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I. Probleemstelling en overzicht van de voornaamste literatuur. 

 

 

Tussen de 13
de

 en de 17
de

 eeuw telde Brugge een gemiddelde van 40.000 inwoners. De stad was 

een handelscentrum, gelegen aan een zeearm, waar handelaren uit alle hoeken van huidig Europa 

samenkwamen om handel te voeren. Vier eeuwen lang was hun aanwezigheid een constante. 

Migratie, integratie en segregatie waren fenomenen van elke dag. Het waren deze vreemde 

handelaren die Brugge zijn internationale faam bezorgde. De vraag is hoe de Bruggelingen zelf 

omgingen met deze toch wel substantieel grote „vreemde bevolkingsgroep‟ in hun midden. Dit is 

het vertrekpunt van deze scriptie. Wie waren deze vreemde handelaren? Wat was hun positie in 

de stad? Was er sprake van integratie of eerder segregatie? Mijn interesse ging daarbij uit naar de 

Genuese kooplieden in Brugge. Omdat het niet mijn bedoeling was deze volledige natie te 

bestuderen, besloot ik mij te beperken tot één familie: de Spinola. Daarnaast wenste ik ook in te 

gaan op de benaming van de Spinolarei te Brugge. Deze bevindt zich in het verlengde van de 

Academiestraat. Vóór de 19
de

 eeuw vernoemde men straten naar de bewoners ervan, niet naar 

verdienstelijke personen. Zo vinden we in de toponymie van het actuele Brugge meerdere 

voorbeelden terug, waarbij een straat of wijk vernoemd is naar bijvoorbeeld een bepaalde groep 

handelaren.
1
 Omdat de Spinolarei zich in het verlengde van de Academiestraat bevindt, waar 

tevens de Genuese loge is gevestigd, rijst het vermoeden dat de benaming van de Spinolarei 

verbonden is met de Genuese familie Spinola.   

Het doel van mijn scriptie is dus tweeledig. Enerzijds wil ik nagaan wat de positie van de 

Spinola waren in Brugge tijdens de Volle en Late Middeleeuwen, anderzijds wil ik onderzoeken 

of er een verband is tussen de familie Spinola en de benaming van de Spinolarei. 

Dergelijk sociaal-historisch onderzoek kent een lange voorgeschiedenis. De jaren 1970-

1980 gaven het startsein voor een ware bloei van de sociale geschiedenis. Via sociaal-

kwantitatief onderzoek werd getracht de volledige, veelal complexe, stedelijke maatschappij te 

bestuderen. Poortersboeken, loongegevens en registers werden hiervoor aangewend. Later zou 

men deze kwantitatieve benadering aanvullen met een meer interpretatieve, kwalitatieve 

benadering. Factoren van sociale mobiliteit, het statuut van vreemdelingen en de mate van 

                                                           
1
 De Oosterlingenplaats, de Engelse straat, de Spaanse loskaai en de Biskajersplaats vormden allen kwartieren waar vreemde 

handelaren hun eigen natiehuizen en consuls oprichtten. 



 
 

integratie kwamen vaker op de voorgrond te staan.
2
 De Annales school had hier aanleiding voor 

gegeven, met Marc Bloch en diens aandacht voor de gewone mens. Ook Henri Pirenne
3
, Fernand 

Braudel
4
 en Jacques Le Goff kunnen we in dit onderzoeksveld plaatsen. Eind 19

de
 eeuw hielp de 

Brugse archivaris Gilliodts-van Severen anderen op weg naar meer diepgaand onderzoek 

betreffende de organisatie en positie van vreemde handelaren in Brugge. Het waren zijn 

„Inventaires‟ en „Coutumes de la Ville de Bruges‟, die bijdroegen tot een betere ontsluiting van 

het Brugse archief.
5
 Raymond de Roover maakte van deze werken gebruik bij zijn onderzoek 

naar de Italiaanse kolonies in Vlaanderen, hun organisatie en legale status.
6
 

 

Beginnen doe ik met een korte beschrijving van de term vreemdeling. Wie was deze 

„vreemdeling‟ en welke bronnen kan men raadplegen bij onderzoek hierover. Hierbij maakte ik 

vooral gebruik maken van secundaire literatuur, waaronder de werken van E. Thoen,
7
 P. Stabel

8
 

en A. Greve.
9
 

Hoofdstuk drie gaat dieper in op de economische geschiedenis van Brugge. Over de 

ontstaansproblematiek van Brugge hebben al veel auteurs zich gebogen. Een aantal algemene 

werken zijn deze van J. A. Van Houtte: „De Geschiedenis van Brugge‟, Vermeersch: „Brugge en 

de Zee‟ en N. Geirnaert en L. Vandamme met: „Brugge. Een verhaal van 2000 jaar‟. Een kleine 

opmerking bij het werk van Van Houtte, is dat bepaalde periodes beter vertegenwoordigd zijn op 

                                                           
2
 Stabel P., ‘De stad in de middeleeuwse Nederlanden. Enkele opvallende tendensen in recent onderzoek’, in: Stadsgeschiedenis 

(s.n. 2006) 70-78. 
3
 Pirenne H., Economic and Social History of Medieval Europe (New York 1937) 130. 

4
  Braudel F., The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (London 1976) 642. 

5
 Gilliodts-van Severen L., Inventaires des archives de la ville de Bruges (Bruges, 1871-1885) 9 vol., s.p. 

Ibidem, Cartulaire de l’ancien consulat d’Espagne à Bruges (Bruges, 1901-1902) 2 vol., s.p. 
Ibidem, Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges. Recueil de document concernant le commerce intérieur et maritime, les 
relations internationales et l’histoire économique de cette ville (Brugge, 1904-1906) 747. 
6
 R. De Roover, The Bruge money market around 1400 (Brussel 1968) 180. 

Dit is nog steeds een standaardwerk, al wijst Stabel er in zijn artikel ‘De Gewenste Vreemdeling. Italiaanse Kooplieden en de 
Stedelijke Maatschappij in het Laat-Middeleeuwse Brugge’ op dat het beeld van De Roover al op verschillende punten is 
genuanceerd. 
7
 Thoen E., ‘Verhuizen naar Brugge in de late Middeleeuwen. De rol van de immigratie van de poorters in de aanpassing van de 

stad Brugge aan de wijzigende ekonomische omstandigheden (14
de

 -16
de

 eeuw)’, in: H. Solyen, R. Vermeir, Beleid en bestuur in 
de oude Nederlanden, Liber Amicorum M. Baelde (Gent, 1993) 335. 
8
 Stabel P., ‘De gewenste vreemdeling. Italiaanse kooplieden en stedelijke maatschappij in het laat-middeleeuws Brugge’, in: 

Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (s.l., 2001) 4, 189-221. 
9
 Greve A., ‘Vreemdelingen in de stad: integratie of uitsluiting?’, in: M. Carlier, A. Greve, W. Prevenier, P. Stabel (eds.), Hart en 

marge in de laat-middeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996) 
(Leuven, 1997) 153-163. 



 
 

vlak van onderzoek, waar anderen amper besproken worden, bijvoorbeeld de periode van de 

Tachtigjarige Oorlog.
10

 

Hoofdstuk vier bespreekt de onderlinge handelsrelaties tussen de Republiek Genua en 

Brugge. Gilliodst-van Severen en Finot‟s „Etude historique sur les relations commerciales entre 

la Flandre et la république de Gênes au moyen âge‟ vormden de basis voor dit hoofdstuk.
11

 Finot 

zijn werk mag dan oud zijn, dankzij de nauwe aansluiting bij de primaire bronnen, is het nog 

steeds betrouwbaar. Bovendien biedt het een mooi overzicht van de primaire bronnen die kunnen 

worden gebruikt bij dergelijk onderzoek.
12

  

Eindigen doe ik met een bespreking van de Genuese handelarenfamilie Spinola tijdens de 

Middeleeuwen en de naamgeving van de Spinolarei in de loop van de 18
de

 eeuw. Omdat het ons 

ontbreekt aan een algemeen overzichtswerk betreffende de Spinola in de Lage Landen tijdens de 

Middeleeuwen, was ik gedwongen mij te baseren op kleine stukjes informatie die verspreid terug 

te vinden zijn in de secundaire literatuur. Deze informatie werd aangevuld met gegevens uit de 

Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen en de Genuese notarisakten. Bij het 

schrijven van een huizengeschiedenis (of in dit geval de straatgeschiedenis) in Brugge is het 

aangeraden te vertrekken vanuit het werk: „Een huis in Brugge. Vademecum voor de historische 

studie van woningen, eigenaars en bewoners‟ van Deneweth, D‟Hondt en Leenders. Dit 

vademecum geeft een antwoord op hoe onderzoek te voeren naar een specifiek pand in Brugge. 

Schouteet ten slotte heeft een boek geschreven over de straatnamen van Brugge,
13

 evenals 

Dumon.
14

 Jammer genoeg baseerden beiden zich voornamelijk op Duclos, wat het risico van 

oncorrecte en vooral ongecontroleerde informatie vergroot.
15

  

Bij de primaire bronnen heb ik een groot aantal archiefstukken doorlopen. Een eerste 

soort waren de Handelingen van de Leden en de Staten van Vlaanderen van 1384 tot 1700. De 

publicaties van de Handelingen van de Leden en Staten van Vlaanderen leggen de nadruk op het 

                                                           
10

 Als rode draad door het verleden van deze stad loopt de band van Brugge met de zee. Het bestaan van het Zwin, maakte het 
mogelijk voor schepen om Brugge te bereiken. J. De Smet heeft meerde standaardwerken gepubliceerd aangaande de 
geschiedenis van het Zwin. Zijn werk is in sommige gevallen wat gedateerd, maar nog steeds bruikbaar. 
11

 Finot baseerde bovendien het merendeel van zijn bevindingen op Gilliodst-van Severen. 
12

 Ook Doehaerd heeft onderzoek gevoerd naar de relatie tussen Genua en de Lage Landen. Zowel Finot als Doehaerd lieten zich 
inspireren door Bourquelot zijn ‘Etudes sur les foires de Champagne’. 
13

 Schouteet A., De straatnamen van Brugge (Brugge, 1977) 249. Ook heeft hij een catalogus opgesteld van de oude plannen en 
tekeningen van Brugse huizen en gebouwen: Schouteet A., ‘Catalogus van oude plannen en tekeningen van Brugse huizen en 
gebouwen op het stadsarchief te Brugge’, in: Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (s.l., 
1960) X, 342-414. 
14

 Dumon G., De oude straatnamen van Brugge. Een handleiding (Brugge, 1996) 106. 
15

 Duclos Ad., Bruges. Histoire et souvenirs (Bruges, 1910) 592. 



 
 

aantonen van de rol van de Staten. De teksten werden gewoon overgenomen uit de voorhanden 

zijnde registers met de resoluties van de vergaderingen. Hierdoor is geen voorafgaande studie van 

de instellingen nodig. In deze publicaties werden de teksten uit de rekeningen van de steden van 

Vlaanderen, de kasselrijen, vorstelijke ambtenaren en enkele andere bronnen verzameld. Beide 

groepen werden samen verwerkt.
16

 Om toch enig inzicht te hebben over de werking van de 

verschillende instellingen, wordt in de inleiding van elke publicatie kort ingegaan op de gebruikte 

documentatie en de manier waarop de bronnen weergegeven zijn in de publicaties. 

Bij de andere archiefstukken horen onder meer de Zestendelen, de Staten van Goed, de 

Wezenregisters, de Stadswerken en de Ferie Thesaurie. Hierop zal dieper worden ingegaan in de 

laatste hoofdstukken. 
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 Prevenier W. , Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen (1384-1404). Excerpten uit de rekeningen der 
steden, kasselrijen en vorstelijke ambtenaren, XI-XXXV. 



 
 

II. De vreemde handelaar te Brugge: integratie of segregatie. 

 

 

Alvorens in te gaan op de economische geschiedenis van Brugge en Genua, kijken we naar wie 

en wat de buitenlandse handelaar was in de Volle en Late Middeleeuwen. Hoe zag zijn tijdgenoot 

hem? Wat was zijn juridisch statuut, in welke bronnen vinden we hem terug en was er sprake van 

integratie met de lokale bevolking? Dit zijn enkele cruciale vragen waarop een antwoord gegeven 

dient te worden, alvorens in te gaan op het eigenlijke onderwerp van deze scriptie. 

 

 

D. Duiding van de term vreemdeling. 

 

In haar artikel: „Vreemdelingen in de stad‟, onderzocht Anke Greve de precieze definitie van de 

vreemdeling in de stad en de organisatie van de Hanze.
17

 Zij wees op het belang een onderscheid 

te maken tussen het begrip „vreemdeling‟ en „buitenlander‟. Daar buitenlander een begrip is van 

de 20
ste

 eeuw, is het adequater om in de context van de 14
de

 en 15
de

 eeuw te spreken van 

„vreemdelingen‟. In deze scriptie zal ik gemakshalve beide begrippen door elkaar gebruiken. 

Wie was nu deze vreemdeling in de middeleeuwse stedelijke maatschappij? Philip 

Godding bespreekt het juridische statuut van de vreemdeling in de middeleeuwse stad.
18

 Indien 

het mogelijk zou zijn een vreemdeling op een eenduidige manier te bepalen, dan is hij of zij een 

persoon die niet de nationaliteit bezit van het land/staat waarin deze zich bevindt. Tijdens de 11
de

 

en 12
de

 eeuw vond een definiëring van de term vreemdeling in een nog beperkter politiek kader 

plaats, namelijk deze van de seigneurie, de heerlijkheid. Een vreemde was iemand die niet tot de 

heerlijkheid behoorde.
19

 Een oorkonde van de graaf van Vlaanderen uit 1186 betoont dat een 

vreemdeling eveneens iemand was die niet afkomstig was uit het graafschap. Dit zou bijdragen 

tot de ontwikkeling van een „nationaal‟ gevoel tijdens de 13
de

 en 14
de

 eeuw, de drang tot 

eenzelfde patria te behoren. 

                                                           
17

 Greve A., ‘Vreemdelingen in de stad: integratie of uitsluiting?’, in: M. Carlier, A. Greve, W. Prevenier, P. Stabel (eds.), Hart en 
marge in de laatmiddeleeuwse stedelijke maatschappij. Handelingen van het colloquium te Gent (22-23 augustus 1996) (Leuven, 
1997) 153-163. 
18

 Godding P., ‘Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle’, in : Académie royale de Belgique. Mémoires de 
la classe des lettres. Collection in-4. 2e série 14,1 (Bruxelles, 1991) 602.  
19

 Wanneer deze vreemde stierf, vielen al zijn bezittingen toe aan de plaatselijke heer. 

javascript:open_window(%22http://aleph.ugent.be:80/F/DRE8GDMC59NF89TD3397SMMU2E5C1K9XBPULJM82TLTYP1XHXN-00510?func=service&doc_number=000468421&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.ugent.be:80/F/DRE8GDMC59NF89TD3397SMMU2E5C1K9XBPULJM82TLTYP1XHXN-00510?func=service&doc_number=000468421&line_number=0014&service_type=TAG%22);


 
 

Door de ontwikkeling van de handel tijdens de Late Middeleeuwen kwam er een nieuwe 

groep vreemdelingen bij, deze van de vreemde handelaren. Laten we ons beperken tot de 

betekenis die aan het begrip vreemdeling werd gegeven tijdens de 14
de

 eeuw, namelijk iemand 

die buiten het graafschap (Vlaanderen) was geboren. Oorspronkelijk werd geen onderscheid 

gemaakt tussen een Italiaan of een Vlaming geboren buiten de eigen regio. Iedereen die niet het 

statuut van poorter of inwoner van een stad bezat, werd als vreemdeling beschouwd. Deze 

definitie betekent logischerwijze dat vreemdeling niet gekoppeld werd aan een specifieke 

beroepscategorie. Anders gezegd: een vreemdeling behoorde oorspronkelijk niet automatisch tot 

de groep van buitenlandse handelaars. Gaandeweg werd de link gelegd tussen vreemdeling en 

niet-Vlaming. Dit wordt weerspiegeld in de poortersboeken.
20

 

De motivatie achter de inwijking van de vreemdeling was velerlei. Naast politieke en 

economische factoren, speelde ook religie een belangrijke rol. Er kwamen twee vormen van 

inwijking voor: definitieve en tijdelijke immigratie. Brugge telde een opmerkelijk groot aantal 

buitenlandse handelaren. Hoewel sommigen hier slechts korte tijd verbleven, verkozen anderen 

hun moederland definitief te verlaten. Zij vestigden zich hier en integreerden in de stad, al dan 

niet door huwelijk met lokale, Vlaamse meisjes. Buitenlandse handelaren die slechts tijdelijk en 

veelal seizoensgebonden in de stad verbleven, hadden samen met hen een grote invloed op zowel 

het politieke als culturele leven in Brugge. De aanwezigheid van een grote groep handelaren in de 

stad stimuleerde trouwens niet alleen de economische activiteit, maar ook de algemene welvaart. 

Al deze vreemdelingen oefenden een grote invloed uit op het economische, politieke en culturele 

leven van Brugge en vormden zo de stad om tot draaischijf van de internationale handel. 

 

 

E. Poortersboeken als bron van informatie. 

 

Aan de hand van poortersboeken van de stad Brugge kunnen we een goed beeld schetsen van het 

aantal inwijkende vreemde handelaren. Onder meer E. Thoen wijst op het nut van poortersboeken 

als bron voor immigratiecijfers.
21

 Deze boeken zijn bewaard vanaf 1418, maar bevatten vaak 

                                                           
20

 Thoen E., ‘Verhuizen naar Brugge in de late Middeleeuwen. De rol van de immigratie van de poorters in de aanpassing van de 
stad Brugge aan de wijzigende ekonomische omstandigheden (14

de
 -16

de
 eeuw)’, in: H. Solyen, R. Vermeir, Beleid en bestuur in 

de oude Nederelanden, Liber Amicorum M. Baelde (Gent, 1993) 335. Voor een inleiding op het begrip ‘vreemdeling’ raad ik ook 
het werk van Anke Greve aan, ‘Vreemdelingen in de stad: integratie of uitsluiting?’, 153-163. 
21
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gebrekkige informatie. Een kritische houding is dan ook vereist bij het bestuderen van deze 

bronnen. Sommigen verwierven immers poorterschap zonder de poortersom te betalen, waardoor 

ze niet werden opgenomen in de lijsten. Bovendien was een aanzienlijk deel van de bevolking 

geen poorter: armen die het geld niet bijeen konden rapen, mensen die juridisch van het 

poorterschap waren uitgesloten en zij die er geen voordeel bij genoten. Daar komt ook nog bij dat 

de inhoud van het begrip poorter evolueerde doorheen de tijd. 

Er dient duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen poorterschap en buitenpoorterij. 

Dit laatste levert geen probleem voor Brugge, gezien de buitenpoorterij over aparte lijsten 

beschikte die de poorterslijsten niet overlappen. Aan de hand van deze lijsten wordt duidelijk dat 

onder andere politieke en militaire gebeurtenissen voor een definitieve terugval van Brugge 

hebben gezorgd. Tussen 1331 en 1591 waren er gemiddeld 100 immigranten per jaar –wat een 

relatief hoog cijfer is- maar vanaf de jaren 1450 daalde het aantal immigranten gestaag tot slechts 

twaalf inwijkelingen per jaar in de jaren 1590. Deze trend was ingezet vanaf 1460-1469 tijdens 

de aanloop van de eerste Vlaamse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk in 1483. Toch zou 

tijdens de 15
de

 eeuw nog steeds 15 à 20 procent van de stedelijke bevolking van „buitenstedelijke‟ 

afkomst zijn geweest.
22

 Houd er wel rekening mee dat dit benaderende cijfers zijn. 

Poortersboeken bevatten maar een bepaald deel van de bevolking, namelijk deze van 

hooggeschoolde ambachtslieden.
23

 

De gewenste vreemdelingen brachten kapitaal en know-how mee naar de stad, wat er voor 

zorgde dat de stedelijke autoriteiten kozen voor een open immigratiebeleid. Toch werd lang niet 

iedereen aanvaard. De stad had nog steeds de behoefte zich te beschermen tegen vreemdelingen, 

waaronder ook de handelaren die een stroom van kapitaal en kennis met zich meebrachten. 

Daarom werden, in een poging de neringen te beschermen tegen de binnenvloeiende stroom van 

vreemdelingen, alleen hooggeschoolde ambachtslieden aanvaard. Eind 15
de

 eeuw was het zelfs zo 

dat men als vreemdeling alleen nog maar het Brugs poorterschap kon verkrijgen door te huwen 

met een Brugse poorteres. Deze maatregel ontstond vermoedelijk om clanvorming van de 

vreemde naties tegen te gaan.
24
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Wat was nu de houding tegen deze vreemdelingen? Hedendaags antropologisch 

onderzoek toont aan dat de houding tegenover een vreemde vooral bepaald wordt door de 

„kwaliteit‟ van de ander.
25

 Zowel algemeen politieke als economische factoren spelen hierbij een 

rol, maar ook persoonlijke en groepsgebonden factoren. Een buitenstaander wordt beoordeeld op 

inkomen, religie, opleiding en culturele achtergrond.
26

 Tijdens de Middeleeuwen speelde de 

plaats van herkomst een niet zodanig belangrijke rol. Hun statuut van vreemdeling belette 

handelaren niet in dienst te treden bij de graaf van Vlaanderen. Wel waren ze niet welkom een 

functie op te nemen in het stadsbestuur.
27

  

De vraag is of er in deze periode gesproken kan worden van xenofobie en 

vreemdelingenhaat. Zorgde clanvorming er werkelijk voor dat vreemde naties werden uitgesloten 

van de gemeenschap? Onder meer De Roover vernoemt vele privileges die werden toegekend aan 

de Italiaanse naties. Hieruit kunnen we concluderen dat er onmogelijk gesproken kan worden van 

uitsluiting.
28

 Bovendien getuigen de vele Hanzeherbergen en Italiaanse natiehuizen van integratie 

in de stad. Brugge beschikte niet over een territoriaal afgebakend deel dat specifiek was 

voorbehouden aan buitenlandse handelaars, zoals de fondaco‟s in Venetië. Daarenboven waren 

vreemde handelaren vrij hun eigen religie uit te oefenen, participeerden ze aan stedelijke 

festiviteiten en konden zelfs lid worden van de stedelijke ambachten en gilden.
29

 

De aanwezigheid van een omvangrijke groep welgestelde, vreemde handelaren gaf niet 

alleen aanleiding tot bredere economische activiteiten en een stijging van de algemene welvaart, 

het zorgde tevens voor tal van conflicten en spanningen onder de bevolking. Een mooi voorbeeld 

is de confrontatie tussen de Hanzeatische schippers en de inwoners van Sluis aan de vooravond 

van de Brugse Opstand op drie juni 1436.
30

 Dit was in feite niet meer dan een uit de hand gelopen 

herbergtwist, waarbij een (groot) aantal Hanzeaten het leven lieten. Werner Paravicini bespreekt 

het verloop van deze in „Schuld und Sühne‟.
31

 Hij maakte hiervoor gebruik van primaire bronnen. 
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Meteen wijst Paravicini op de problemen die met deze werkwijze gepaard gaan, waaronder het 

ontbreken van een Sluis‟ stadsarchief uit deze periode. Het is dan ook dankzij de archieven van 

de Brugse Hanzekantoren die bewaard werden in Keulen, Lübeck, Danzig en Reval dat we een 

goed beeld hebben over de feiten.
32

 Paravicini maakte tijdens zijn analyse van de gebeurtenissen 

veelvuldig gebruik van de correspondentie van Heinrach Vorrath. Dat de Hanzemoord uitmondde 

tot een Hanzeboycot van Sluis kunnen we lezen in de brieven van Vorrath: 

 

“Leven herren, na sulken lopen unde vel andern, de sere weder uns sin, dunkt uns gancz ratsam unde al 

dem copman, dat men neen gut int Swen sende: dit schriven wy ok den steden in hast.”
33

 

 

Nu was het zo dat deze moorden de climax waren van een al gespannen situatie. Voordat deze 

moorden plaatsvonden, was de relatie tussen de Hanze en de steden al aardig bekoeld, wat niet 

alleen bevestigd wordt in de correspondentie van Vorrath, maar ook in de Handelingen van de 

Leden en de Staten van Vlaanderen. Eerder al had Vorrath bij de bevoegde instanties geklaagd 

over de moeilijkheden die de privilegeonderhandelingen met de lokale autoriteiten met zich 

meebrachten waar hij, als burgemeester van Danzig, mee belast was.
34

 Bovendien klaagde de 

Hanze al zo vroeg als in 1417 dat Brugge en diens voorhavens de stijgende vraag naar laken niet 

aankonden.
35

 Zoals ook Anke Greve vermeldt, was het incident in de eerste plaats een reflex op 

een reeds gespannen sociaal-economische situatie in Vlaanderen.
36

 Gevoelens van xenofobie, als 

die er al waren met betrekking tot deze economische groep, werden niet openbaar geuit. De 

Brugse autoriteiten zochten zelden rechtstreekse confrontatie met de buitenlandse naties. Vaak 

poogden de stedelijke overheden de Italianen te paaien met geschenken en feesten.
37

 Indien 

conflicten toch voorkwamen, werden deze veelal beslecht door bemiddeling en onderhandeling.
38
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F. Handel en cultuur. 

 

Hoewel het minder frequent voorkwam bij de Italiaanse handelaren dan bij andere buitenlandse 

kooplui, weten we dat verschillende Italianen hun vaderland verlieten om zich permanent in 

Brugge te komen vestigen. Deze handelaren mengden zich, dankzij gunstige huwelijken, onder 

de Vlaamse adel en verwierven burgerrechten. Onderzoek toont aan dat meer dan 50 Italianen in 

de 14
de

 en 15
de

 eeuw burger werden, waarbij het niet alleen gaat om personen die op politiek en 

economisch vlak een belangrijke rol speelden, maar ook om mensen van een lagere sociale 

positie, die eveneens hun steentje bijdroegen tot de harmonisatie van het Italiaanse en Vlaamse 

leven, de oprichting van tal van bedrijven en de confrontatie van mentaliteiten en gebruiken. Zij 

huwden hier Vlaamse meisjes, waardoor ze automatisch burgerrechten verwierven, droegen 

lasten en verzamelden eerbewijzen. Dat de Genuezen veel gemakkelijker integreerden dan de 

andere Italiaanse naties, kan worden afgeleid uit het feit dat ze regelmatig opduiken in de 

rekeningen van de Vlaamse graven en steden als financier of leverancier van goederen. 

Sommigen werden zelfs lid van de Brugse politieke en financiële elite. Bovendien bleken ze veel 

actiever op de immobiliënmarkt en huwden vaker met Brugse meisjes.
39

 Jammer genoeg is er niet 

veel geschreven over het huizenbezit van de buitenlandse handelaar in Brugge. Uit het weinige 

dat gepubliceerd is, kunnen we concluderen dat er een soort van handelskwartier was rond en op 

het Beursplein. De nadruk van de meeste onderzoeken ligt overigens op de handels- en 

natiehuizen en minder op de particuliere woningen van de vreemde kooplieden. Ook gaat veel 

informatie verloren doordat huizen werden gesloopt en de funderingen (gedeeltelijk) herbruikt in 

nieuwe woningen. Een mooi voorbeeld is de toevallige vondst van Hof Adornes in 2002 tijdens 

archeologische opgravingen in de gebouwen van het toenmalig Jezuïetenklooster (de latere 

Rijksmiddenschool aan de Verversdijk). Tijdens deze opgravingen werden sporen teruggevonden 

van middeleeuwse huizen, waarvan sommigen teruggaan tot midden 13
de

 eeuw. Hof Adornes is 

genaamd naar ridder Anselm Adornes en wordt gedateerd in het midden van de 15
de

 eeuw.
40

 Uit 

archiefonderzoek was al gebleken dat Anselm in de buurt van de Verversdijk woonde, wat niet 
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verwonderlijk is, gegeven de verkoopmonopolie van de Adornes op aluin.
41

 Twee jaar geleden 

werd uitvoerig archeologisch onderzoek gevoerd in de Spinolarei en de Hoornstraat. Daarbij 

werden in maart 2006 een bakstenen vloertje, een spaarboogpijler en een postmiddeleeuws riool 

opgegraven. Het onderzoek gebeurde voorafgaand aan een gepland bouwproject.
42

 Omdat de 

bouw van een parkeergarage tussen de zone Spinolarei en Hoornstraat een grote verstoring van 

het bodemarchief met zich mee zou brengen, werd eerst vier maanden aan preventief 

archeologisch onderzoek gedaan. De oudste bewoningssporen gaan terug tot de 13
de

-14
de

 eeuw.
43

 

Het probleem met archeologisch onderzoek naar historische gebouwen, is dat vele middeleeuwse 

woningen een houten fundering hadden. Tijdens de 13
de

 en 14
de

 eeuw waren overigens de meeste 

stadswoningen opgetrokken uit houten constructies. Uit onderzoek is gebleken dat de twee 

voorgevels van Spinolarei nr. 16 pas eind zeventiende eeuw versteend zijn.
44

 Men gaat ervan uit 

dat de eerste woningen in de Spinolarei teruggaan tot 1200 en dendrologisch onderzoek bevestigt 

dat de dakkap van het meest westelijke huis van de Spinolarei uit 1275 dateert. In het noordelijke 

deel van het opgravingterrein (dat zowel de Spinolarei als de Hoornstraat omvatte) vond men 

twee bakstenen constructies terug. Vermoedens dat deze bakstenen constructies verversbakken 

zijn moeten nog bevestigd worden.
45

 

Dit alles bevestigt de dominante economische positie van de Genuezen, maar wat met hun 

culturele invloed? Hiervoor verwijs ik het best naar Braudel: “Binnen een economische wereld 

konden de culturele en economische kaart er daarentegen heel anders uitzien, soms zelfs precies 

tegenovergesteld zijn, zoals de respectievelijke zwaartepunten van economische en culturele 

zones duidelijk laten zien.” Braudel wijst erop dat, hoewel tijdens de 13
de

 tot 15
de

 eeuw zowel 

Venetië als Genua op economisch gebied een gezaghebbende positie innamen, het Florence was 

dat in de West-Europese beschaving op cultureel vlak een maatgevende positie bezette: “hier 

ontstond de Renaissance en hiervandaan zou de culturele stroming zich verspreiden. Zou dat 
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 Deze bakstenen constructies worden gedateerd op na de 13
de

 eeuw en kunnen in verband gebracht worden met de Genuese 
aluinhandel, gezien de Spinolarei grenst aan de Verversdijk. 



 
 

komen omdat een op economisch vlak triomferende stad of een al te overheersende staat niet 

alles tegelijk kon hebben?”
46
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III. Hoe schoone bepeerelt, gheen-ste(de) ter wereld: een korte geschiedenis van 

Brugge. 

 

 

A. Archeologisch, geografisch en etymologisch onderzoek over Brugge. 

 

Het bestaan van Brugge kan met zekerheid worden teruggevoerd tot de Vroege Middeleeuwen. 

Op verschillende plaatsen zijn bovendien archeologica teruggevonden die Brugge linken aan de 

Gallo-Romeinse tijd.
47

 Meerdere vondsten werden gedaan tijdens de aanleg van de haven in de 

wijk Fort Lapin tussen 1898 en 1903. Deze vondsten omvatten zowel aangevoerd materiaal als 

lokale productie.
48

  

De oudste vermelding van de plaatsnaam Brugge vinden we terug onder de vervormde 

stadsnaam Brvggas/Brvccia op meerdere munten daterend tussen 840-875.
49

 Dat Brugge in de 

negende eeuw een zeker belang genoot wordt bevestigd door de vermelding van de stadsnaam in 

een tiende-eeuwse tekst van de Gentse Sint-Baafsabdij.
50

 In 851 werd Gent door de Noormannen 

bedreigd. In een poging hun kostbaarste kerkschatten in veiligheid te brengen, werd een deel er 

van overgebracht naar Brugge. Eens het gevaar was geweken, bracht men alles terug naar Gent. 

Daar kwam men tot de vaststelling dat er een gouden kruisbeeld was achtergebleven in Brugge. 

Dit verlies werd zorgvuldig genoteerd in de inventaris. De bron verschaft geen duidelijkheid 

betreffende de oorzaak van het verlies. Wel levert het het bewijs dat Brugge in het midden van de 

negende eeuw een zeker belang genoot en bovendien een zekere mate van versterking kende, 

waardoor ze gevrijwaard bleef van plundering door de Noormannen. Indien dit niet het geval was 

geweest, dan hadden de geestelijken van de Sint-Baafsabdij nooit de moeite genomen een deel 

van hun kerkschatten naar Brugge te brengen.
51

 Brugge wordt in deze bron omschreven als een 

vicus. Hiermee wordt een nederzetting met stedelijke kenmerken bedoeld. Enkel Antwerpen werd 
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met dezelfde term geduid.
52

 Brugge kan dus onmogelijk gesticht zijn door de oudst bekende graaf 

van Vlaanderen, Boudewijn I, daar deze pas regeerde vanaf 863.
53

  

Archeologisch onderzoek bevestigt dat de 

oorsprong van Brugge ouder is dan de periode 

van Boudewijn I. Tijdens graafwerken in Fort 

Lapin werden grote hoeveelheden briquetage-

elementen aangetroffen, waaronder 

keramiekscherven en zeldzame fragmenten 

bouwmateriaal.
54

 Ook groef men de behoorlijk 

goed bewaarde resten op van een schip.
55

 

Aanvankelijk situeerde men dit schip tussen de 

vierde en de achtste eeuw, tijdens de komst van 

de Germaanse volksstammen. Recent onderzoek 

toont aan dat we te maken hebben met een 

Romeins schip. Klaarblijkelijk bestond in de 

eerste eeuwen van onze jaartelling een soort van 

haven(tje) in deze streek.
56

 

Etymologisch onderzoek bekrachtigt het 

idee van een Brugge ouder dan de heerschappij 

van Boudewijn I (negende eeuw). De naam 

Brugge zou een afgeleide zijn van het Oudnoorse 

woord voor kaai, of landingsbrug, bryggja. 

Vanuit historisch standpunt is dit volledig te 

verklaren. Brugge lag inderdaad, van de vierde 

tot achtste/negende eeuw aan het zuideinde van een wijde kreek die in Zeebrugge uitkwam in de 
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Kaart 1: Romeinse vondsten te Brugge (naar H. Thoen). 
I. Gallo-Romeinse nederzetting (met 

begraafplaats) van Brugge I (ca. 200-3
de

 
kwart 3

de
 eeuw). 

II. Gallo-Romeinse nederzetting in het centrum van 
Brugge. 

1. Zandstraat, 2. Steenstraat, 3. Grens Duinkerke I-
transgressie, 4. Grens Duinkerke II-transgressie, 5. 
Romeinse vondsten. 
Bron: Van Houtte J. A., De Geschiedenis van Brugge, 19. 

 



 
 

Noordzee. Dankzij de missionering van Scandinavië, die uitging van Torhout, waren 

scheepvaartbetrekkingen tussen Brugge en de Scandinavische landen mogelijk. Dat de naam 

Brugge geen inheemse achtergrond heeft en evenmin verwijst naar het hedendaagse Nederlandse 

woord brug, leiden we af van het feit dat, indien dit wel het geval was, we in documenten van de 

negende tot de twaalfde eeuw, en zeker in documenten uit Brugge, vormen als Brigge en 

dergelijke moeten terugvinden.
57

 De meer dan duizend originele Middelnederlandse ambtelijke 

teksten uit Brugge uit de tweede helft van de 13
de

 

eeuw leveren alleen brugg(h)e.
58

 Parallel 

verschenen in dezelfde Brugse teksten het woord 

ridder als rudder, zodat de evolutie van i naar u in 

zowel brugg(h)e als rudder in Brugge en 

omstreken aan de invloed van de voorafgaande r 

mag worden toegeschreven.
59

 

Brugge was oorspronkelijk een 

nederzetting aan de Dijver. Volgens de 

etymologie betekent Dijver „heilig water‟. In 

pregermaanse tijden zou Brugge een soort 

cultusplaats geweest zijn. De Keltische naam gaat 

terug op het Indo-Europese deiwo wat God of 

goddelijk betekend.
60

 Tijdens de eerste eeuw 

kwamen mensen samen bij de Dijver, op het 

gebied dat nu het gedeelte omvat van de Reie 

tussen de Gruuthusebrug, de Johannes 

Nepomucem-brug en het toeristische centrum van 

het actuele Brugge. Dit stuk vormde destijds de 
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 Het Nederlandse woord brug klimt namelijk op tot het Germaan brugjö-. In de achtste eeuw is in dit woord een umlaut 
opgetreden: bryggi. In de kustdialecten (Vlaams, Hollands, Fries) wordt deze umgelautete u nog in diezelfde achtste eeuw 
verbasterd tot i. Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij de woorden hil, pit, rik, stik, etc. Een voorbeeld voor het woord brigge 
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 In Gent daarentegen worden tot in het begin van de 14de  eeuw de woorden brigghe en brugghe door elkaar gebruikt, 
alhoewel met licht overwicht van brigghe. Pas in de 14de  eeuw wordt brugghe meer courant gebruikt en verdwijnt brigghe 
langzaamaan uit de documenten. Ten oosten van de Schelde vinden we alleen het woord brugghe terug. 
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 Gysseling M, ‘Een nieuwe Etymologie van Brugge’, 1-4. 
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 Ibidem, ‘Een nieuwe Etymologie van Brugge’, 3. 
Ryckaert M., Vandewalle A., Brugge, 25. 

Kaart 2: schets van de hydrografie van Brugge in de 
Middeleeuwen, volgens de traditionele opvatting. 
a. Natuurlijke waterloop. 
b. gegraven waterloop. 
C. kam zandrug. 
1. Augustijnenrij- Gouden Handrei 
2. Spiegelrei 
3. Steenhouwersdijk –Groene rei 
B = Burg, K = Ketelwik, Kr = Kraanplaats, M = Markt, Mo = 
Molen, W = Wik, + = O.-L.)Vrouwkerk. 
Bron kaart: Van Houtte J.A., De geschiedenis van Brugge, 32. 



 
 

noordelijke oever van een eiland begroeid met eiken en eikenloof. Vermoedelijk had dit eiland 

ook een vijver met eigen bron.
61

 

De naam Brugge kwam vanaf de negende eeuw voor onder de verbasterde vorm 

Brvggias. De naam Brugge zelf, doet niet eerder dan de 12
de

 eeuw zijn intrede buiten Vlaanderen. 

Geheel in tegenstelling daarmee verschijnt de stadsnaam Brugge in teksten uit Vlaanderen tot de 

12
de

 eeuw, steeds met u. Ondanks het feit dat de stadsnaam Brugge slechts vanaf de negende 

eeuw opduikt in documenten, nemen we aan dat de nederzetting oudere wortels heeft. 

Teruggevonden sporen van bewoning en bouwactiviteiten uit de Gallo-Romeinse periode, alsook 

nabijheid van de Dijver en het bestaan van een pregermaanse cultusplaats waar mensen 

samenkwamen om de oude goden te vereren, ondersteunen deze assumptie.
62

 

 

 

B. Korte ontstaansgeschiedenis van Brugge. 

 

De geschiedenis van Brugge begint ongeveer 2000 jaar geleden. Over de eerste eeuwen van de 

Brugse geschiedenis is weinig met zekerheid geweten. Niettemin hebben archeologen en 

historici, vooral dankzij meerdere toevalsvondsten, kunnen vaststellen dat al tijdens de Late 

IJzertijd even ten noorden van de (huidige) binnenstad, een nederzetting moet hebben bestaan. Zo 

zijn ijzersporen teruggevonden tijdens de eerder vernoemde graafwerken aan de dokken van Fort 

Lapin in 1899.
63

 In de nabijheid van deze eerste nederzetting zijn sporen teruggevonden van een 

tweede, Gallo-Romeinse nederzetting. Over deze periode is evenmin veel geweten, al beschikken 

we dankzij archeologisch onderzoek over meer informatie dan over het Brugge van de IJzertijd.
64

 

De voornaamste activiteiten van de toenmalige bewoners waren van zowel agriculturele als 

economische aard. Naast landbouwkundige activiteiten werd ook handel gevoerd met Brittannië 

en de rest van Gallië.
65

 Deze handelsrelaties werden tijdelijk verstoord door de binnenval van de 

Germanen in de Reiestad rond 270. Amper een 100-tal jaar later voerde Brugge handel met de 
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Bron kaart: Van Houtte J.A., De geschiedenis van Brugge,19. 
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 Ryckaert M., ‘Brugge als Europese haven’, 29. 
65

 Ryckaert M., ‘Topografie en hydrografie van de kustvlakte’, 13-14.  



 
 

Scandinavische landen. Het belang van deze handel wordt gereflecteerd in de naam van Brugge.
66

 

Dankzij het Zwin werd de gemakkelijke toegang tot de zee verzekerd. Ondanks het feit dat de zee 

als een rode draad doorheen de geschiedenis van Brugge loopt, is de verbinding ermee niet altijd 

evident geweest. Tot de zevende en achtste eeuw reikte er een brede vaarweg tot Brugge. 

Verzanding verhinderde gemakkelijke doorgang. Desondanks zijn er aanduidingen dat de Brugse 

kreek gedeeltelijk open bleef en getijdenscheepvaart mogelijk was. In 1134 zou de natuur zelf 

een handje toesteken. Dit was het jaar dat de Vlaamse en Zeeuwse kusten getroffen werden door 

(eens te meer) een zware stormvloed. Landinwaarts, in zuidelijke richting, werd zo een diepe 

kreek gevormd die tot het actuele Damme reikte. De nieuwe vaargeul vormde het begin van het 

Zwin.
67

 In werkelijkheid reikte deze uitstekend bevaarbare kreek dus nooit tot Brugge.
68

 Hij 

eindigde in Damme. Dit probleem werd opgelost door het graven van een kanaal.
69

  

De echte opgang van Brugge als wereldmarkt was te danken aan het Zwin.
70

 Halverwege 

de 12
de

 eeuw was Brugge genoodzaakt een aantal voorhavens, of Zwinhavens, op te richten.
71

 De 

overgang van platte-bodem boten naar boten met een grotere draagkracht, verhinderde de 

mogelijkheid voor schepen om via het nieuwe kanaal Brugge te bereiken. Een oplossing werd 

gezocht in de bouw van voorhavens en in 1180 werd Damme opgericht.
72

 Verzilting creëerde de 

nood voor een nieuwe haven: Sluis.
73

 Andere  Zwinhavens volgden (Mude,
74

 Hoeke
75

 en 

Monnikerede
76

).
77

 In deze voorhavens laadden de kooplui en handelaren hun waren over op 

kleinere schepen, binnenlanders genaamd, waarna ze door deze binnenlanders naar Brugge 
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werden gevaren. Al deze kleinere stadjes vormden samen de Brugse haven, ook wel „de haven 

van het Zwin‟ genaamd.
78

 Op deze manier beschikte Brugge over een eigen haven en in 1277 

meerden de eerste Genuese galleien aan in Brugge.
79

 Dat jaar voer Genuese reder Nicolosus 

Spinola een van zijn galeien naar „Vlaanderen‟.
80 

Dat de Genuezen net dat jaar met hun galeien in 

de Noordzee verschenen, kan verband houden met de gevangenzetting van de Italiaanse 

handelaren in Frankrijk.
81

 

In de 11
de

 eeuw was Brugge uitgegroeid tot een commercieel centrum op Europees 

niveau. Er werden handelsrelaties onderhouden met Engeland, die intensifieerden in de loop van 

de 12
de

 en 13
de

 eeuw, dankzij de dominantie van de Vlaamse handelaren in Engeland. Tussen 

1270 en 1297 ontwikkelden er zich er echter problemen. De Vlaamse handel kon voordien 

immers als een actief participerende kracht in het globale handelsnetwerk gezien worden. Na 

deze periode werd de Vlaamse draagwijdte eerder passief in aard, vermits de Duitse en Italiaanse 

handel hier begon te domineren. Duitse handelaars speelden ook zo tijdens het midden van de 

13de eeuw een voorname rol in de handel met betrekking tot het Zwin. Op het einde van die 

eeuw bemerken we duidelijk de opkomst van Genuese handelaars.
82
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C. Economische groei en verval. 

 

Het middeleeuwse Vlaanderen was een van de meest geürbaniseerde regio‟s in Europa.
83

 Tegen 

de tweede helft van de 13
de

 eeuw kende Brugge een populatie van 40.000 tot 45.000 mensen. Een 

vijfde onder hen was tewerkgesteld als kleermaker, deskundig vakman of werktuigmaker. Een 

kwart was actief in de algemene handelssector, de geldmarkt of als makelaarhotelier.
84

 De grote 

hongersnood van 1316 en de pest van 1349, hoewel eerder ongewoon rampen voor de 13
de

 eeuw, 

veranderden niets aan het feit dat Vlaanderen nog steeds een van de meest geürbaniseerde steden 

in Europa was.
85
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Kaart 3: Marcus Gerards, 1562. 
Bron; Van Houtte J. A., De geschiedenis van Brugge, 88. 
De in de twaalfde eeuw ontstane zeeverbinding is de bovenste waterloop: het Zwin met zijn gegraven verbinding Damme-Brugge. 
Daaronder vertrekt vanuit Damme het kanaal naar Sluis dat niet lang daarna in gebruik zou worden genomen en waarvoor het plan als 
publiciteitsmiddel was opgevat. Om die reden zijn de verhoudingen in gunstige zin vertekend. De uitdieping van het Oude Zwin, de 
onderste waterloop, en zijn nieuwe vertakkingen naar het genoemde kanaal, waren op dat ogenblik nog niet uitgevoerd, wat de 
onjuiste voorstelling kan verklaren. 

 



 
 

In 1275 breidde het stadsgebied 

aanzienlijk uit door het groeiende 

bevolkingsaantal. Hierdoor gingen steeds 

meer mensen buiten de oorspronkelijke 

omwalling wonen.
86

 De eerste 

omwallingen dateren uit de 11
de

 en 12
de

 

eeuw.
87

 Deze in 1297 werden vervangen 

door een nieuwe, grotere omwalling, die 

tot vandaag zichtbaar is rondom de oude 

stadskern. Toen de grond binnen de 

grachten volbouwd was, vestigde de 

werkende klasse, die niet op kon tegen de 

grondspeculatie, zich buiten de muren 

van de stad, alzo een gevaarlijke, 

onafhankelijke groep vormend. Brugge 

besloot daarop de stad uit te breidden, in 

een poging deze gemeenschap onder haar 

bevoegdheid te plaatsen.
88

 De in de akte 

van 1 mei 1275 vastgelegde stadsomgrenzing staat vandaag gekend als de buitengracht en de 

vesten.
89

 

Net als vele andere Vlaamse steden, was Brugge een belangrijke textielstad, waarbij 

zowel eigen, lokaal geproduceerde wol, als Engelse wol werden geïmporteerd en geëxporteerd.
90

 

Engelse, Hollandse en andere vreemde kooplui, namen de gewoonte aan Brugge als thuisbasis te 

gebruiken. Zij kwamen eigenhandig naar Vlaanderen om laken op te kopen en eigen producten 

aan te bieden. De zekerheid van laken op elk moment van het jaar zorgde voor een groeiende 
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 In de loop van de 11
de

 eeuw, werden de eerste omwallingen van Brugge opgetrokken.  
Bron: Blockmans W., Hoppenbrouwers P., Eeuwen des Onderscheids (Amsterdam, 2004) 269. 
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Kaart 4: Plattegrond van Brugge in het begin van de twaalfde 
eeuw. Bron: Van Houtte J.A., De geschiedenis van Brugge, 
38. 



 
 

concurrentie voor de Vlaamse kooplui.
91

 Op lange termijn veroorzaakte dit een achteruitgang van 

de Vlaamse actieve handel.
92

 Vanaf het einde van de 15
de

 eeuw merken we een geleidelijke, 

neerwaartse economische beweging.
93

 De verdergaande verzilting van het Zwin, het wegtrekken 

van de vele, buitenlandse handelaren en de verschuiving van het economische centrum naar de 

Mediterrane en Atlantische regio hadden een zware impact op de Brugse economie.
94

 Tegen de 

16
de

 eeuw was Brugge zijn economische belang kwijt aan Scheldestad Antwerpen en later 

Amsterdam.
95

  

 

5. Brugge: economische hoofdstad van Noordwest Europa, 12
de

- 13
de

 eeuw. 

 

De totaverandering die van Brugge een economisch centrum van Noordwest-Europa zou maken, 

was de overschakeling van land- naar zeetransport. Middeleeuwse steden, zoals Brugge en Gent, 

ontstonden op verkeersknooppunten met waterlopen en het waren deze waterlopen die in de 

eerste instantie werden uitgebreid en aangepast. Zo groeven Gent, Brugge en Ieper tijdens de 

tweede helft van de 13
de

 eeuw kanalen om hun onderlinge verbindingen, en vooral hun 

verbindingen met de zee, te verbeteren. De kosten die gepaard gingen met deze ondernemingen 

werden terugverdiend door het heffen van tollen op de sterk toegenomen verkeersstromen. Omdat 

deze kosten op de marktprijs drukten, zochten handelaren naar manieren om de transactiekosten 

te reduceren. Vernieuwingen in de scheepvaart hielp hen daarbij. Belangrijk waren de 

verbeteringen die werden aangebracht bij de schepen zelf, zoals de ontwikkeling van een aan het 

achtersteven bevestigd roer. Het waren echter de Genuezen die dankzij hun technische 

voorsprong erin slaagden te besparen op mankracht en toch de laadruimte te vergroten. Zij voeren 

als eersten rond Gibraltar naar de Noordzee tot Sluis/Brugge en Southampton.
96

 De oudste 

vermelding hiervan is gevonden in een notarisakte van 1277.
97
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Een viertal factoren droegen bij tot de transportrevolutie waarbij men omschakelde van 

land- naar zeetransport. Eerst en vooral was de vraag in Italië sterk toegenomen ten gevolge van 

de stijgende levensstandaard en met schepen konden grote(re) vrachten tegen aanzienlijk lagere 

kosten worden vervoerd dan met karren of lastdieren. Vervolgens was men zich in de Noord-

Italiaanse steden, op het einde van de 13
de

 eeuw, beginnen bezighouden met de verwerking van 

Engelse wol. Dit had negatieve gevolgen voor de bemiddelende rol van de Vlaamse handelaar, 

waardoor het Vlaamse laken aan belang moest inboetten.
98

 Een derde reden was dat de koopman 

op zee de vele veiligheidsrisico‟s die hem op het land beloerden vermeed, evenals de vele tollen 

en stijgende transactiekosten die gepaard gingen met de onveilige reisomstandigheden. Ook 

politieke instabiliteit kon de landhandel sterk verhinderen.
99

 Bijvoorbeeld de beslissing van de 

Franse koning Philip IV om vanaf 1297 taksen te leggen op de goederen die werden verhandeld 

tijdens de jaarmarkten van Champagne, in een poging de kosten voor zijn oorlog met Vlaanderen 

te dekken.
100

 Deze beslissing gaf een finale en fatale slag aan de jaarmarkten van Champagne.
101

 

Vanaf het laatste kwart van de 13
de

 eeuw verminderde het belang van de eens zo bezochte 

jaarmarkten van Champagne.
102

  

De overschakeling van land- naar zeetransport gebeurde niet op één dag. Luxegoederen 

werden sinds de 13
de

 eeuw overzee vervoerd, maar pas vanaf de 14
de

 eeuw veralgemeende deze 

maritieme handel. De gevolgen waren groot, zowel voor de Italiaanse en Vlaamse handel als voor 

de producenten van industriële handel. Goedkoper laken werd door de hoge(re) transportkosten 

uit de internationale markt geprijsd. Als gevolg hiervan begonnen Vlaamse lakenhandelaren zich 

in de Late Middeleeuwen vooral op de duurdere lakensoorten te concentreren.   
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Tegelijkertijd werd in 

Vlaanderen overgeschakeld van een 

actieve naar een passieve handel, 

waarbij Brugge de rol aannam van 

tussenpersoon en agent van de 

internationale handel in de Lage 

Landen.
 
Kooplieden uit alle Europese 

hoeken verschenen in grote aantallen 

op de Brugse markt.
103

 Dit betekende 

niet dat de positie van Brugge ook 

achteruitging. Recht tegenover aantal 

Vlaamse handelaren actief te Brugge, 

was er een groeiende aanwezigheid 

van vreemde handelaren. Brugge was 

nog steeds een van de voornaamste 

havensteden van Vlaanderen en de 

aanwezigheid van de vele vreemde 

handelaren stond ervoor garant dat 

men zelden met een leeg ruim terug huiswaarts moest varen.
104

 Het grote aantal van buitenlandse 

handelaren in Brugge dient ons niet te verbazen. Vlaanderen had immers niets van zijn 

aantrekkingskracht verloren, noch als leverancier van superieure kwaliteit, noch als rijk en 

dichtbevolkt afzettingsgebied. Bovendien lokte de grote aanwezigheid van vreemde kooplui 

andere kooplui aan. Ook Anselm Adorno wees op de grote aanwezigheid van handelaren in 

Brugge en op het internationale karakter van de stad tijdens een redevoering met de Schotse 

Koning: “Propter mare, tanem et mercantores omni natione frequentum rerum omnium 

abundantissima.” 
105

 Deze kosmopolitische, internationale markt te Brugge zou zijn piekmoment 

krijgen in de 14
de

 en 15
de

 eeuw. 

Naast het failliet van de jaarmarkten in de Champagnestreek en de groei van de maritieme 

handel, maakten vooral de functies van ontmoetingsplaats en gateway, de ruilhandel, de 
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potentiële afzetmarkt voor industriële goederen, de aanwezigheid van een belangrijke 

verstedelijkte thuismarkt, de strategische ligging en het bestaan van een zeer gespecialiseerde 

industrie en infrastructuur de sedentaire handel te Brugge mogelijk.
106

 

 

6. Een gouden tijd met een zware anticlimax: Brugge tijdens de 14
de

 en 15
de

 eeuw. 

 

Hoewel er al sinds 1200 een internationale markt aanwezig was te Brugge, kwamen de 

handelsactiviteiten pas in de 14
de

 en 15
de

 eeuw tot een hoogtepunt.
107

 De stad was een van de 

belangrijkste ontmoetingsplaatsen tussen enerzijds Noordwest en Noordoost Europa en 

anderzijds het Noorden en het Zuiden. Handelaren uit zuidelijk Europa, Engelse en Duitse 

kooplieden kwamen samen in het Brugse handelscentrum. Zij brachten kapitaal, culturele 

innovatie en know-how met zich mee, wat een grote economische stimulans veroorzaakte, vooral 

na het wegkwijnen van de jaarmarkten in de Champagnestreek tijdens het tweede kwart van de 

14
de

 eeuw.
108

 Deze koophandelaren waren graag geziene vreemdelingen. Sommigen van hen 

besloten permanent in de stad te blijven, waarvan de natiehuizen nog steeds getuigen. Brugge had 

er dus belang bij een open migratiebeleid te voeren. Dit hield in dat er een concurrentie naar 

beneden toe was wat betrof de loonlasten en gestreefd werd naar productinnovatie en nieuwe 

technieken. Daarbovenop wist Brugge verscheidene koopmanmonopolies af te dwingen. Zo 

creëerden de autoriteiten een economisch voordelige ruimte die ondernemers en kapitaal aantrok, 

waardoor Brugge zijn belang als internationaal, economisch centrum en kapitalistische draaischijf 

verstevigde. 

Tijdens de 14
de

 eeuw kende de middeleeuwse handel zijn hoogtepunt. Vlaanderen dankte 

zijn gunstige economische situatie aan het feit dat de streek een sterk gedecentraliseerd bestuur 

had (gekend). Hierdoor konden stedelijke netwerken ontstaan die op hun beurt zorgden dat 

kapitaal gemakkelijk kon bewegen tussen de verschillende steden die deel uitmaakten van het 

netwerk. De rol van Brugge was vergelijkbaar met een knoop die deel uitmaakt van een groter 

netwerk. Bovendien bezaten steden kapitaal waar de staat over dwangmiddelen beschikte. 

Doordat deze dwangmiddelen veel kosten met zich meebrachten, ontstond algauw een 
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onderhandelingssituatie tussen stad en staat. Dankzij hun positie als centra van 

kapitaalverwerving vormden steden, indien zij hiervoor kozen, een belangrijk tegenwicht voor de 

staat.
109

 Handelaren haalden hun voordeel uit deze situatie en konden gemakkelijk aan handel 

doen en betalingen en schulden vereffenen in een vaak vijandig handelsmilieu elders in 

Europa.
110

 

Vanaf 1340 begonnen de jaarmarkten langzaam te verdwijnen. Dit onder meer door 

politieke en militaire wrijvingen.
111

 Als antwoord op het verval van de jaarmarkten begonnen 

buitenlandse handelaren op zoek te gaan naar meer directe routes tussen Noord en Zuid. Zo 

meerden in 1277 de eerste Genuese koopvaardijschepen aan in het Zwin, dankzij een directe 

zeeroute tussen het Mediterrane Zeegebied en het Noorden. Deze maritieme route werd in de 

loop van de 14
de

 eeuw uitgebreid.
112

 Na verloop van tijd werden de Hanze
113

 en de Italianen
114

 de 

belangrijkste economische groepen in Brugge. 

Dankzij de maritieme handel groeide Brugge uit tot een belangrijke gateway-stad, een 

knooppunt van internationale handel in Noordwest-Europa.
115

 De komst van schippers, schepen 

en kooplieden uit het Middellandse Zeegebied hielden zowel een sprong voorwaarts in als 

annexie. De vestiging van vele, rijke kooplieden bracht niet alleen een toestroom van de meest 

kostbare producten uit die tijd met zich mee, ze introduceerde ook kapitaal en commerciële en 

financiële technieken. De nevenkant van de zaak was dat de “zuiderlingen een bloeiend 

handelsimperium confisqueerden dat Brugge zo nodig alleen had kunnen bestieren”.
116

 Brugge 

bleef zijn gunstige economische positie uitbreiden door verschillende regels op te leggen aan de 

handelaren, alsook een stapelmonopolie.
117

 Dit hield in dat alle goederen ingevoerd door 

buitenlandse handelaren met als bestemming de Lage Landen, moesten worden ondergebracht in 
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Brugse hallen en markten.
118

 Iedereen diende zich aan deze wet te houden, zelfs de 

geprivilegieerde Genuezen en Venetianen. Bovendien waren kooplieden vanaf 1293 verplicht 

lokale makelaars in te schakelen bij het uitvoeren van transacties onder elkaar of met 

ondernemers uit de Nederlanden:
119

  

 

“Premierement que nul estrainge no bourgois de nostre dicte ville ne puent achater no venre aucune merchandise, 

ne aussi marchander, lequel quil soit dedans nostre dicte ville et eschevinaige, sans avoir avecques eulx ung franc 

couretier, sur estre en lamende de dix livres de parisis toutesfois quil en seroit atains par certaine verite et juge par 

les jurez de nos dis couretiers…”
120

 

 

Deze plaatselijke makelaars vormden één van de machtigste corporaties van de stad. De rijkste en 

meest invloedrijke onder hen waren tevens hostelier. De herbergen die zij uitbaatten de 

(verplichte) verblijfplaatsen en opslagruimtes van vele kooplieden.
121

 Een bekend voorbeeld is de 

herberg Ter Beurze, later opgekocht door de Venetianen en omgevormd tot hun natiehuis. Om op 

de hoogte te zijn van de gangbare prijzen in Brugge, betrouwbare verkopers en koper, hoefde een 

vreemde handelaar niet uitsluitend beroep doen op een makelaar of hostelier. Op het einde van de 

13
de

 eeuw werd het gangbaar voor jonge, Italiaanse handelaren om hun eigen ervaringen en 

kennis neer te schrijven in kleine notaboekjes. Deze werden hun gids in de verschillende steden 

waar zij handel dreven. Het is duidelijk dat deze notaboekjes van even grote waarde zijn voor 

huidige historici als voor de middeleeuwse handelaar.
122

 Omdat kennis geld was, bestond er ook 

een milieu van internationale venters en handelaren: met andere woorden, een koeriersdienst! 

Men had nood aan kennis van de monetaire situatie in een land, nood aan inzicht in relaties, in 

afstanden, in netwerken tussen steden, etc.  
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Het huwelijk tussen Filips de Stoute en Margareta van Lodewijk, luidde de Bourgondische 

periode van de Nederlanden in. Filips de Stoute wist dankzij een goed geplande familiale 

strategie, financiële, militaire en diplomatieke zetten en het uitsterven van naburige dynastieën 

stelselmatig zijn territorium uit te breiden. Deze trend werd verder gezet door zijn kleinzoon, 

Karel de Stoute. Laatstgenoemde sneuvelde tijdens het beleg van Nancy, in januari 1477, en liet 

de Nederlanden na aan zijn dochter, Maria van Bourgondië. De dood van Karel kondigde, dankzij 

het huwelijk tussen Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk, de dynastie van de 

Habsburgers aan. Hun regering zou gekenmerkt worden door economische storingen. Het werd 

zelfs zo erg dat de vreemde handelaren, na de blokkering van het Zwin door de troepenmacht van 

Maximiliaan, naar Antwerpen trokken en weigerden terug te keren.
123

 Vooral de dood van Maria 

op 27 maart 1482, bracht zware (economische) gevolgen met zich mee. Haar zoon Filips de 

Schone, amper vier jaar oud, werd wettige heerser over de Bourgondische staten, zijn vader 

regent.
124

 Dit zou aanleiding geven tot twee opstanden van Vlaanderen. Toen Maximiliaan op 31 

                                                           
123

 Marechal J., ‘Le départ de Bruges des marchands étrangers (XVe et XVIle siècles)’, in: Handelingen van het Genootschap voor 
Geschiedenis (Brugge, 1951) LXXXVII, 26-74. 
124

 Van Houtte J.A., De geschiedenis van Brugge, 128-130. 

 Kaart 6: Oudste kaart van Vlaanderen, gevonden in een Italiaanse kroniek, ca. 1452. 
Bron: Ryckaert M., Vandewalle A., Brugge,  66. 

 
 
 



 
 

januari 1488 naar Brugge kwam, met de intentie een einde te maken aan de tweede opstand, werd 

hij gevangengezet. Van 2 februari tot 16 mei werd de vorst vastgehouden in het huis Cranenburg 

op de markt. Op 12 mei kwamen de Staten-Generaal bijeen en werd een einde gemaakt aan het 

regentschap van Maximiliaan.
125

 Deze brutale daad veroorzaakte ophef in heel Europa. Omdat 

Maximiliaan pas werd vrijgelaten nadat hij op zijn knieën, voor een altaar op de markt, plechtig 

had gezworen alle eisen van de opstandige Bruggelingen in te willigen,
126

 betekende dit vooral 

een enorme vernedering voor de vorst.
127

 Voor de vreemde handelaren was dit eveneens een 

heikele situatie. Zij waren gedwongen een keuze te maken, rekening houdende met het 

verdedigen van hun belangen, het recupereren van geld, het innen van schulden, etc. Indien ze het 

risico namen de stad te verlaten, namen ze het risico substantiële verliezen te lijden. Bovendien 

konden vele handelaren niet zomaar van verblijfplaats veranderen zonder uitdrukkelijke 

toestemming van hun meerderen in hun moederland. Bleven ze in Brugge, riskeerden ze gezien te 

worden als tegenstanders van vorst Maximiliaan. Zo zetten ze niet alleen hun privileges op het 

spel, maar ook hun lijf.
128

 Bij wijze van sanctie had de vorst de vreemde naties in 1484 gevraagd 

de stad te verlaten, 
129

 waarop ze gezamenlijk richting Antwerpen trokken: 

 

“… van dat zij gheweest metten Leden van Brugghe bij den nacien ter causen van den brieven an hemlieden 

ghescreven bij den hertoghe van Oestenrijcke, omme hemlieden van daer te doen vertreckene.” 

“…ende ooc up tfait van den nacien te Brugghe residerende, wien van svors. Hertoghe weghe ende bevolen 

was van daer te vertreckene.”
130

  

 

 Begin 1485 was het algemene vertrek van de vreemde handelaren een feit. De overgave van 

Brugge aan de gewapende troepen van Maximiliaan van Oostenrijk op 21 juni 1485 markeerde 

de langzame terugkeer van de vreemde naties. Tot 1488 is het dus mogelijk om in de archieven of 

bronnen de aanwezigheid van de vreemde naties terug te vinden.
131

 1488 vormt echter een 
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keerpunt. Op 30 juni 1488, kort na zijn vrijlating, zette Maximiliaan zijn eerdere verzoek aan de 

vreemde naties om de stad te verlaten om tot een bevel voor de uitwijking naar Antwerpen.
132

 

Niettemin bleven de handelaren vanuit Antwerpen contact houden met Brugge.
133

 Na de vrede in 

1493 spaarde de stad kosten noch moeite om de vreemde naties terug te lokken. Het 

handelsklimaat in Brugge was echter te zwaar beschadigd, en de definitieve verhuizing naar 

Antwerpen slechts een kwestie van tijd.
 134

  

 

7. Brugge vanaf de zestiende eeuw; een nieuw begin? 

 

Na de Gouden 15
de

 eeuw, zat Brugge in zak en as. Het verzet tegen Maximiliaan van Oostenrijk, 

dat bijna tien jaar in beslag had genomen, was uitgelopen op een nederlaag voor de havenstad. De 

financiële lasten van de oorlog en de jarenlange blokkade van het Zwin en de haven van Sluis 

hadden de stad op het randje van bankroet gebracht. Toch mag dit beeld van Brugge op het einde 

van de 15
de

 eeuw, begin 16
de

 eeuw niet eenzijdig worden bekeken. Al was de stad niet langer het 

commerciële centrum dat het eens was geweest, ze slaagde er wel in een plaats op te eisen in de 

nieuwe economische orde.
135

 Spijts de tegenslagen veroorzaakt door de opstand tegen 

Maximiliaan en de continuerende verzilting van het Zwin, kon de stad voortbouwen op de 

welvaart die ze decennialang had opgebouwd. Factoren als de uitgebouwde handelsinfrastructuur, 

de opgebouwde kapitalen en de hoge scholingsgraad van handelaar en vakman, bleven hun 

invloed uitoefenen. De stad zou ondanks recente tegenslagen nog enkele decennia een 

commerciële belangrijke rol op internationaal vlak blijven spelen.
136

 Traditionele producten 

werden vervangen door kwalitatief hoge luxegoederen. Kunst, mode, banking en financiering 

werden de voornaamste economische activiteiten. Dit proces werd vergezeld door een groei van 

corporatisme en kwaliteitscontroles door gespecialiseerde gilden. In deze gilden organiseerden 

een groeiend aantal hooggekwalificeerde ambachtslui zich.
137

 Toch nam Antwerpen, Brugges 

positie over tijdens de zestiende eeuw. Wanneer Karel V zijn Blijde Intrede doet in Brugge in 
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1515, is deze niet langer een wereldstad. De stad telt nog steeds ruim 40.000 à 42.000 inwoners, 

maar dit aantal vergleed in het niets in vergelijking met de 100.000 inwoners van Antwerpen.
138

 

Er waren aanzienlijk minder vreemdelingen dan vroeger, onder meer door het wegtrekken van de 

vreemde naties en het verdwijnen van het Bourgondische hof. Alleen de Spaanse handelaren 

zorgden er voor dat Brugge nog enigszins haar kosmopolitische karakter behield.
139

 

 

8. De Nieuwe Tijd. 

 

Van 1598 tot 1612, regeerden aartshertogen Albrecht en Isabella over de Zuidelijke Nederlanden. 

De keuze voor Albrecht en Isabella als aartshertogen van de Zuidelijke Nederlanden was geen 

voor de hand liggende beslissing, maar doordat het de Spaanse vorst, Filips II, ontbrak aan 

„acceptabele‟ huwelijkspartners, viel uiteindelijk de keuze op Albrecht. Het echtpaar kreeg van 

hem de Zuidelijke Nederlanden cadeau.
140

 Aan het huwelijk waren uitgebreide publieke en 

geheime voorwaarden verbonden. De meest verregaande was dat indien het echtpaar kinderloos 

bleef, de Nederlanden terug onder een Spaanse kroon zouden keren.
141

 Ook was besloten dat 

tijdens het Twaalfjarig Bestand de Schelde gesloten moest blijven, om de ontwikkeling van de 

Republiek en Amsterdam te bevorderen. Desondanks konden de handel en andere economische 

activiteiten zich in zekere mate herstellen. 

Zowel Albrecht als Isabella waren geliefd onder de bevolking. Isabella al meer dan 

Albrecht, die eerder een koele indruk naliet. Tijdens de Slag bij Nieuwpoort, zijn eerste veldslag 

als aartshertog van de Zuidelijke Nederlanden, moest Albrecht het onderspit delven. Ook raakte 

hij tijdens deze veldslag gewond. Filips II stuurde daarop Ambrogio Spinola, samen met 9000 

man, naar de Zuidelijke Nederlanden. In 1604 veroverde markies Spinola, na een beleg van bijna 

drie jaar, Oostende.
142

 Hierdoor redde hij het bewind van Albrecht.
143

 Niet alleen Ambrogio was 
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een bekend legeraanvoerder onder Spaans bewind, ook zijn twee broers, Pompeo Guistiniani en 

Frederio streden vaak in dienst van de Spaanse kroon.
144

 

Tijdens het Twaalfjarig Bestand onderging het stadszicht van Brugge opnieuw een 

grondige gedaanteverandering.
145

 In 1614 werd de middeleeuwse omwalling omgevormd tot een 

gebastioneerde vesting met vijfhoekige, vooruitspringende bastions, ravelijnen en halve 

manen.
146

 Ook het aanzicht van de binnenstad veranderde aanzienlijk. De hallegeboden van 1616 

en 1654 verboden het bouwen van en herstellen van houten gevels en versnelden zo het 

versteningsproces van het stadszicht. Het herstel van de Katholieke Kerk zorgde voor de 

restauratie en heropbouw van vele kerken. Niet minder dan 22 kloosters en een even groot aantal 

godshuizen
147

 vonden onderdak binnen de muren van de stad.
148
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IV. La grande foule d’étrangers qui étoit à Gênes: een korte geschiedenis van  

Genua. 

 

 

A. Economische ontwikkeling van de Republiek Genua. 

 

In 958 kende koning Berengario II een statuut toe aan de stad Genua, dat de bevolking complete 

juridische vrijheid gaf en het land opdeelde in feodale domeinen. De kooplieden en burgerij 

slaagden er in de loop van de elfde eeuw in Genua tot stadstaat om te vormen. De kleine 

republiek was in de eerste plaats handelgeoriënteerd. De macht van een grote vloot zorgde er 

voor dat Genua een grotere autonomie af kon dwingen. Dit bracht een proces op gang dat op het 

einde van de tiende eeuw leidde tot de oprichting van de Compagna Communis. De 

„Gemeenschappelijke Compagnie‟ was een handelsbondgenootschap van alle edelen in de 

nabijgelegen valleien en bezegelde het bestaan van de nieuwe republiek van Genua.
 
Tegen het 

jaar 1191 privatiseerde en fragmenteerde Genua steeds verder. De primaire nadruk was komen 

liggen op overzeese expansie. Hierdoor was steeds minder nood aan de Compagna Communis: 

het tijdperk van de podestà was aangebroken.
149

 De podestà was een gerechtsofficier de de 

gemeenschap voorzat.
150

 Kenmerkend voor deze periode is dat de macht niet langer aan een 

groep toebehoorden, maar in de handen lag van enkele buitenlanders. 

Gedurende de podestá versplinterde de stad nog meer. Twee politieke groepen, de guelfen 

en ghibelinnen, verdeelden Genua. Om het onderscheid tussen deze twee te behouden, stelde de 

podestá twee „kapiteins‟ aan die elk hun eigen groep vertegenwoordigden. De Kapitein van de 

guelfen vertegenwoordigde de rurale bevolking, de ander de stedelijke. Conflict bleef niet lang 

uit. Rellen braken uit onder de artisanalen die werden gesteund door de edele ghibelinnen. De 

eerste kapitein van het volk was Guglielmo Boccanegra. Anderen zouden hem opvolgen, maar 

allen zouden moeten omgaan met de verdere verdeling van de stad tussen twee grote groepen 

edelen. Enerzijds de Doria-Spinola en anderzijds de Fieschi-Grimaldi. Ondanks al deze politieke 

strubbelingen bleef de Genuese dominantie op zee uitbreiden. De handel floreerde en een nieuw 
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wetsysteem werd opgezet om de stedelijke zaken van portaal en stadsgebied te regeren.
151

 Michel 

De Montaigne verhaalt trouwens in zijn reisdagboek dat er veel buitenlanders aanwezig zijn in 

Genua, wat de florerende handel bevestigt: “... et qui ne craignons pas tant les incommodités de 

cette route que de ne pas trouver de logement par la grande foule d‟étrangers qui étoit à 

Gênes...”.
152

 

In de 15
de

 eeuw verloor Genua haar oostelijke gebieden aan de Turken. Verschillende 

mogendheden eisten hun zeggenschap over de stad op en de Pest raasde door de straten.
 
Tijdens 

deze eeuw nam de stad de sociale en stedelijke structuur van de “Alberghi Nobiliari”
 
aan.

153
 

Na de institutionele moeilijkheden, de pestepidemie en de hongersnoden van de 15
de

 

eeuw, kende de 16
de

 eeuw een kleine bloeifase, vooral na de bevrijding door Andrea Doria in 

1528. Andrea Doria trachtte de institutionele situatie te herstellen door de oprichting van een 

regerende klasse, bestaande uit oude en nieuwe adel voor te stellen. Voorts sloot Doria een 

financiële alliantie met Spanje, alzo het eerste echte kapitalistisch-economische politieke systeem 

gebaseerd op leningen en ruilhandel creërend. Dit systeem was zo efficiënt dat in 1576 de 

Alberghi werd afgeschaft en de toegang tot overheidsbureaus afhankelijk werd van rijkdom en 

bezit. Wegens de economische en financiële macht van bankiers en schipeigenaars, die de 

overgang van Genua van havenstad naar oligarchische Republiek meemaakten, werd deze eeuw 

bekend als de "eeuw van de Genuezen".
154

 

 Van de 16
de

 eeuwse bloeiperiode is weinig nog te merken in de 17
de

 en 18
de

 eeuw. In 

1797 werd Genua een vazalstaat van Frankrijk onder leiding van Napoleon. De Republiek bleef 

onder Frans toezicht tot 1815, toen besloot het Congres van Wenen Genua te verenigen met 

Sardinië, om in de jaren 1860 op te gaan in het huidige Italië.
155
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1. Van oorsprong tot de 13
de

 eeuw: overzicht van de commerciële en maritieme 

ontwikkelingen van de Republiek Genua en haar handelsrelaties met Vlaanderen. 

 

Tijdens de Kruistochten voerde Genua handel met het Byzantijnse Rijk, hier eveneens 

handelsprivileges verkrijgend. In het jaar 1105 werd een contract gesloten met de nieuwe koning 

van Jeruzalem, Boudewijn I, waarin de Genuezen toestemming kregen om zich in Jaffa te 

vestigen, waar ze een eigen kwartier toebedeeld kregen. Vijf jaar eerder zouden de Genuezen een 

vloot van 28 galleien en zes schepen hebben uitgerust voor de verdediging van het Heilig Land. 

Boudewijn I was hen hiervoor zo dankbaar dat hij hen leenheerschappij over de veroverde 

gebieden, alsook een eigen kwartier in enkele andere gebieden toekende.
156

 Ondanks het 

ontbreken van kronieken en documenten aangaande de relaties tussen (de graven van) 

Vlaanderen en de Republiek Genua tijdens de Kruistochten, mogen we aannemen dat deze niet 

onbestaande waren. Genua en Venetië waren immers de belangrijkste inschepinghavens voor de 

Oriënt en het Heilig Land. We weten dat de zoon van Robrecht de Fries, graaf Robrecht van 

Jeruzalem, tijdens de eerste Kruistocht gebruik maakte van de haven van Genua voor een reis 

naar het Heilig Land. Hij zou de eerste zijn in een lange rij van Vlaamse graven en gezaghebbers 

die in de loop van de 12
de

 eeuw aanmeerden in Genua en/of hier verbleven tijdens diplomatieke 

en militaire ondernemingen.
157 

Ondanks de stilte in het beschikbare bronnenmateriaal is het 

onbetwistbaar dat in de loop van de 12
de

 eeuw maritieme relaties tussen Vlaanderen en de 

republiek Genua ontplooiden.
158

  

Men moet in de maritieme expedities van de 12
de

 eeuw niet de enige, of voornaamste 

reden zien voor de commerciële relaties tussen Vlaanderen en de republiek Genua. Die is eerder 

te zoeken in het frequente bezoek van de Genuese handelaars aan de jaarmarkten van Champagne 

en Brie en de oprichting van permanente verblijfplaatsen in de provincies van het koninkrijk van 

waaruit ze verder trokken naar Vlaanderen en Duitsland. Het is op de jaarmarkten van 

Champagne, tijdens de 12
de

 eeuw, dat de Genuese handelaren voor het eerst in contact kwamen 

met handelaren uit Vlaanderen. Commerciële relaties tussen Genua en Vlaanderen, ontstaan in 

deze eeuw, zouden zich een eeuw later pas ontplooien.  
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We moeten een onderscheid maken tussen de Genuese aanwezigheid in Vlaanderen en de 

Italiaanse. Zo adresseerde Filips de Goede op 21 mei 1295 een brief aan de graaf van Vlaanderen, 

waarin hij deze verzocht de Genuezen te laten vestigen in zijn gebieden. Uit dit verzoek leiden 

we af dat er geen Genuese handelaren resideerden in Vlaanderen tot na de tweede helft van de 

13
de

 eeuw.  

De Italianen die regelmatig de jaarmarkten van Champagne bijwoonden, waren in de 13
de

 

eeuw georganiseerd in een vereniging met een centrale raad. Deze vereniging, of associatie, 

kende een kapitein wiens tussenkomst in een groot aantal gevallen is terug te vinden. De 

kapiteins hadden weet van de geschillen die waren voorgevallen tussen de handelaren die onder 

hun bevoegdheid stonden, zonder tussenkomst van marktwachten, officieren in dienst van de 

koning.
159

 Het verval van de jaarmarkten in Brie en de Champagnestreek in de loop van de 13
de

 

eeuw, verplichtte de Genuezen (en de Italianen) hun navigatietechnieken te verbeteren om zo via 

de zee Vlaanderen te bereiken.
160

 Gelijktijdig met de neergang van deze jaarmarkten was er een 

achteruitgang van de relaties tussen Italiaanse kooplui en Franse. Uiteraard nam de koning van 

Frankrijk maatregelen om het wegtrekken van de Italiaanse handelaren tegen te gaan. Zo stelde 

Filip van Valois, in januari 1328, alle aanwezige Genuezen vrij van de retributies die de andere 

Italiaanse handelaren wel dienden te betalen. Om deze privileges te ratificeren, verwees de vorst 

naar diensten die de Genuezen hadden geleverd aan zijn voorganger, Karel de Schone. De 

Genuezen hadden echter niet veel aan deze schikking: doordat er geen Vlamingen meer aanwezig 

waren op de jaarmarkten, hadden ze er niet veel belang aan om deze te bezoeken.
161

 Een eerder 

decreet van Louis le Hutin uit 1315 had de Vlaamse handelaren de toegang verboden tot de 

jaarmarkten.
162

 Hierop gingen de Genuezen naar andere mogelijkheden zoeken om met 

Vlaanderen te communiceren. De oplossing lag in een interne verandering van de oriëntatie van 

de Genuezen in combinatie met de omschakeling van land- naar zeetransport. De wrijvingen die 

losbarstten tussen Frankrijk en Vlaanderen eind 13
de

- begin 14
de

 eeuw, droegen bij tot deze 

omschakeling. 
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Om zich naar de jaarbeurzen van Champagne te begeven, valt op dat er verschillende 

wegen mogelijk waren, een landroute en een maritieme route.
 163

 In het eerste kwart van de 14
de

 

eeuw kwamen beide routes nog simultaan voor. De landroutes bevonden zich vooral in de 

Republiek Genua zelf. Grote reliëfverschillen en het ontbreken van een gemakkelijk te bereiken 

zeehaven verhinderden lange tijd de bouw van een zeekanaal. De twee voornaamste landwegen 

naar Milaan en Voltri waren tevens de enigen die contact met het binnenland verzekerden. De 

weg vanuit Voltri was bezaaid met diepe stroombeddingen, die de reizigers voor grote obstakels 

plaatsten.
164

 Michel de Montaigne merkte in zijn reisdagboek weer op dat de wegen van Genua 

naar Milaan voor moeilijkheden zorgden. Niet alleen in de vorm van geografische obstakels, 

maar ook bandieterij: “Les chemins de Gênes à Milan n‟étaient pas trop sûrs, mais infestés de 

voleurs”.
165

   

 Dat de Genuezen (en de Venetianen) al aanwezig waren in Brugge en/of gebruik maakten 

van de voorhavens van Brugge staat buiten twijfel. De notarisoorkonden van Genua en vele 

archiefstukken van Brugge verhalen over de grote, Italiaanse aanwezigheid in Brugge en de 

Zwinhavens. Zo vroeg als in 1277 scheepten de eerste Genuezen galeien, onder leiding van 

Nicolo Spinola, aan in deze regio. Een paar jaar later, in 1281, scheepte Bolanius Spinola aan in 

Brugge om er aluin te verhandelen: “Cum qua accomendacione navigare in viago Brugen”.
166

 

De Genuezen waren zo veel sneller in het onderhouden van maritieme relaties met Vlaanderen 

dan de Venetianen.
167

 

 

Waar Finot wijst op de stilte in de bronnen van de Lage Landen betreffende de commerciële 

relatie tussen Vlaanderen en Genua, wijst Doehaerd op de rijke Notariale Archieven van Genua. 
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De notarisakten vangen aan op het einde van de 13
de

 eeuw en verhalen de ontwikkeling van de 

Italiaanse navigatie in onze streek alsook de omschakeling van land- naar zeetransport die een 

enorme impact hebben gehad op de relaties tussen Noordwest-Europa en het Mediterrane 

Zeegebied in de Late Middeleeuwen.
168

 Deze bronnen vermelden steeds de naam van de 

eigenaars van de galeien, de aanwezigen op het schip, de aard van de reis en de gesloten 

contracten.
169

 Hierdoor kunnen we bestuderen wat de voornaamste vrachten waren, de rijkste 

families en de frequentie van de handelsreizen. Onder de (belang)rijkste Genuese adel behoorden 

de Spinola, Lomellini, Doria en de Mari. Willen we een meer volledig zicht krijgen op de 

handelswaren die werden vervoerd, kunnen we de Notarisakten van Genua naast de 

douaneregisters van 1376-77 leggen. De douaneregisters zijn echter gebrekig en incompleet, 

waardoor een echte vergelijking tussen beide bronnen niet eenvoudig is.
170

 

 

2. 14
de

 eeuw: navigatie, privileges en vestiging van de Genuezen in Vlaanderen. 

 

De al dan niet permanente aanwezigheid van de Genuezen in Vlaanderen ging gepaard met het 

bekomen van privileges. Als we kijken naar de privileges die Antwerpen toekende aan de 

buitenlandse handelaren, zijn de tolheffingen die werden opgelegd voor het verhandelen van 

bepaalde goederen, zoals aluin, lamsvlees en kaas, het interessantst.
171

 Deze tolheffingen geven 

ons meer informatie over de rechten die sommige handelaren hadden verkregen in de loop van de 

jaren, en de oorsprong van deze landen. De privileges hadden een min of meer algemeen karakter 

en steden keken vaak naar elkaar bij het opstellen van hun eigen handelsprivileges. Brugge zou 

haar bijzondere rechten gebaseerd hebben op deze van Antwerpen.  

De aanwezigheid van Genuese handelaren in Brugge betekende niet automatisch de 

politieke loyaliteit van Genua aan Vlaanderen. Tijdens de eerste jaren van de 100-jarige oorlog, 

kon Frankrijk rekenen op de militaire steun van de Genuese galeien in haar strijd tegen zowel 

Engeland als Vlaanderen.
172
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Het moet niet verbazen dat de handelsrelaties tussen Vlaanderen en Genua tijdens deze 

periode stagneerden, gezien de alliantie van Vlaanderen met Engeland en Genua met Frankrijk. 

Engeland verbood bij wet het verhandelen van laken met Genuezen, Lombarden, Catalanen, 

Spanjaarden en anderen, in Vlaanderen. De grootste steden (Brugge, Gent, Ieper) vroegen in ruil 

de autorisatie van lakenhandel met buitenlandse handelaren in Engeland. Aan zijn kant begreep 

de koning van Frankrijk dat hij van de gelegenheid gebruik moest maken  om een nieuwe wind te 

blazen door de jaarmarkten van Champagne. Hij deed dit door het aantrekken van de kooplieden 

die Vlaanderen wegens de oorlog en de stedelijke onrusten verlieten. 

In de Rekeningen van de stad Brugge vinden we opgelegde „belastingen‟ voor de 

Genuezen woonachtig te Brugge terug. Deze betalingen werden onder meer gebruikt om de 

oorlogskosten te dekken.
173

 In de jaren 1380 vinden we meerdere gelijksoortige belastingen 

terug.
174

 Op 15 januari 1385 verklaarde de graaf van Vlaanderen de economische vrijheid van 

handelsbetrekkingen met alle naties, behalve Engeland. 

 

“Les Genevois tenront leur estaple ou pays de Flandres comme ils firent avant les guerres, et promettront 

que dedens oyt ou dix ans ils ne deschargeront, ne feront deschargier aucuns leurs biens, ne marchandises ou pays 

d‟Engleterre, se premièrement elle ne ait esté mennée et deschargiée ou pays de Flandres à sa droite estaple, et de 

ce li commune de Gennes se obligera à une certaine peine.”
175

 

  

Twee jaar later, op drie januari 1387, werd dit herbevestigd: 

 

“… dat hem gheliven wilde dat alle cooplieden vrij varen ende keren mochten in Vlaendren uteghesteken 

den rechten Ingelschen.”
176

 

 

Dit is een totale ommekeer met wat een halve eeuw eerder was besloten. Aan de Genuezen wordt 

eenzelfde voorwaarde gevraagd: 

 

                                                           
173

 Ook de poorters van Brugge werden tollen opgelegd. Een voorbeeld is de verplichte tolbetaling van de poorters van Brugge in 
mei 1406, om de kosten te kunnen betalen die de reparatie van de sluis in Slepeldamme met zich meebracht. S. A. B. , Rek. 
1405-1406, f° 94 v°. 
174

 Gilliodts-van Severen L., Inventaires des archives de la ville de Bruges, t. II, 35O en Finot J., ‘Etude historique sur les relations 
comerciales entre la Flandre et la république de Gênes au moyen âge’, 45-46. 
175

 Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges, t. I, n. 404, 342. 
176

 Gilliodts-van Severen L., Inventaires des archives de la ville de Bruges, t. III, 95-96.  
De vrije handel in Vlaanderen, met uitzondering voor de Engelsen werd nogmaals herbevestigd op 3 maart van datzelfde jaar. In 
het begin van de 15de  eeuw ’23 februari 1404) zouden Engelse handelaren een verzoek indien om: “jof zij zouden moghen vrij 
varen ende keeren int land van Vlaendren”.  A. R. A., R. K. n° 42.528, Rek. B. V. 1404-05, f° 58 r en v: R. A. Brugge: Rek. B. V. n) 
145, f° 149 v en 150 r. 



 
 

“Les Génois tenront leur estaple ou pays de Flandre comme ils firent avant les guerres et promettront que 

dedans oyt ou dix ans, ils ne deschargeront, ne feront deschargier aucuns leurs biens, ni marchandises au 

Pays d‟Engleterre, se premièrement ells na aient estées menées er deschargiées au pays de Flandres à sa 

droite staple, et de ce li commune de Gênnes se obligera à une certaine peine”
177

 

 

De Genuezen genoten duidelijk van een geprivilegieerde toestand waarin ze handel konden 

voeren in Vlaanderen met handelaren van verschillende nationaliteiten.
178

 

 

3. 15
de

 eeuw en 16
de

 eeuw: privileges en graanhandel. 

 

Ten gevolge de talrijke conflicten waarmee Brugge in de eerste helft van de 15de eeuw had te 

kampen, was de Genuese natie in die periode meermaals afwezig. Een soortgelijke instabiliteit 

deed zich rond die periode ook in Genua voor. In 1409 slaagde de stad er in zich te bevrijden van 

de Franse onderdrukking. Via interne intriges kwam de Visconti van Milaan aan de macht. Dit 

zou de relatie met Vlaanderen sterk verstoren. Vijf jaar later waren de problemen nog steeds niet 

over. In 1414 slaagde doge George Adorno er eindelijk in de rust te doen weerkeren in de 

Republiek Genua, om later verraden te worden door een alliantie tussen de belangrijkste Genuese 

families, waaronder de Doria en de Spinola. Een opstand brak uit op 9 december om op 9 maart 

1415 te eindigen na een akkoord met de rebellen. Adorno moest noodgedwongen aftreden en 

werd opgevolgd door Barnabé de Goano. Het belang van deze opstand ligt in het feit dat, tussen 

1411 en 1414, er onderhandelingen waren gevoerd met doge Adorno, over de rechten van de 

Genuezen in Vlaanderen. Uiteindelijk besloot men een volledige garantie van veiligheid te 

Vlaanderen toe te kennen aan de Genuezen en hun goederen. In 1414, verkondigde Jan zonder 

Vrees, graaf van Vlaanderen: 

 

“Par les marchans de la nastion de Gennes présentement résidans en nostre ville de Bruges, tant pour eulx, 

comme pour et au nom de tous les autres de ladicte nastion de Gennes... dès longtemps eulx et autres d‟icelle nastion 

qui sont de marches loingtaines, ont hanté et fréquenté pour leur fait de marchandise en nostre dicte conté et païs de 

Flandres, dont, icellui nostre païs est bien et grandement amendé de jour en jour et plus est taillé en temps avenir... 

pout plus sceurement venir et fréquenter en nostre dit païs deFlandres et y faire et continuer leur dit dait de 

marchandise, leur est et sera besoing et nécessaire pour la conservation d‟eulx et de leurs biens, denrées et 

marchandises, de avoir et obtenir de nous certains poins de privilèges et franchises dont ils nous ont très 

humblement supplié et requis.”  
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Amper twee maanden later brak de opstand uit tegen de doge.
179

 

 

De Genuese handelsgemeenschap was prominent aanwezig te Brugge. Dit vertaalde zich echter 

niet in een evenredige Vlaamse aanwezigheid te Genua. In tegenstelling tot de Vlaamse 

handelsgemeenschap gevestigd te Genua, konden de Genuese handelaars te Brugge beschikken 

over een eigen consulaat of natiehuis. Verder konden zij succesvol wedijveren met andere 

buitenlandse handelsgemeenschappen; zoals de Venetiaanse, Florentijnse en Spaanse. Te Brugge 

werden immers speciale rechten aan deze handelsdoelgroep toebedeeld, opdat de Brugse 

economie gestimuleerd zou worden en aldus verder zou kunnen open bloeien. 

 

 

B. Vestiging van Genuese families te Vlaanderen en Brugge. 

 

Indien men als individuele handelaar naar de stad kwam, zocht men vanzelfsprekend toenadering 

tot zijn eigen volk. De organisatie van de vreemde handelaars tot naties bewerkstelligde onder 

meer onderlinge financiële, economische en morele steun. Deze naties kenden een juridische 

onderbouw en waren erkend door de lokale autoriteiten, zijnde de lokale stedelijke overheid en/of 

landheer. Op deze manier namen ze een sterkere positie in, waardoor ze in staat waren eisen met 

betrekking tot handelsvoorwaarden en rechtsbescherming af te dwingen.
180

 Dit bracht wel 

moeilijkheden met zich mee: het ging hier immers niet om mensen die poorter van Brugge waren 

(geworden), maar die het poorterschap van hun land van herkomst behielden en hun belangen 

lieten behartigen door de eigen natie.
181

 De organisatievorm van de meeste vreemde naties, 

waaronder deze van de Genuezen, was het consulaat.
182

 In tegenstelling tot de Oosterlingen 

kenden de Genuezen (en de Italiaanse handelaren in het algemeen) geen overkoepelend verbond. 

Deze groep bestond eveneens uit handelaren en kooplui, terwijl de Hanze vaak schippers onder 

hun leden telde. De Venetianen richtten als eerste Italiaanse natie een eigen consulaat op. Over de 

oprichtingsdatum van dit consulaat heerst onduidelijkheid. De tweede in rij om een eigen 

                                                           
179

 Finot J., ‘Etude historique sur les relations comerciales entre la Flandre et la république de Gênes au moyen âge’, 71-77. 
180

 Vandewalle A. ‘De vreemde naties in Brugge’, 27-41. 
181

 Geinaert N., Vandewalle A., Adornes en Jeruzalem: internationaal leven in het 15de- en 16de-eeuwse Brugge (Brugge, 1983) 
12. 
182

 De organisatie van het consulaat is te vergelijken met die van het Kontor van de Hanze. 
Ryckaert M., ‘Hydrografie van de binnenstad en bloei van de middeleeuwse haven’, 39. 



 
 

consulaat op te richten, waren de Genuezen.
183

 Ook hier heerst onduidelijkheid over de 

oprichtingsdatum, maar zeker is dat dit plaatsvond tussen 1358 en 1366.
184

 Tijdens deze periode 

zou graaf Lodewijk van Male hen privileges hebben toegekend. Jammer genoeg zijn deze niet 

bewaard gebleven.
185

 

In 1440 werd te Brugge, naar aanleiding van het bezoek van Filips de Goede, een optocht 

georganiseerd. Dit was dé kans om niet alleen een grootse vorst te verwelkomen, maar ook voor 

een poging tot verzoening na de Brugse Opstand van 1436. In de optocht liepen 150 Italiaanse 

handelaren van vijf verschillende handelshuizen in paradekledij mee, waaronder 36 

vertegenwoordigers van de Genuese natie.
186

 Het totale aantal in Brugge residerende, 

buitenlandse kooplieden zou ongeveer 400 geweest zijn, exclusief hun dienstpersoneel.
187

 Dit 

aantal schommelde logischerwijze naargelang de zomermaanden of wintermaanden. Buitenlandse 

kooplui waren veelal seizoensgebonden, waardoor het aantal hoger lag in de zomer dan in de 

winter.  

De vijf verschillende Italiaanse handelshuizen betaalden dikwijls mee aan de kosten die 

oorlog met zich meebracht. Zo betaalden de Venetianen en de Genuezen in 1411 elk 50 lb. aan de 

staat.
188

 Deze schattingen geven geen duidelijkheid over de aanwezigheid en het belang van de 

Genuese handelaar en andere vreemdelingen. In feite vertellen ze nauwelijks iets over de 

effectieve aanwezigheid en integratie van deze groepen in de stad. Wel weten we dat vooral de 

Genuezen en de Toscanen (waarvan laatstgenoemde geen natiehuis hadden) het poorterschap 

verwierven door te huwen met (rijke) Brugse meisjes. Beide Italiaanse bevolkingsgroepen waren 

ook erg actief op de vastgoedmarkt. De integratie van de Genuezen (en de Toscanen in mindere 

mate) is onder meer terug te vinden in de rekeningen van de Vlaamse graven of steden waar ze 

vaak optraden als financier of leverancier van goederen. Toch hielden ze nog steeds contact met 

hun thuisland.
189

 De Genuezen fungeerden als het ware als tussenpersoon in het handelsverkeer 

tussen Genua en Brugge. 
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De Genuese handel was een privéaangelegenheid. Sinds 1310 werden al maritieme 

handelscontacten onderhouden met het graafschap Vlaanderen. Vanaf 1324 speelden ze ook een 

belangrijke militaire rol in conflicten tussen Engeland en Frankrijk. De Genuese aanwezigheid in 

Brugge zou gedurende de escalatie van deze conflicten, in het bijzonder tijdens de 100-jarige 

oorlog, dalen. Even zijn ze zelfs terug te vinden in Engeland. In 1375 keerden ze terug naar 

Brugge.
190

 Nadat de stad haar rol als handelscentrum aan Antwerpen moest afstaan, kwam er 

definitief een einde aan het verblijf van de vreemde naties in Brugge.
191

  

Gedurende periodes van commerciële vrede maakten de Genuese handelaren gebruik van 

rondboten. Indien er commercieel onrustige periodes aanbraken, zocht men toevlucht tot de 

bescherming van konvooivaart. Vooral vanaf de jaren 1400 zullen de Genuezen steeds grotere 

boten gebruiken als beveiliging tegen piraterij.
192

 Het privékarakter van de Genuese handelaren 

bracht de vertegenwoordigers in Brugge vaak in verlegenheid. Geregeld kwamen er klachten 

binnen van andere Italiaanse en Iberische handelaars over Genuese piraterij.
193

 Deze werden 

veelal beslecht door een financiële regeling.
194

 

 

1. Privileges. 

 

Een van de eerste taken waarmee de nieuwgevormde Genuese natie mee te maken had, was de 

consolidatie van hun positie en het verwerven van officiële erkenning door de lokale overheid. 

Het doel was zichzelf te beschermen tegen willekeurige maatregelen van de overheid, tol- en 

haventarieven vast te leggen en de starheid van het feodale recht te versoepelen.
195

 Opmerkelijk 

is dat de Genuezen en de Venetianen (volgens de bewaarde bronnen althans) als enige Italiaanse 

naties ijverden voor de verkrijging van een officieel rechtsstatuut voor hun onderdanen.
196

 De 

Brugse autoriteiten, gedreven door hun verlangen zoveel mogelijk winst uit de handel te halen, 
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boden legale bescherming aan de handelaren, onder de vorm van privileges. Deze benadrukten 

gelijkheid, contract en algemeen aanvaarde noties van rechtvaardige handelspraktijken.
197

 De 

Genuezen kenden sinds Lodewijk van Male de bescherming van een handelsakkoord.
198

 Deze 

zijn niet bewaard gebleven, maar werden wel vernieuwd onder impuls van Filips de Stoute op 31 

december 1395:
199

 

 

“Item den neghensten dagh in oustmaend meester Niclais Scorkine ende den her Janne van Roesselaere ghesendt te 

Ghent up tfait van den Genevoysen, van drie daghen, elken 3 lb. 10 s. par. Sdaeghs, somme : 21 lb.”
200

 

 

“Item upten zelven dach (7 okt.) gheprosenteerd dien van Ghend ende dien van Ypre als sij te Brucghe waren ten 

parlemente omme avys te hebbene den stapel van den Geneboisen te hebbene in Vlaendren ; VI cannen wijns costen 

met draghene 3 lb. 3 s. par.”
201

 

 

“Joris Guydouche upten Xvsten dagh van octobre te Brucghe ten parlemente metten steden omme raed ende avys te 

hebbene oft profijt ware den Ghemeenen Lande dat men den stapel van den Genevoisen leide te Brucghe die nu 

leghet in Ingeland, II daghen : 4 lb. par.”
202

 

 

In 1397 kwamen deze stapelrechten nog vaak naar voren in verschillende zittingen van de Leden 

van Vlaanderen. Van augustus tot november werd niet minder dan acht keer samengekomen om 

het stapelecht van de Genuezen te bespreken. De zaak kwam een jaar later, op 14 juli 1398, 

opnieuw op tafel.
203

  

De opvolger van Filips de Stoute, Jan zonder Vrees,
204

 herbevestigde en herzag deze 

octrooien opgesteld door zijn vader op 1 oktober 1414.
205

 De privileges bestonden uit 20 punten 
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en gingen van tolrechten naar stapelrechten tot hun juridische bevoegdheden. Filips de Goede
206

 

maakte voor een derde maal aanpassingen op 31 maart 1422, 23 juni 1434
207

 en 18 december 

1459.
208

 Karel de Stoute in 1469 en Aartshertogen Albrecht en Isabella in 1613 en 1620 maakten 

de laatste herzieningen.
209

 

Een motivatie voor de wet van 31 december 1395 was de gestage achteruitgang van de 

Genuese handel gedurende de jaren 1340 ten gevolge van de 100-jarige oorlog tussen Engeland 

en Frankrijk. Tijdens hun (tijdelijke) afwezigheid in Brugge werd zelfs even een vestiging 

opgericht in Engeland. In 1375 was hun aanwezigheid in Brugge terug en feit.
210

 De wet van 

1395 hield in dat de Genuezen niet gearresteerd konden worden, noch konden hun goederen 

geconfisqueerd worden ter compensatie van beschadigingen veroorzaakt door de oorlog. 

Daarenboven was de graaf van Vlaanderen verplicht hen acht maanden op voorhand te 

verwittigen indien ze uit het land gezet zouden worden. Op deze manier hadden ze genoeg tijd 

om hun bezittingen te verhuizen of te verdelen. Vooral artikel vijf van deze wet is interessant, 

zeker als je in het achterhoofd houdt dat de wetten betreffende de handel van Engels laken in 

Brugge zeer strikt waren. Artikel vijf vermeld dat het de Genuezen was toegestaan om Engels 

laken aan boord van hun schepen te houden, op voorwaarde dat ze ook op deze schepen bleven 

en niet werden gelost.
211

 

De privileges van 1 oktober 1414 betrokken op directe wijze de Genuezen:
212

 

 

Artikel 5: “Item, que aucun de laditte nastion de Gennes ou ceulx appartenans aux nefs ou vaisseualx 

d‟icelle nastion ne pourront audit lieu de l‟Escluse faire aucune debte a qui soit plus hault de cinq solz de gros de 

nostre monnoie de Flandres, sans licence et consentement des patrons au escipvains desdictes nefs ou vaisseaulx, et, 

se autrement ou plus avant le faisoient, que pour ce lesdicts maronniers ne soient aucunement arrestéz ne executéz 

en corps ne en biens” 
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Artikel 6:“Item, que aucun de ladite nastion de Gennes ou ceulx appartenans aux nefz ou vaisseaulx 

d‟icelle nastion, pour quelque cas ce soit, excepté cas de cryme, debte cogneuse ou cas jugié, ne soit mis en prison si 

avant qu‟il offre et puisee faire causion souffisant de ce que on leur demandera”
213

 

 

Met andere woorden; geen enkele handelaar mocht gearresteerd worden voor schulden, indien hij 

aanbood een onderpand te geven. Ook sterfgevallen op zee, tolrechten en –plichten en 

herstellingswerken werden behandeld in deze privileges.
214

 Het is duidelijk dat deze privileges 

veel uitgebreider waren dan deze van 1395. Belangrijk in dit octrooi is dat Jan zonder Vrees de 

Genuezen verplichtte een financiële bijdrage te leveren van “VIII
c
 d‟or” wat vandaag zou 

overeenstemmen met € 6.200! 

 

“...mesmement pour et moyennement la somme de VIII
c
 escus d‟or du coing et forge de monseigneur le Roy, que 

lesdis marchans d‟icelle nastion de Gennes, pour nous aider à supporter les grans charges et affaires que avons euz 

et avons de present et nous convient de soustenir et plusieurs manières, en ont baillié et délivré comptant pour nous 

et ou nom de nous à nostre receveur général de Flandre et d‟Artois, Jehan Utenhove.”
215

 

 

In de oorkonden van Filips de Goede uit 1422, 1434 en 1459 werden slechts enkele aanpassingen 

gemaakt aangaande de eisen van de Genuezen over hun geborgen goederen en het vastleggen van 

de haventarieven op twee pond.
216

 Een gevolg van deze privileges was dat de Genuese 

handelaren het stapelrecht van onder meer wol voor het Noorden toekenden aan Brugge. Er 

werden beperkingen gemaakt in sommige artikels van de wet van 1414, maar op andere punten 

gaf hij grote toegevingen. Artikel 2, 4 en 7 werden aangepast en ook werden punten toegevoegd. 

Dit alles gebeurde onder het waakzame oog van de Genuese vertegenwoordigers, Leonellus en 

Georgius de Spinola, Elianus Livolini, Dominicus-Bartholomeus Doria en Johannes de Marinis. 

Laatstgenoemden hielden hun moederland op de hoogte van de handelingen van de graaf.
217

 

In 1397 werd de Genuese natie door de Brugse stadsmagistraat een domein toegewezen 

op het Beursplein waar ze na de afbraak van twee huizen hun prestigieuze natiehuis bouwden.
218

 

Deze ligging was natuurlijk van enorm belang, daar het Beursplein het commerciële en financiële 

hart van de stad vormde, in de nabijheid lag van de andere Italiaanse naties, zoals de Venetianen 
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en de Florentijnen.
219

  Bovendien bracht de centrale ligging van de Beurs andere voordelen met 

zich mee. Het lag in de nabijheid van kerken, de markt, de hallen, en belangrijkst van al: water!
220

 

In 1441 kochten ze het aanpalende gebouw in de Grauwwerkersstraat als huis voor de consul. 

Van dan af aan werd het bestaande natiehuis aangewend als handelshuis.
221

 

In de late 14
de

  eeuw was er een beperkte aanwezigheid van de Genuezen in Brugge, maar 

in het begin van de 15
de

 eeuw vormden de Genuezen de belangrijkste Italiaanse koopmansnatie te 

Brugge. Ze hadden een gediversifieerd aanbod van voornamelijk luxegoederen (specerijen, zijde, 

juwelen) maar ook citrusvruchten, dadel, gom, leer, wijn, weelde en aluin.
222

 Vooral de 

aluinhandel was een uiterst lucratieve zaak en gaf meermaals aanleiding tot tal van spanningen, 

vooral met de Grimaldis, de Sauli‟s en de Spinola.
223

 Het  ging  zelfs zo ver dat de paus de import 

van aluin afkomstig uit het Oosten verbood. Onder paus Paulus II (1464-1471) werd het 

benadelen van de pauselijke handel als een ernstige zonde beschouwd. Niet veel later werd een 

pauselijk monopolie uitgevaardigd ten gunste van de Medici die, beschermd door de geestelijke 

macht van de pausen, het recht verkregen voor het op de markt brengen van pauselijk aluin.
224

 

Aanvankelijk haalden de Genuezen hun aluin uit de steken rond de Egeïsche Zee, maar nadat de 

Turken hun territorium dankzij veroveringen hadden weten uit te breiden in het Middelandse-

Zeebekken, deden de Genuezen een beroep op de aluinhandel van Tolfa. Belangrijk om weten is 

dat deze onder het beheer van de Florentijnen stond, waaronder ook de Medici. Dit pauselijk 

aluin zou dominant worden vanaf 1462.
225

 

 

2. Organisatie en interactie. 

 

Giovanni Petti Balbi noemt Brugge de „haven van Mediterraan Europa en in het bijzonder Italië‟. 

Het waren de Genuezen die Brugge in 1277 uit zijn isolement haalden en de stad openstelden 

voor handel uit en met het Mediterrane gebied dankzij de oprichting van de Atlantische route.
226

 

Deze Atlantische route bewerkstelligde de integratie tussen Brugge en Genua. Er waren 
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verschillende motieven voor de handel met het Noorden. Een eerste was de neergang van de 

jaarmarkten in de Champagne streek. Een tweede reden waren de kosten die de handel en het 

transport over land met zich meebrachten, niet te vergeten de gevaren die men onderweg kon 

tegenkomen. Bovendien beschikten zeevaartuigen over steeds grotere laadruimtes en ook de 

snelheid van het overzeese transport speelde een belangrijke rol.
227

 Een teken van de integratie 

tussen Genua en Brugge waren de verschillende belangrijke Genuese koeriersdiensten die 

ontstonden tegen het begin van de 15
de

 eeuw. De Genuese koeriersdiensten, ook wel de scarselle 

genovesi genaamd, liepen van Genua naar Brugge, Barcelona en soms Sevilla.
228

  

De Hanzeaten en Italianen hadden verschillende manieren om hun handel te organiseren. 

Algemeen gesproken kenden de Italianen een betere organisatie dan het merendeel van de andere 

buitenlanders, wat er vaak toe leidde dat laatstgenoemden zaken overnamen van de Italianen, al 

maakten ze zich nooit volledig de Italiaanse organisatie eigen. Ook onderling waren er grote 

verschillen tussen de verschillende Italiaanse naties. Zo beschikten de Genuezen samen met de 

Venetianen over betere handelstechnieken en nieuwe navigatietechnieken op volle zee, terwijl 

anderen, zoals de Florentijnen, de Luccezen en de handelaren uit Sienna, vooral ervaring hadden 

op vlak van geld. Dankzij een systeem gebaseerd op wisselkoersen en bankiersdiensten kon een 

handelaar zelf alles onder controle houden. 
229

 Allen kenden verregaande privileges en rechten 

(zoals deze van de Genuezen in 1395), maar op één punt werd hen niet tegemoet gekomen. 

Hoewel buitenlandse handelaren werden getolereerd en ze zelfs het recht hadden om algemene en 

juridische conflicten op te lossen binnen de eigen groep, mocht men niet aan de juridische en 

fiscale rechten van de stad raken.
230

 Muntstabiliteit en stabiliteit van de marktexpansie kon (en 

kan) alleen gegarandeerd worden indien zowel de munten en markten geankerd waren in het 

kader van een sociale institutie, men name de stad. Slechts ingeval een dergelijke institutie 

aanwezig was, kon men komen tot stabiliteit, wat op zijn beurt leidde tot een verhoogde 

vaardigheid en handel.
231

 Indien niemand zich hield aan de wetten en rechten van de stad, zou 

chaos ontstaan, wat op zijn beurt zou leiden tot een daling in de handelsactiviteiten. Dit vormt 

een sterk contrast met het fondaco-principe in Venetië. Een ander verschil met het fondaco-
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principe is dat een Genuese handelaar soms huizen kocht in Brugge, of verbleef in de herbergen. 

Zij voerden tevens handel met de lokale koopmannen. Vaak schakelden ze deze in als agenten of 

makelaars in hun internationale handelsnetwerk. Deze (Vlaamse en Italiaanse) notarissen zorgden 

in de loop van de 15
de

 eeuw voor een betere organisatie van de commercieel-administratieve 

structuur. Murray bespreekt deze organisatie uitvoerig en betoont dat de Italiaanse handelaren 

vaak gestationeerd waren in de Vlamingstraat of nabij het „Beursplein‟ waar, zoals eerder 

vermeld, ook de Genuese loge zich bevond.
232

 

Het Genuese natiehuis koos jaarlijks een nieuw bestuur. Deze bestond onder andere uit 

een consul en twee raadsleden. We weten dat de consul voor het Genuese natiehuis in 1434, 

Lionel Spinola was.
233

 In 1533 was dit voor het Genuese natiehuis te Antwerpen Simon 

Spinula.
234

 Tijdens de 15
de

 eeuw werden de twee raadsleden en de consul verkozen door alle 

bedrijfsleiders die tot de natie behoorden, minsten achttien jaar waren en al een jaar verbleven in 

Vlaanderen. Vaak werd de Genuese consul belast met diplomatieke opdrachten bij de graven van 

Vlaanderen en zelfs de koning van Engeland.
235

 Zij traden ingeval van (handels)conflicten met 

andere groepen op als vertegenwoordiger van de koophandelaren tegenover de stedelijke 

autoriteiten. 

Gewoonlijk hokten alle handelaren van eenzelfde stad samen en vormden zo de 

communità of università. Deelname aan de università was niet verplicht, maar niet-leden werden 

systematisch geboycot. De natie was meer dan alleen een bemiddelaar in commerciële 

aangelegenheden of een specialist op vlak van handel en transport: ze verspreidde ook de tradities 

en cultuur van hun thuisland. Elke natie had een bestuur dat optrad als officiële 

vertegenwoordiger van de regering thuis. Hun besluiten waren bindend. Het Genuese handelshuis 

in Brugge was op eenzelfde manier georganiseerd als de handelshuizen in Genua, waarbij de 

verschillende functies werden ingevuld door de Genuezen zelf. Hierbij speelde familie een 
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belangrijke rol.
236

 Bovendien stond het Genuese natiehuis in rechtstreeks contact met Genua, 

waarbij deze het niet naliet om het eventuele wangedrag van hun handelaren in het oog te houden 

en te bestraffen.
237

 Het Genuese natiehuis trad ook op als vertegenwoordiger voor de Vlaamse 

gerechtshoven indien er een juridisch of economisch dispuut was tussen de kooplieden in de stad 

of regio.
238

 De verschillende natiehuizen brachten vaak eigen religieuze voorzieningen met zich 

mee. Kosten werden gedekt door verplichte taksen, boetes en misdonaties. Het geld hiermee 

verzameld, werd benut voor de organisatie van sociale activiteiten, onderhoud van hun huizen, 

maar ook voor liefdadigheid en algemene kosten. De Genuezen namen vaak deel aan het 

openbare leven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Venetianen die zich voornamelijk 

afzonderden, waren zij geregeld te zien in optochten, broederschappen en openbare feesten. Er 

was dus wel degelijk interactie op frequente en intensieve basis.
239

 Wel moet opgemerkt worden 

dat de Genuezen woonachtig te Brugge tijdens de 15
de

 eeuw, ook hun vertegenwoordigers hadden 

in Antwerpen. Deze vertegenwoordigers waren, zoals hierboven vermeld, waren veelal verwant 

aan deze in Brugge. Zo ook bij een van de voornaamste Genuese families, de Spinola, die vanaf 

de 14
de

 eeuw permanente vertegenwoordigers kende in Brugge. In 1492 verhuisde zo een van zijn 

leden, Nicolas Spinola, naar Antwerpen.
240

 

Het is duidelijk dat de Genuezen (samen met de Venetianen) een belangrijke rol speelden 

in de vorming van Brugge tot een kosmopolitische en internationale stad. Zij hadden immers de 

zeeroute Brugge-Mediterraanse Zee opgericht. Hierdoor geraakten de Genuezen geïntegreerd in 

de stad en kon een vruchtbare ruilhandel tussen Genua en Brugge ontstaan, waar de Genuese 

Flandria galleien een bewijs van zijn. Ook hun kennis op vlak van navigatietechnieken en het 

Italiaanse economische systeem dat gebaseerd was op bankiersdiensten en wisselkoersen zorgden 

er voor dat een reizende handelaar alles zelf onder controle kon houden. Familieband en 

samenhorigheidsgevoel gebaseerd op eenzelfde land van herkomst speelden een belangrijke rol in 

de organisatie en oprichting van de università. Hoewel de natiehuizen verregaande privileges 
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kenden en hun besluiten bindend waren, moesten ze zich houden aan de wetten van de stad. 

Eventuele kosten die het Genuese natiehuis maakte, werden gedekt door taksen, boetes en 

misdonaties. De opbrengsten hiervan werden onder meer aangewend voor sociale en religieuze 

activiteiten. Dit betekende niet dat het Genuese natiehuis zich ook systematisch afzonderde van 

het sociale leven van de stad. Integendeel. De Genuezen waren vaak te zien in tal van optochten 

en waren zelfs lid van verschillende broederschappen. 

 

3. De uittocht. 

 

De aanleiding voor de uittocht van de Genuezen en de vreemde handelaren tijdens de zestiende 

eeuw was drievoudig. Een eerste reden hebben we eerder besproken, met name de opstand van de 

Vlaamse steden tegen Maximiliaan van Oostenrijk. Deze besloot, zoals gezien, zijn vrouw Maria 

van Bourgondië op te volgen na haar dood in 1482 als graaf van Vlaanderen. Twee jaar later, in 

1484, verzocht hij de handelshuizen hun zetels in Brugge te verplaatsen naar Antwerpen. Na lang 

twijfelen en met veel tegenzin gaven de natiehuizen gevolg aan zijn verzoek. Niet veel later, na 

de gevangenzetting van Maximiliaan in Brugge, veranderde dit verzoek in 1488 in een bevel. Het 

zouden zware onderhandelingen kosten om de naties na de Vrede van 1493 terug naar Brugge te 

lokken. Uiteindelijk bleek Antwerpen beter afgestemd te zijn op de nieuwe eisen van de 

internationale handel, en het succes van de Scheldestad lokte de naties een voor een weg uit 

Brugge. Een derde factor die bijdroeg tot de uitwijking van de natiehuizen was de verzanding van 

het Zwin. In 1575 verliet het Genuese natiehuis definitief de stad.
241

 De hoopvolle Blijde Intrede 

van de nieuwe vorst Karel van Habsburg mocht niet baten.
242

 Na het vertrek van de Genuezen uit 

Brugge, behoorde hun natiehuis wel nog steeds hen toe. In de zeventiend eeuw kwam het huis 

onder de bevoegdheid van de stadsmagistraat, die opdracht gaf tot het ombouwen van de loge tot 

een hal om deze te verhuren aan fabrikanten die hier hun goederen verkochten. Hieraan dankt de 

loge waarschijnlijk haar huidige naam, de Saaihalle. In de loop van de jaren zou de Saaihalle nog 

vele functies dienen, als bank, winkel of zelfs cinema.
243

 

Brugge was dan wel een Europese markt en draaischijf van het handelskapitalisme, de al 

te sterke afhankelijkheid van de Italiaanse handelaren zou de stad uiteindelijk fataal worden. 

Door de opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk, het stijgende belang van de Scheldestad en 
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de verzanding van het Zwin trokken de vreemde natiehuizen en diens handelaren weg, en met 

hun ook hun kapitaal en kennis. Brugge verloor uiteindelijk zijn positie als belangrijke 

economische draaischijf aan Antwerpen.
244
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V. De familie Spinola. 

 

 

In het middeleeuwse Brugge droegen de vele vreemde handelarenfamilies die hier resideerden, 

bij tot het economische, kosmopolitische karakter van de stad. Zo ook de Spinola‟s. Maar wie 

waren zij? Wat was de mate van sociale interactie en wat was hun aandeel in de economie en 

politiek van zowel Genua als Brugge? Dit hoofdstuk gaat dieper in op deze vragen, daarbij 

vertrekkende vanuit de Civiele Sententiën van 1447-1571 en de Genuese notarisakten van de 13
de

 

tot de 15
de

 eeuw. 

 

 

A. De Spinola in Genua 

 

1. Economie. 

 

De rijkdom en status van handelaren varieerde naargelang de aard van de producten waarin zij 

handel dreven. Internationale handelaren van luxegoederen, zoals de Spinola, behoorden tot de 

top, korteafstandshandelaren zaten aan de bodem.
245

  

Aanvankelijk waren de hogere klassen van Vlaanderen en Italië ietwat afkerig van het 

handelswezen, maar het duurde niet lang eer ze de mogelijkheden ervan inzagen. De heersende 

opvatting over het handelsberoep beïnvloedde de manier waarop ze regionaal werd 

georganiseerd. In Genua en Vlaanderen behielden handelaren hun geografische connecties en 

neigde men tot de organisatie van de handel binnen het Huis. Een direct gevolg hiervan was de 

totstandkoming van de „familiezaak‟. Vrouwen waren hierbij niet uitgesloten van het 

handelsberoep. Echtgenotes hielpen vaak hun man en hadden het recht, nadat ze weduwe waren 
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geworden, het beroep van hun overleden echtgenoot over te nemen.
246

 Een familiebedrijf bleef 

meestal een generatie of twee bestaan, tot de oprichting van een nieuw bedrijf door een 

ambitieuze entrepreneur uit de familie.
247

 Dit systeem van verschijnen en verdwijnen van 

familiezaken kwam ook voor bij de langdurende, bekende familiebedrijven in Genua, zoals deze 

van de Grimaldi, de Lommelini en de Spinola.
248

 Deze families beperkten zich niet tot lokale 

handel, maar investeerden in langeafstandshandel. In de 13
de

 eeuw was dit een zodanige 

gewaagde onderneming, dat de handelaar vaak meereisde met zijn goederen, zo storm, piraterij 

en fysiek ongemak trotserend. De beloning was het nemen van het risico waard en het vermogen 

van de handelaar nam toe in omvang. Dit vermogen vertaalde zich in verloop van tijd naar macht, 

zeker wanneer de handelaar optrad als geldwisselaar, financieerder
249

 en geldschieter.
250

 Zo 

leenden Filipus en Frederico Spinula samen meer dan 54 pond aan de koning van Engeland, wat 

een aanzienlijk bedrag was voor die tijd, zeker in vergelijking met het loon van een dagarbeider 

in die tijd.
251

  

De ontwikkeling van betere vaartechnieken en de dubbele boekhouding waren, samen met 

het partnerschap, pogingen om de risico‟s die de handel met zich meebracht op te vangen. Een 

zeelening was een vaak voorkomende zekerheidsstelling tegen dergelijke risico‟s. Een zeelening 

bestond uit een contract tussen de investeerder en de reizende handelaar. De investeerder leende 

daarbij hoge sommen geld aan de reizende handelaar die hem terugbetaalde na het veilig 

aankomen van de cargo op de eindbestemming, uiteraard met interest.
252

 De schepen die hiervoor 

werden gebruikt, waren niet het eigendom van de investeerder of de handelaar, maar behoorden 

toe aan een derde partij. Het verhuren van schepen vormde een lucratieve zaak, waar ook de 

Spinola aandeelhouders in waren. Meerderen onder hen waren de patroon of eigenaar van een 
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schip.
253

 Zo was het scheepvaartbedrijf van Augustino Spinola erg succesvol in de jaren 1380.
254

 

De naam Spinola was zo gekend in deze branche, dat men zich in de notarisakten meermaals 

louter beperkte tot de vermelding: „Spinola galeien‟.
255

 De tabel hieronder geeft een vlug 

overzicht van de patroons van de familie Spinola, teruggevonden in de Genuese notarisakten van 

de 13
de

 tot de 15
de

 eeuw.  

 

Jaar Patroon 

1277 Nicolocus Dugus Spinola 

1348 Nicolò Spinelli 

1370 Andrea Spinola 

1370 Andrea Spinola 

1370 Andrea Spinola 

1370 Andrea Spinola 

1370 Andrea Spinola 

1379 Spinola 

1384 Isnello Spinola 

1385 Augustino Spinola 

1385 Augustino Spinola 

1386 Augustino Spinola 

1388 Barisono Spinola 

1390 Marco Spinola  

1396 Spinola 

 

De reden dat we Andrea Spinola 5 maal in hetzelfde jaar tegenkomen, kent een eenvoudige 

verklaring. In een poging zich te beschermen tegen schipbreuk, verspreidden men als handelaar 

zijn cargo over verschillende schepen. In het geval één van deze schepen zonk of ten prooi viel 

aan piraterij, had de koopman niet zijn hele vracht verloren. Andrea Spinola werd simpelweg 
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door meerdere handelaren ingehuurd voor het transport van (een deel van) hun goederen. En elk 

van deze contracten moest afzonderlijk worden geregistreerd.
256

 

Het gebruiken van tussenpersonen bij handel in het buitenland, was een oude gewoonte. 

Deze tussenpersonen inden of betaalden in naam van hun opdrachtgever wisselbrieven of 

schulden en voerden transacties van velerlei aard uit. In de 13
de

 eeuw vinden we tientallen 

meldingen hiervan terug in de notarisakten. Het merendeel van deze tussenpersonen werd 

aangesteld in Frankrijk of Vlaanderen. Deze werkwijze verzekerde de handelaar permanente 

vertegenwoordiging in de belangrijkste commerciële centra, zonder zelfs extensief te moeten 

rondreizen en het gaf bovendien aanleiding tot lange-termijn partnerschap, waarbij contracten 

meerdere jaren geldig waren.
257

 Zo gaf Leonardo Marruffo een volmacht aan Odixius Spinola, 

waarbij hij twee jaar lang moest optreden in zijn naam in Frankrijk en Vlaanderen. 
258

Dit systeem 

lijkt in wezen op het moderne bedrijf van gedeeld eigendom, met eigen regels, zegels en 

accounts. Vaak was het een strikt familiale aangelegenheid, maar ook „buitenstaanders‟ werden 

aangenomen. De naam bleef echter steeds deze van de oprichtende familie.
259

 Naast het gebruik 

van tussenpersonen, die in wezen ondergeschikt waren aan hun opdrachtgevers, waren er ook de 

„gelijkwaardige‟ handelsrelaties, waarbij verschillende handelaren samen een „societatis contracte 

et facte‟ oprichtten,
260

 of handelspartners werden.
261

 Van 1277 tot de 16
de

 eeuw maakten de 

Spinola deel uit van de top van de internationale luxehandel in Brugge. De vaste handelsrelaties 

die zij onderhielden met onder meer de Marini, de Nigro, Doria en Lommelini, verzekerden 

permanente vertegenwoordiging in de meeste commerciële centra.
262

 Deze handelsrelaties vielen 

overigens vaak terug op familiale banden, dankzij onderlinge huwelijken. Ook eigen familieleden 
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werden gestationeerd in de economische hotspots, waar zij gedurende meerdere jaren verbleven 

en intens contact verzorgden met hun verwanten in Genua en elders in Europa.
263

 

Een veel voorkomende manier van betalen, was de wisselbrief. Deze vermeed de kosten 

voor het transporteren van specie, bood een praktisch mechanisme voor internationale 

kredietoperaties en muntwissel en omzeilde de kerkelijke veroordeling van rente. De wisselbrief 

maakte het mogelijk dat de ene partij een bepaald bedrag in een bepaalde munt ontving op één 

plaats op een bepaalde dag, en de andere partij in een andere munt, op een andere dag en een 

andere plaats. De transactie betrof altijd vier partijen: de betaler en de begunstigde in de stad 

waar de wisselbrief werd opgesteld en hun respectievelijke correspondent en representatievelling 

in de stad van terugbetaling.
264

 De eerste versies van dit systeem maakten hun opgang in Genua 

eind 1100.
265

 

De neerslag van tal van handelsactiviteiten vond plaats in de notarisboeken. Deze werden 

door een notaris opgesteld in het Latijn en getekend door getuigen. Onder hen vinden we 

meermaals de naam Spinola terug. Niet alleen als notaris,
266

 ook als getuige.
267
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Jaar 1208 1234  1251 1251 1251  1251  1259 

Naam 

Testes 

Ansaldus 

Spinula 

Johannes 

de 

Ansaldo 

Spinulla 

 

 

Johan-

nes 

Spinulla 

Nicolo-

sus 

Spinulla 

Otto 

Mussonus 

Spinulle 

 

 

 

Johanninus  

Spinulle 

Guitetus 

Spinula 

Jaar 1264 1310  1340 1343 1345  1350 1350  

Naam 

Testes 

Ingetus 

Spinula 

Symon 

Spinula 

 

 Georgius 

Spinula 

Hector 

Spinula 

de Sancto 

Lucha 

Lodixius  

Spinula 

 

 

 

 

Ferrandus 

Spinula 

Ceprianus  

Spinula 

 

Jaar 1352 1354  1366 1377 1382  1383 1387  

Naam 

Testes 

Galosius 

Spinula 

Gaspal 

Spinula 

 

 

Johannis 

Spinula 

de Sancto 

Lucha 

Galaxius  

Spinulla 

Carlotus 

Spinula 

 

 

 

 

Branchaleo-

nis Spinulle 

Anthonio 

Spinula  

de Sancto 

Lucha 

 

 

tabel 2: de Spinola die voorkomen als getuigen in de notarisakten van Genua van de 13
de

 tot de 15
de

 eeuw.  
Bron: Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont, t. 2, n. 230, 111, n. 453, 236, n. 679, 
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Getuigen werden niet ingehuurd of opgeroepen door de notaris zelf, maar door de betrokken 

partijen. Ook was deze niet noodzakelijk familie, al kwam dit wel voor. Wanneer deze getuige 

verhinderd was zijn taak naar behoren uit te voeren, was hij verantwoordelijk voor de aanstelling 

van een vervanger. Zo stuurde Branchaleonis Spinulle, Bartholomeo om op te treden als getuige 

in zijn naam: 

 

“… Latta, data et pronunciata est ut supra (29 april 1383) per dictos arbitros et arbitrores et lecta et pronunciata per 

me notarium dictum in civitate Janue in contrata Sancti Luce juxta scilicet apothecam quam conducit Bartholomeus 

de Savigno sub domo Branchaleonis Spinulle, die penultima aprilis post vesperas, absentis dictis partibus et 

presentibus testibus Bartholomeo de Savigno, speciario supradicto, Pagano de Terdona, acimatore, quondam 

Johannis, et Bartholomeo Bono de Corsico, batifoliu (sic), vocatis et rogatis.”
 268

 

 

Deze Bartholomeus de Savigno was „sub domo Branchaleonis Spinulle‟. Dit wil zeggen dat hij 

tot het huis van Spinola behoorde, of met andere woorden, dat hij in dienst was bij Branchaleonis 

Spinola.  
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2. Politiek. 

 

Naar het einde van de tiende eeuw toe, verkreeg Genua complete juridische vrijheid. De 

daaropvolgende 100 jaar werd zij door de handelaren en burgerij omgevormd tot een stadstaat.
269

 

De zakelijke manier waarop deze hun land bestuurden,
270

 evolueerde en veranderde, tot de 

tweede helft van de 13
de

 eeuw de periode van de podestà inluidde. Discontinuïteit en een 

instabiele regeringsvorm verdeelden Genua in twee politieke groepen, de guelfen en ghibelinnen, 

elk met hun eigen Kapitein.
271

 Deze Kapiteins bestuurden van nu af aan, als politiek leider, het 

volk en hadden, dankzij de steun van de gilden, veelal onbeperkte macht. De eerste Kapitein van 

het volk was Guglielmo Boccanegra.
272

 Anderen volgden, maar allen moesten omgaan met de 

aanhoudende verdeling van de stad tussen twee groepen edelen, de Doria-Spinola en de Fieschi-

Grimaldi.  

De Spinola hadden tegen de 14
de

 eeuw enorm veel macht verworven. Zo kreeg Obertus 

Spinola, samen met Obertus Doria, absoluut zeggenschap als Kapitein van het volk in 1307.
273

 

Deze machtspositie werd in de hand gewerkt door de banden die de familie had met Karel II van 

Anjou, de stamvader van het Koninklijke huis van Valois. Vooral Opicinus Spinola bracht veel 

tijd door bij Karel II. Niet veel later bezat hij de praktische alleenheerschappij in Genua. De 

reden hiervoor kan gezocht worden in het karakter van Opicinus, het dalende onderscheid tussen 

ghibelinnen en guelfen en het feit dat de rijkere burgers van Genua niet langer in eendracht het 

gemeenschapswezen leidden. Obertus Spinola en Doria bleven wel bestaan als Kapiteins, maar 

Opicinus oversteeg hen in persoonlijke macht. Lang kon hij deze macht evenwel niet behouden. 

Op 10 juni 1309, na de noodgedwongen capitulatie tegen de militaire overmacht van de guelfen, 

ontvluchtte Opicinus Genua. Niet veel later ging zijn huis, samen met dat van Rainaldus en 

Odoardus Spinola, in vlammen op. Alle drie werden voor eeuwig verbannen.
274

 

In de 15
de

 eeuw verloor Genua haar oostelijke gebieden aan de Turken, raasde de pest 

door de straten en eisten de mogendheden hun zeggenschap over de stad op. Dit is de eeuw 
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waarin de stadstaat de sociale en stedelijke structuur van de “Alberghi Nobiliari”
 
aannam.

275
 De 

Alberghi Nobiliari vormden een mogendheid met eigen regering, scheidsrechters, financiën en 

sociale werken. Naast betrekkingen met buitenlandse prinsen, onderhielden zij tevens een heuse 

briefwisseling met de vorst van Aragon. Om nobili te worden, diende men zich in te schijven in 

een lijst van de „Alberghi‟. De Spinola zijn sterk vertegenwoordigd in deze registers, wat de 

macht van hun Huis reflecteert. Zo werden overeenkomsten en verdragen besloten door Genua, 

vaak eerst geratificeerd door de Spinola de Luccoli. Deze tak van de Spinola bestond uit 

machtige nobili. Een andere tak, de Spinola Sancta Lucho, bestond uit rijke burgers.
276

  Op deze 

manier waren de Spinola vertegenwoordigd bij zowel de nobili als bij de populare, het „gewone‟ 

volk.
277

 Ditverschil in stand belette de Spinola de Lucoli echter niet om actief te participeren in 

de handel. Zo zijn voorbeelden terug te vinden waarbij dat de Spinola de Luccoli en Sancta 

Lucho samenwerken.
278

 

De versnipperde macht en bestuurlijke chaos van Genua stonden haaks tegenover de orde 

en goed georganiseerde administratie van San Giorgio. Machiavelli, een bewonderaar van San 

Giorgio, noemde deze Genuese stad ooit een „staat binnen een staat‟, maar dan wel een stabiele 

staat, binnen de bestuurlijke wanorde van Genua. Hier werd de bevolking sinds 1411 geleid door 

de acht, jaarlijks verkozen, „Procuratores et Protectores Comperarem‟.
279

 Zij hadden bijna alle 

macht in handen en werden bijgestaan door drie „Sapientes Comperarem‟, wiens rol louter 

consultatief was en wier ambtstermijn zes maanden duurde. De Protectores werden verkozen 

door coöptatie. Elk jaar duidden zij 24 „raadlieden‟ aan, de zogenaamde „Office van 24‟, die (de 

Protectores) hun opvolgers benoemden. Verder was er ook de Grote Raad, die enkel in gevallen 
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van nood bijeen werd geroepen, maar waar een betrekkelijk groot aantal Spinola in zetelden.
280

 

Deze manier van besturen bleef gedurende vier eeuwen ongewijzigd.
281

  

San Giorgio was een van de belangrijkste geldbronnen voor Genua, die haar 

staatsuitgaven afstemde op de overheidsleningen die ze deed bij San Giorgio. Door efficiënte 

beperkingen op te leggen aan Genua en zich vergevingsgezind op te stellen in tijden van 

financiële spanning, slaagde San Giorgio er in het standaardrisico sterk te verminderen. Dit stelde 

de luogatari, of aandeelhouders, gerust, waardoor zij bijgevolg een lager tarief op gelijkheid 

konden eisen. San Giorgio‟s luoghi waren voornamelijk het eigendom van Genuezen en 

buitenlanders.
282

 Voor elk van hen stelde de bank een colonne op, een register betreffende de 

rekeningen van crediteuren.
283

 Zo bezaten de Spinola in 1460, 21 colonne van meer dan 5000 

lire. Dit is een enorm aantal. Het aantal „colonne‟ dat de nobelen en de rijke burgers bezaten, 

kwam niet overeen met hun fortuin. Sommigen weigerden uit principe de aankoop van luoghi en 

bezaten, om diezelfde reden, geen colonne van belang. Vooral bankiers en notarissen bezaten een 

groot aantal luoghi. Een van hen was Eliane Spinola de Luccoli. Zijn participatie in meerdere 

economische en sociale activiteiten, zij het als bankier, rederijker of handelaar, maakte dat hij in 

Genua eenzelfde plaats innam als de Medici in Florence.
284

   

 

 

B. De Spinola te Brugge 

 

1. Cultuur 

 

1.1. De Ambachten. 

Het kosmopolitische karakter van de handelsstad Brugge weerspiegelde zich in de samenstelling 

van de beroepsbevolking. Een aanzienlijk deel onder hen was werkzaam in de handel – en 
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dienstverleningssector. Deze actieve bevolking verenigde zich langzamerhand in ambachten, 

welke een belangrijke maatschappelijke rol speelden in het maatschappelijke en economische 

decor.
285

 Het samenkomen van vreemde handelaren in een dergelijk verbond, verzekerde de 

onafhankelijkheid en de wederzijdse steun van elke deelnemende stad.
286

 Op deze manier werd 

de Hanze in de 13
de

 en 14
de

 eeuw oppermachtig in Noord-Europa op het gebied van handel.
287

  

In de grote steden organiseerden de ambachtslieden zich vanaf de 13
de

 eeuw per 

beroepscategorie. Soms betekende dit dat bepaalde ambachtslieden, zoals de edelsmeden, de 

mandenmakers of de leerbewerkers, in eenzelfde straat dienden te wonen.
288

 Dit samenhokken is 

een gelijkaardig fenomeen dat we zien bij handelaren van vreemde afkomst. Gelijktijdig 

verenigden de ambachten zich, met het oog op onderlinge ondersteuning, in caritatieve en 

religieuze broederschappen. Ambachtslieden hadden dan wel niet te kampen met de gevaren die 

gepaard gingen met verre reizen, weduwschap, ziekte en werkloosheid vormden een constante 

dreiging. Organisatie op nabuurschap, religieuze en caritatieve instellingen vormden de basis van 

het Europese ambachtswezen.
289

  

In een tijd van exclusief patriciërbewind kregen deze ambachten juridische erkenning als 

monopolistische beroepscategorieën. Dit hield in dat de uitoefening van een bepaald beroep 

exclusief voorbehouden was aan leden, en de opleiding ervoor slechts mogelijk binnen het 

ambacht zelf.
290

 Werktijden en technische voorschriften werden door de lokale autoriteiten 

vastgelegd in reglementen of keuren. Deze keuren, die de voorschriften voor de uitoefening van 

elk beroep omschreven, stonden garant voor kwaliteitsbewaking en boden bescherming tegen 

ongelijke concurrentie.
291

 De ambachten reguleerden niet alleen kwaliteitscontroles en 
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lidmaatschap, zij droegen tevens hun imago uit door een exclusief karakter en dit door het 

houden van een eigen wapenschild, patroonheiligen en missen. Omwentelingen leidden er in 

Vlaanderen toe dat ambachtslieden een zekere mate van autonomie en politiek medezeggenschap 

verworven.
292

 Deze nieuw verworven macht werd gebruikt tegen de uitholling van de koopkracht 

ten gevolge van de muntontwaarding en ter bescherming van de levenstandaard. Vanaf de 14
de

 

eeuw kwam de confrontatie met een neergaande conjunctuur. Uit angst verstrengden de 

toelatingsvoorwaarden voor de ambachten zich, in een poging zich te beschermen tegen 

nieuwkomers.
293

 

Elk ambachtsgilde werd bestuurd door een „eed‟. Dit was het jaarlijks wisselende 

bestuurscollege dat bestond uit de vinders en de deken. Deze vinders, ook wel gezworenen 

genaamd, waren de verkozen leden die een eed van trouw aflegden aan de stadsmagistraat die 

hen had aangesteld. De deken was de voorzitter van de gilde, tot in het begin van de 15
de

 eeuw 

ook wel met „maenre‟ aangesproken. Vaak was er ook nog een penningmeester of gouverneur en 

een klerk, maar deze deelden in de regel niet in het bestuursrecht. De afgetreden leden, de 

„ouderlingen‟, bleven de nieuwe bestuurders bijstaan in de functie van raadgevers, dit vooral 

tijdens financiële aangelegenheden. Omdat het bestuurscollege jaarlijks werd vernieuwd, waren 

de mandaten gesteld door de deken en de vinders slechts één jaar geldig. De vernieuwing ervan 

viel, in principe, samen met het stedelijk dienstjaar, dat liep van twee februari tot de volgende 

Lichtmis.
294

  

Om kiesbaar te zijn, moest men poorter en meester zijn. Voor het dekenschap diende men 

ook geboren Bruggeling zijn, voor het vinderschap volstond het in Vlaanderen geboren te zijn. 

De verkiezing van de bestuurders, gebeurde onrechtstreeks.
295

 Dit verkiezingsrecht wordt voor 

het eerst vermeld in de stadsprivileges van Maria van Bourgondië, maar het gebruik gaat 

waarschijnlijk terug tot de verlening van zelfstandigheid aan de ambachten na de zege van 1302. 

De ambachtsbesturen belichaamden politiek medezeggenschap. De groepering van negen 

„leden‟ gaf recht op evenveel schepen- en raadszetels in het jaarlijks vernieuwde stadsbestuur. Dit 
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recht verviel in principe vanaf 1487, maar toch bleven ambachtslieden ook in de Nieuwe Tijd 

deel van de wet uitmaken. De ambachtsdeken zetelde daarenboven in de Grote Raad, waarin hij 

naast schepenen en raadsleden, de hoofdmannen van de Zestendelen en een aantal notabelen 

beslissingsmacht uitoefende op voornamelijk financieel gebied.
296

 

 

Het is duidelijk dat ambachten meerdere functies hadden, zowel economische, sociale, politieke, 

culturele als religieuze. Niet alleen dienden zij kartels en monopolies in, ook reguleerden zij de 

bedrijfsgrootte en de toegang tot de groep. Zij maakten deel uit van het politieke milieu en 

droegen zorg voor hun leden aan de hand van caritatieve instellingen. Hun imago droegen zij uit 

door het houden van private missen, het onderhouden van eigen kapellen en het voeren van een 

eigen wapenschild. 

 

1.2.  De gilden. 

De meeste gilden kwamen voort uit de schoot van de ambachten, neringen en gezelschappen, als 

verenigingen ter behartiging van de louter geestelijke belangen. Desbetreffende documenten zijn 

dan ook in veel gevallen met die van de ambachten, neringen en verenigingen vermengd. In de 

hier volgende gevallen gaat het in de eerste plaats om wettig erkende gilden, die als synoniem 

met ambacht of nering kunnen worden beschouwd. Beginnen doen we met die gilden die niet op 

basis van beroep, maar op basis van een militair en/of recreatief doeleinde waren samengesteld: 

de krijgsgilden.
297

 

 

a. De Brugse schuttersgilden. 

Sommige kroniekschrijvers kennen het ontstaan van de schuttersverenigingen toe aan 

legendarische ridderverhalen of godsdienstige disputen. Traditie en oorspronkelijke 

archiefbronnen brengen ons echter het bewijs dat de eerste schuttersgilden ontstonden uit 

militaire noodzaak, onder politieke omstandigheden. Vaak wordt aangenomen dat deze 

verenigingen bestemd waren om de vorst te dienen in tijden van oorlog en dit in opdracht van de 

stad. Ook Godar is van mening dat deze gilden afstammen van een soort primitieve militaire 

beweging, ter verdediging van de stad en als steun aan de vorst. Niet veel later verloor deze groep 
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zijn militaire karakter en werd het vooral een prestigieuze aandoening.
298

 We moeten echter een 

duidelijk onderscheid maken, tussen het belang van deze groepen voor de verdediging van de 

stad en de steun aan de koning. Betrof het een nationale oorlog, waarbij het grondgebied in 

gevaar kwam, dan werden alle inwoners verplicht voor de vorst te strijden. Hierbij was het de 

taak van de stedelijke magistraat om de beste krijgslieden te selecteren. Deze keurtroepen werden 

aangeduid met gilde/ghilde/gulde, en waren erkend en beschermd door de steden. Algauw 

verwierven ze een belangrijke status en wekten de interesse van vorsten en prinsen. Aanvankelijk 

niet opgezet met hun macht, trachtten de vorsten deze milities te vernietigen of in iedere geval 

hun invloed te verminderen. Niet veel later, hun nut, kracht en eenheid inziende, kenden dezelfde 

vorsten hun rechten toe, in een poging controle over hen te verwerven. 

 

Het primaire doel van een gilde was de bescherming van ieder afzonderlijk lid en de leden 

algemeen. Dit werd gedaan door de “eed” of het jaarlijks verkozen bestuurscollege van een 

ambacht. Deze bestond uit de deken en zijn zeven raadsleden, de zoorghers, die hem absolute 

gehoorzaamheid verschuldigd waren. Het ambtstermijn van de deken was één jaar. Gedurende dit 

jaar dienden de deken en zijn zorgers, elke drie maanden samen te komen in het gildehuis om 

lopende zaken te bespreken en beslissingen te nemen. Voorts waren zij verplicht elke zondag, en 

andere belangrijke dagen, naar de St-Pieterskapel te komen om de mis te nemen (dit op straffe 

van boetes).
299

   

Aan het hoofd van het gilde stond een hoofdman. Enkel de meest vooraanstaande leden 

kregen deze eer. Zo vinden we meerdere telgen van de Adornes terug in de lijsten van de 

hoofdmannen. De hoofdman werd verkozen voor het leven, door de deken, de zorgers en de 

volledige gemeenschap. Naast de hoofdman was er ook een stadhouder. Zijn bevoegdheid 

bestond uit het besturen van het gilde in afwezigheid van de hoofdman.
300

 De koning was een 

functie die werd toegekend aan de gildebroeder die op de daartoe speciaal vastgelegde dag van de 

koningschieting of „papegaaidag‟, de hoofdvogel afschoot. Of het hier werkelijk om een echte 

vogel of papegaai gaat, staat nergens vermeld. We kunnen slechts hopen dat dit niet het geval 

was. Deze functie was een jaar van kracht. Daarnaast waren er twee hofmeesters, die de leiding 

hadden over de schieting. Ze waren belast met het onderhoud van het schietpark, de doelen en de 
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gebouwen en de roerende goederen van de gilde, evenals met de verhandeling van de 

inkomstgelden van nieuwe leden. De taak van de klerk of griffier betrof het opstellen van de 

verslagen van vergaderingen, ledenlijsten, memorieboekjes, etc. . Hij was ook verantwoordelijk 

voor de uitnodiging van leden voor vergaderingen en zielmissen, en de eedafname van nieuwe 

leden. Ten slotte was er nog het ambt van tresorier. Dit ambt werd lange tijd niet uitgevoerd door 

één bepaalde persoon. Tot 1470 waren het de kerkmeesters, de deken of de hofmeesters die deze 

professie op de schouders namen.
301

 Elke gilde kende haar eigen gildezot. De taak van deze 

persoon bestond uit de opluistering van de samenkomsten of feesten.  

Bij het toetreden tot de schuttersgilde maakte men geen onderscheid tussen man en 

vrouw. De gilde was niet exclusief mannelijk, ook vrouwen konden zich laten registreren als 

gildezuster en waren welkom op schietingen en samenkomsten.
302

 Evenmin was er een 

leeftijdsgrens. Men kon zo vroeg als men geboren werd ingeschreven worden bij het gilde.
303

  

Bijzonder belangrijke bronnen voor de historie van onze schuttersgilden zijn de keuren of 

statuten. De grote interesse van vorsten en prinsen in de ontwikkeling van krijgsgilden zorgden 

voor de bevoorrechting van deze verenigingen en/of bevestiging van privileges. De keuren of 

statuten kunnen we onderverdelen in twee soorten: deze van algemene en bijzondere aard. De 

algemene statuten regelden de toelating tot het gilde, de organisatie en de handhaving van tucht 

en orde. Deze van een meer bijzondere aard hebben betrekking op de inwendige organisatie van 

het gilde. Deze laatste zijn uiteraard de meest interessante. 

 

Al was het oorspronkelijke doel van de gilden voor de 14
de

 eeuw zuiver militair, dit veranderde 

na de jaren 1400. Vanaf nu vervulden deze verenigingen vooral een sociaal, ontspannend doel. In 

elke stad waren ze terug te vinden. De meest belangrijke gilden in Brugge waren de 

handbooggilden van Sint Sebastiaan en de kruisbooggilden met Sint Joris als patroon. De 

kruisbooggilden verkregen als eerste voorrechten, privileges en keuren, vóór de handbooggilden, 

dankzij de superioriteit van de kruisboog als wapen.
304
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i. De Brugse kruisbooggilde van Sint-Joris.
305

 

De schuttersgilde van Sint-Joris was in de loop der jaren opgesplitst in een Oudhof en een 

Jonghof, elk met eigen wapenschild en bestuur. De oudst bewaarde keure van het Oudhof dateert 

uit 1400. Let wel, dit is de oudst bewaarde keure, niet de oudste keure. Het zou bezwaarlijk zijn 

aan te nemen dat een gilde die reeds een eeuw bestond, geen neergeschreven wet kende voor 

1400. De oudst bewaarde keure van het Jonghof gaat terug tot 1435. Weerom gaat het hier niet 

om de oudste bron, “midts dhoude ordonnantie verdonckert waren by brande, die was in de 

Vlamincstrate int huus ter poorte”. 

Al deze wetten/reglementen werden opgesteld “bider upper Hoofdman, deken ende 

zoorghers der voorseide ghilde” en goedgekeurd door de stadsmagistraat. Laatstgenoemden 

hadden het recht statuten te wijzigen, “veranderen en interpreteren zoo naer d‟exigentie vanden 

tyt ende materye”. Opdat deze keuren gekend zouden zijn bij, en nagevolgd zouden worden door 

iedereen, werden de statuten gedrukt en openbaar uitgehangen in de ghildecamer, geplakt op een 

tafereel en bij iedere schieting uitgehangen in het doel, zodat ieder er zich naar zou richten en 

gedragen.
306

 Door het uitvaardigen en handhaven van de reglementen verdedigde het gilde de 

belangen van haar leden, zonder dat de belangen van de stedelijke gemeenschap uit het oog 

werden verloren. Overtreders werden streng gestraft, zij het door de stedelijke magistraat of het 

bestuur van het gilde zelf. 

Het is bijna onmogelijk om de oorsprong van de kruisbooggilde te Brugge na te gaan. 

Algemeen wordt aangenomen dat dit voor 1300 moet gebeurd zijn. In het octrooi van Karel V in 

1540 lezen we “la dite confrairie a este erigée, mise sus et continué en nostre ville, passé deux 

cens ans au moins de tel et si longtemps qu‟il n‟est memoire au contraire”. Een charter van 29 

april 1516, uitgaande van het college van Schepenen van Brugge, betoont dat de Sint-Jorisgilde al 

meer dan 200 jaar voorrechten had op de Sint-Sebastiaansgilde. In 1321 stond “Marie, vrouw van 

Eyne en Bremen” hen toe hun godsdienstige oefeningen in de Sint-Pieters kapel te houden.  

                                                           
305

 Kruisbooggilde, oudste Brugse krijgsgilde, gesplitst in het Oudhof en het Jonghof. Na de ontbinding van het gilde in 1872, 
werd zijn archief overgemaakt aan het Stadsarchief in 1873. Dit archief omvat het volgende: Charters Jonghof (1435-1599), 
register met ledenlijst Oudhof, keuren, kroniek, inventaris kapel (1321-1531), register met reglement 1830 en inschrijvingen 
1830-1856, inschrijvingsregisters Oudhof (1647 en verder) en Jonghof (1540-1617), doodschuldenboeken (1633-1856, bevat 
lacunes), resolutieboeken Oudhof (1575-1846) en Jonghof (1696-1755), rekeningenboeken ( 1445-1784, bevat lacunes), 
schietboeken (1721-1865), gelagboeken (1754-1791) en stukken van diverse aard voor de periode 1453-1867. 
Vandewalle A., Beknopte inventaris van het Stadsarchief van Brugge, 144. 
306

 Ook kreeg elke nieuwe gildebroeder een exemplaar aangeboden. 



 
 

De splitsing van het gilde moet zeer vroeg hebben plaatsgevonden, wat aanleiding gaf tot 

de opdeling van het gilde in het Oudhof en Jonghof, en dit al voor 1397. Dit alles samengenomen 

wijst erop dat de stichting teruggaat tot de jaren 1300.
307

  

 

ii. De Brugse handbooggilde Sint-Sebastiaan.
308

 

De geschiedenis van de Sint-Sebastiaansgilde kent enkele hiaten, in die zin dat men niet echt 

weet hoe deze gilde is ontstaan. Het bestaan van deze corporatie is zeker vanaf de 14
de

 eeuw. 

Niettegenstaande kunnen we concluderen dat de oorsprong veel ouder is, gezien de bronnen van 

de 14
de

 eeuw spreken over bestaande tradities, ceremonies en een kapel gewijd aan de 

patroonheilige van het gilde. Deze factoren wijzen op een ouder bestaan. Toch is het mogelijk om 

vanaf 1454 jaarlijks (op enkele uitzonderingen) de nieuwe leden na te gaan, samen met hun 

beroep. Deze lijsten tippen ons over het belang van de Brugse handbooggilde. Niet alleen op 

sociaal vlak, ook wat betreft integratie en aanzien. Mannen en vrouwen uit verschillende 

beroepsklassen (schilders, slagers, makelaars, edellieden en zelfs vorsten) waren lid van deze 

prestigieuze gilde. Omdat meerdere buitenlandse handelaren terug te vinden zijn in deze 

ledenlijsten, wordt het duidelijk dat de Brugse handbooggilde een belangrijke rol speelde op 

maatschappelijk vlak. Het bood buitenlanders de mogelijk deel uit te maken van de Brugse 

samenleving.
309

 

 

Het lidmaatschap van de schuttersgilden was in zekere zin een prestigieuze plicht. 

Vooraanstaande leden van de stad werden geacht lid te worden van dergelijke verenigingen. Dit 

verklaard de grote verscheidenheid van beroepsklassen en het grote aantal rijken onder de leden 

(waaronder vorsten en prinsen). Het aanzien dat deze schuttersverenigingen genoten, maakte het 

voor buitenlandse handelaren zeer interessant lid te worden. Beide gilden telden buitenlandse 

handelaren onder haar leden.
310

 De Spinola behoren hier niet tot deze groep. In beide lijsten is 

geen enkele vermelding van hen terug te vinden.
311

 Hun mate van integratie was dus niet van die 

aard dat ze deel uitmaakten van de prestigieuze, Brugse, schuttersgilden. 
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b. Onze-Lieve-Vrouw van den Droogen Boom.
312

 

In steden zoals Brugge was de afstand tussen de burgerlijke, adellijke en buitenlandse elites en de 

ambachtswereld niet onoverbrugbaar. De middenklasse participeerde actief in cultuur. Volgens Max 

Martens waren religieuze broederschappen ontmoetingsplaatsen waar diverse sociale groepen 

samenkwamen en lokale kunstenaars ontmoetten en met opdrachten belastten. Zo ontving de Brugse 

confrérie van de Droogenboom, naast lokale burgers, tal van Italiaanse en Spaanse kooplui en sporadisch 

zelfs hertog Filips de Goede.
313 

Dat de Spinola‟s wel deel uitmaakten van de religieuze scene in Brugge, blijkt uit de 

donaties die zij gaven aan religieuze instellingen, bijvoorbeeld bij de oprichting van 

grafmonumenten ter ere van „gevallen helden‟:  

 

“ Ontfaen by der handt van Adriaen Drabbe van Obeert Spingle, ten diuerschen tijden in ghereeden penninghen de 

somme van c. lxxx lib. g.”
314

 

 

Hun afwezigheid van de pinola‟s in de confrérie van de Droogen Boom, vertelt dan ook niets over de 

religieuze ingesteldheid van deze familie.
315

  De Genuese natie voorzag immers in de religieuze noden van 

zijn leden. Wel vertelt het ons iets over het gebrek aan integratie in de Brugse samenleving.  

 

2. Economie. 

 

2.1. De Makelaars.
316
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 De confrérie van Onze-Lieve-Vrouw van den Drogen Boom was een gilde van devotie. Ze wordt voor het eerst vermeld bij de 
Minderbroeders in 1396. In de 17

de
 en 18

de
 eeuw verhuisde ze naar andere kerken. Ze werd door Jozef II opgeheven in 1786, 

maar bleef bestaan tot 1819. In het Stadsarchief van Brugge worden volgende stukken bewaard: ledenregisters van de 15
de

 
eeuw en de periode 1560-1719, inschrijvingsregister en inventaris van het kerkgoed (einde 15

de
 eeuw), rekeningboeken (1496-

1616 en 1584-1907), register met rekeningen, ledenlijsten en resoluties (1710-1785), doodschuldenboek (1718-1781), charters 
(1396-1646) stukken van diverse aard (1637-1819). 
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 Prevenier W., Prinsen en Poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden (1384-
1530) (Antwerpen, 1998) 414. 
314

 Het gaat in dit specifieke geval om een bijdrage voor de oprichting van een grafmonument ter herinnering van Pieter 
Lanchals 
Gailliard J., Inscriptions funéraires et monumentales de la Flandre occidentale avec les données historiques et généalogiques 
(Bruges, 1866) t. II, 340. 
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 Stadsarchief Brugge, Gilden Droogenboom, inschrijvingsregisters en ledenregisters 1491-1786, IV. 
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 De Brugse makelaars, in wezen bemiddelaars in handelstransacties, worden vermeld vanaf 1252 en verkregen hun vaste 
corporatieve organisatie in de eerste helft van de 14

de
 eeuw. In 1665 ging de nering van de makelaars op in de Kamer van de 

Koophandel, in wiens schoot ze bleef bestaan tot het einde van het Ancien Régime. Haar archief ging dientengevolge over op 
deze Kamer. Dit archief is als volgt gegroepeerd: Reglementen, Resolutiën, Rechtspraak, Admissieboeken, Rekeningen van de 
inkomsten en uitgaven van de nering (later de Kamer) en Kwitantiën. De ledenlijsten van vóór de zeventiende eeuw zijn ook 
gepubliceerd door Andries Van den Abeele (Van den Abeele, Makelaars en handelaars. Van nering der makelaars naar Kamer 
van Koophandel in het XVIIde-eeuwse Brugge (Brugge, 1992) 208). De bron is ook uitgegeven op het internet. 



 
 

In 1200 werd aan Brugge het recht een jaarmarkt te houden toegekend. Deze markt zou samen 

met Ieper, Rijsel, Torhout en Mesen deel uit maken van de cyclus van Vlaamse jaarmarkten. 

Langzaamaan slaagde de Brugse jaarmarkt erin de functie van de jaarmarkten van Champagne 

over te nemen. De toestroom van vreemde handelaren die hiermee gepaard ging, gaf 

vermoedelijk aanleiding tot het ontstaan van het makelaarsberoep in de loop van de 13
de

 eeuw.
317

 

De oudste vermelding van makelaars in Brugge dateert van 1252.
318

  

In 1293 werden kooplieden verplicht lokale makelaars in te schakelen bij het uitvoeren 

van transacties onderling of met ondernemers uit de Nederlanden.
319

 De verplichting in Brugge 

gebruik te maken van makelaarsdiensten, viel onder het principe van de zogenaamde 

gasthandel.
320

 

 

“Premierement que nul estrainge no bourgois de nostre dicte ville ne puent achater no venre aucune 

merchandise, ne aussi marchander, lequel quil soit dedans nostre dicte ville et eschevinaige, sans avoir 

avecques eulx ung franc couretier, sur estre en lamende de dix livres de parisis toutesfois quil en seroit 

atains par certaine verite et juge par les jurez de nos dis couretiers…”
321

 

 

De plaatselijke makelaars vormden één van de machtigste corporaties van de stad. De 

meest (invloed)rijke onder hen waren tevens hostelier. Hun herbergen waren de verplichte 

verblijfplaatsen en opslagruimtes van vele kooplieden.
322

 Hosteliers waren niet alleen 

tussenpersonen, zij huisvestten ook de vele vreemde handelaren, namen de rol aan van agent en 

vertrouwenspersoon en boden zowel commerciële kennis als bankiersfuncties aan.
323

 Een 

vreemde koopman wist immers niet waar hij met zijn goederen naar toe moest, kende hij de 

gangbare prijzen niet, noch de (ver)kopers en de taal. De makelaar wel. De hostelier bij wie de 

vreemde handelaar verbleef werd de aangewezen tussenpersoon. Aanvankelijk waren makelaars 

de ondergeschikten van de hosteliers. De hostelier wees zelf een makelaar aan (in het begin was 
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 Ryckaert M., ‘Hydrografie van de binnenstad en bloei van de middeleeuwse haven’, 30-35. 
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 Uiteindelijk werd de verplichting beroep te doen op makelaars, ook indien het niet om gasthandel ging, opgeheven onder 
druk van de Hanze. 
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dit veelal hem zelf) die op zijn verantwoordelijkheid de zaken deed. De makelaar was verplicht 

de helft van het makelaarsgeld aan zijn meester, de hostelier, te geven, die op zijn beurt 

verantwoordelijk bleef voor de fouten van de makelaar. Samen vormden ze een nering.
324

 Op 30 

januari 1393 kende de graaf van Vlaanderen de makelaars een charter toe dat een afzonderlijke 

organisatie, los van de hostelier, officieel bekrachtigde.
325

 Ook het loon van de makelaar werd 

door de overheid vastgelegd.
326

 Voortaan mocht niemand zich nog makelaars noemen of als 

makelaar optreden, ook niet een hostelier, indien hij geen lid van de nering der makelaars was. 

Anderzijds mocht geen enkele handelsverrichting meer plaatshebben, zonder het optreden van 

een tussenpersoon. Makelaars waren niet langer ondergeschikt aan de hosteliers.  

De toetredingsvoorwaarden van de makelaarsnering waren strenger dan de meeste andere 

gilden. Zo diende men niet alleen poorter van Brugge te zijn, men moest ook in het graafschap 

Vlaanderen geboren zijn. Alleen wie aan deze voorwaarden van geboorte en burgerschap 

voldeed, kon voorgedragen worden door een lid dat zich borg stelde, waarna gestemd werd door 

de algemene vergadering. Eenmaal aanvaard diende het nieuwe lid een hoge entreesom te 

betalen. De strenge voorwaarden maakten dat het makelaarsberoep een hoog maatschappelijk 

aanzien kende en de basis vormde voor de opbouw van aanzienlijke fortuinen, die verder 

opklimmen op de sociale ladder mogelijk maakte.
327

 

 

Enkele aktes uit de Civiele Processen van 1447-1571 doen vermoeden dat de Spinola actief 

waren in het makelaarsambt:
328
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 Van den Abeele A., Makelaars en handelaars. Van nering der makelaars naar Kamer van Koophandel in het XVIIde-eeuwse 
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 Deze Civiele Processen zijn geïnventariseerd door Gilliodts-van Severen, waardoor het relatief eenvoudig is een bepaalde 
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de
 eeuw kennen de 

meeste Civiele Sententies een eigen inhoudsopgave. Bij het vergelijken van deze met de inventaris van Gilliodts-van Severen 
vielen enkele fouten op. Niettemin is het werk redelijk betrouwbaar en bovendien slechts een hulpmiddel bij het onderzoeken 
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“ George Spingle filz Luc se constitua plesge pour Guillaume de Inbone envers damoiselle 

Katherine veisve de feu Anthonie de Nicellis jusques a la somme de 150 doubles 

couran(nes) ass. que ledit Guillaume fera delivrer ladit somme a siiiille es mains de 

Anthonie Spinula marchant de Jennes resident illecq au proffit de Jehanekine 

fille dudit feu Anthonie selon le contenu de la sentence arbitrale sur ce profere 

le 16de jour de ce mois. Actum 29 july ano (14)54.”
329

 

 

Uit deze akte maken we op dat George Spingle
330

 garant stond voor Guillaume de Inbone 

tegenover Katherine Nicellis, de weduwe van Anthonie de Nicellis. Met andere woorden: we 

hebben hier te maken met een wisselbrief. Het vreemde is dat George garant stond voor 

Guillaume, maar dat diezelfde Guillaume het geld moest leveren aan Anthonie Spinola, ten 

voordele van de dochter van de overleden Anthonie de Nicellis. In principe oefende Anthonie 

Spinola zo het ambt van makelaar/bankier uit. Dit is geen uniek geval. Op 14 november 1520 

(n.s.), komen we een gelijkaardige akte tegen. 

 

 “ Also Clays Scouteeten als machtig van Thomas de Pedralbis over 

Baptiste Spinghele ende in die qualiteyt heesschere
331

 te zekeren dagh 

voorleden ter vierschare vanden stede van Brugge ghepresentiert hadde eenen 

chartre van arreeste ghedaen up de somme van tneghentich pond grooten 

wesende inde handen van Leonart Spinghele als toebehorende den  

vreimden aldinghers van Urbain Lommelijn ghestorven in Portingale 

in minderijnghe van ghelden somme van tnegentich pond grooten die de voors.  

Urbain den voors. Baptiste ende Ludovicus Rochio sculdich was verzoucende 

den zelven chartre. van arreeste daer vooren te wetten gheboden thebbene 

te lossene binden genachten daertoe staende naer den rechten 

wetten ende costumen vanden vander voors. vierscare makende int cas 

van oppositien heesch van costen naer dat deze zake ten verzoucen 

 vanden voors. Leonart Spinghele vernoemt ten tween stonden telcen den 

vijf van drie maenden uteghestelt hadde ghewijst ende dat daer thend  

de zelve vernoemt noch  andere diversche delaeyen ghehadt hadden al omme 

den principalen die deze zake anneghinc te moghen adverterene 

ende dan te zegghene de causen van zinne uppositien ofte heindres
332
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 Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën van 1453-1461, folio 31v. 
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 Spingle, of Spinghele, was een verbasterde vorm van Spinola. Ook Spinulle, Spinula en dergelijke vormen werden dooreen 
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 Eiser. 



 
 

te verdraghen daerof hij hem hendelic hadde  laten versteken  

ende zo dat bij dach ghehadt hadde omme tzelve verstecen te moghen 

purgieren daertoe hij gheen debvoir ghedaen en hadde so 

was als hedent bij scepenen van Brugge ter voors. vierscare te rechte  

zittende ter manijnghe  vanden here den voors. heeschere
 
in de name  

als boven voortganc gheconsentiert met zijnde voors. wettelichede 

ende dien volghende den voors. chartre van arreeste gheboden te 

lossene inden ghenachten 
333

daertoe staende naer den rechten wettene 

ende costumen vanden voors. vierscare. Actum 14 novembre 1520.”
334

 

 

In deze zaak eiste Baptiste Spinghele dat het geld dat Ludovicus Rochio in bewaring had gesteld, 

werd vrijgelaten. Het geld was eerst in houdenisse bij Leonart Spinola, wat betekent dat Leonart 

een tussenpersoon was voor Lommelinni, meer nog, dat hij het ambt van makelaar/bankier 

vervulde. Gezien de strenge voorwaarden gesteld door de makelaarsnering, komt dit er in 

principe op neer dat zowel Leonart als Anthonie Spinola voldeden aan de geboorte- en 

burgervoorwaarden. Bovendien zouden ze ingeschreven moeten zijn in de ledenlijsten van het 

makelaarsgilde. Deze makelaarslijsten zijn opgedeeld in meerdere onderverdelingen. Zo was er 

de lijst van de eden (1281-1795), de lijst van de besturen (1340-1791) en de personenregisters en 

de admissieboeken (vanaf de 17
de

 eeuw).
335

 Indien we ze hierin tegenkomen, wijst dit niet alleen 

op verregaande economische activiteiten van de Spinola, het spreekt tevens van grote integratie, 

gezien de geboorte- en burgervoorwaarden van de makelaarsnering.  

Het is niet uitzonderlijk dat buitenlanders in de makelaarslijsten werden ingeschreven. Zo 

vinden we in 1333, in de lijst van de eden, de eerste Genuese makelaar terug: Rafe Vande Porte. 

Vanaf het jaar 1475 komen we de naam van Lyon Spinghele regelmatig tegen.
336

 Al is dit een 

positief teken over de mate van integratie van de Spinola in Brugge, toch heerst enige verwarring 

door het feit dat nergens de namen Leonart of Anthonie Spinola terug te vinden zijn. In het geval 

van Anthonie Spinola kan dit verklaard worden door de hiaten in de periode 1443 tot 1465, waar 
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opgenomen in zijn werk Makelaars en handelaars. Van nering der makelaars naar Kamer van Koophandel in het XVIIde-eeuwse 
Brugge, 208. 
336

 In de lijst van besturen: 1483 en 1487. In de personenregisters in de jaren 1475, 1483 en 1487. 



 
 

we slechts zeven nieuwe namen vinden op 20 jaar tijd.
337

 Leonart Spinola kan niet terugvallen op 

dergelijke onderbrekingen in de lijsten: vanaf 1501 kunnen we bijna jaarlijks de aangroei van de 

leden volgen. Hoe verklaren we dat iemand het ambt van makelaar uitoefende, zonder 

geregistreerd te zijn in de makelaarslijsten? We kunnen er niet van uitgaan dat ze poorter waren 

(geworden), daar hun namen ontbreken in de poortersboeken.
338

 Dit laatste hoeft niets te 

betekenen, gezien deze boeken slechts de namen bevatten van zij die het poorterschap kochten, 

niet van diegene die door huwelijk of geboorte poorter waren.  

 Het lidmaatschap van de gilde van makelaars eiste een absolute burgervoorwaarde: men 

moest poorter van de stad Brugge zijn. Vrijlaten of poorters van andere steden konden geen lid 

worden. Wilde men in Brugge het ambt van makelaar uitoefenen, moest eerst de Brugse 

'nationaliteit' aangenomen worden. Op de geboortevoorwaarde werd occasioneel uitzondering 

gemaakt. Het was mogelijk dat vreemdelingen het ambt van makelaar konden uitoefen, mits zij 

het poorterschap van Brugge bezaten.
339

  

In wezen was er geen sprake van dat leden van vreemde naties handel konden voeren 

zonder het gebruik van een makelaar. Maar in hoeverre werd deze wet gevolgd? Want ze hadden, 

als lid van hun natie, een apart statuut. In principe diende men gebruik te maken van de diensten 

van een lokale makelaar, maar bij het onderlinge handel voeren, tussen bijvoorbeeld twee 

Italianen, riep men die hulp vaak niet in. Dit was in se tegen de wet, maar de Brugse overheden 

maakten hier geen punt van. En daar zit onze oplossing. Als we beide aktes bekijken, zien we dat 

het steeds gaat over een economische handeling tussen partijen van dezelfde, buitenlandse, 

origine. Nu stelt de vraag zich: hoe het komt dat ze met hun geschil voor de lokale rechtbank 

verschenen, daar waar het eigenlijk hun eigen natie had moeten zijn die als arbiter optrad en een 

oordeel velde. Kan dit zijn doordat er Brugse poorters betrokken waren in de zaak of omdat enkel 

de Vierschaar bevoegd was in de desbetreffende problemen? De reden moet niet zo ver gezocht 

worden. Het was de gewoonte dat bij onderlinge geschillen of transacties, buitenlandse 

handelaren de zaken onderling oplosten.
340

 En al werden eventuele geschillen in de eerste plaats 

opgelost door de eigen natie of Huis, men stapte even vaak naar de Brugse rechtbanken.
341
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 Zo vroegen Hieronimus Palarius, Nicolaus Spinula, Stephanus de Auria, Franciscus en Janotus de Souranis en Julianus 
Centurionus de Genuese natie, op 19 december 1496, naar aanleiding van het wangedrag van enkele Genuese handelaren, een 



 
 

 

2.2. Handel. 

 

De grote kolonies Italianen in Brugge vormden een belangrijke bijdrage tot de lokale 

samenleving dankzij de diensten die ze bereid waren te leveren met betrekking tot de 

textielindustrie. Italianen kochten grote hoeveelheden ruw materiaal aan dat ze zelf gedeeltelijk 

verwerkten of doorverkochten. Deze relatie kende een bitter kantje, daar de Italianen grotendeels 

de rol van de Vlamingen hadden overgenomen op de Engelse wolmarkt.
342

 Niettemin werd alles 

gedaan om de vreemde handelaren tevreden te houden. Zo werden tal van wetten en privileges 

vastgelegd ten voordele van de vreemde handelaar in Brugge en de Zwinsteden. Deze privileges 

omvatten niet slechts handelsmonopolies en stapelrechten, maar verzekerden eveneens de 

economische vrijheid van de vreemde handelaar in Brugge en haar havensteden:  

 

“Vort so wille dat helc mensche, die woenende es of woenen sal binder stede van Brughe vorseit, al eveneens vri 

sind ende blive: ende dat hem elc mensche ghenere ende gheneren mach binnen met alle manieren van 

coepmanscepe ende van neringhen zonder valsch.”
343

 

 

In tijden van oorlog en staatshervormingen waarborgden deze privileges de belofte dat de 

politieke onrusten geenszins een belemmering zouden vormen voor de handelsactiviteiten van de 

buitenstedelijke handelaar. Bovendien kon Brugge het zich niet veroorloven deze handelaren te 

verliezen, allerminst in periodes van algemene onrust. De lokale autoriteiten deden er dan ook 

alles aan, samen met de graaf van Vlaanderen, om de vreemde handelaren bescherming van lijf 

en goed te verzekeren.
344
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 Zo beloofde Lodewijk van Male op 17 mei 1380, de vreemde handelaren,residerende te Vlaanderen, dat de politieke 
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De staatstussenkomst in de economie is altijd een goede indicator geweest voor de macht 

die de staat had. De Vlaamse graven onderscheidden zich hier al in de vroege 13
de

 eeuw in. Zo 

werd een heuse organisatie op gang gezet voor de uitbouw van een waterwegennet. Ook de 

ontwikkeling van de plaatselijke jaarmarkten werden beïnvloed door de lokale autoriteiten. Op 

het einde van de 12
de

 eeuw begon de machtsbalans tussen de graaf en het „volk‟ te veranderen. 

Tegen het midden van de 14
de

 eeuw slaagden de drie Vlaamse steden, Brugge, Gent en Ieper, er 

in de macht van de graaf en Franse koning uit te dagen, tijdens de ontwikkeling van een conflict 

tussen de belangen van de graaf en de economische belangen van de steden. Op deze manier 

vormden de Vlaamse steden machtige tegengewichten van de grafelijke macht.
345

 Meer nog, ze 

werden een belangrijke bron van geld voor de graaf van Vlaanderen. Deze kon de kosten die de 

oorlogen met zich meebrachten niet meer betalen en keerde zich tot de drie Vlaamse steden voor 

hulp. Er werd gelijkaardig beroep gedaan op de vele, rijke vreemde handelaren in Vlaanderen. De 

Genuezen werden hierbij grote financieerders van de staatskas.
346

 Hun steun aan de Brugse 

autoriteiten beperkte zich niet tot het louter financiële. Ook goederen en diensten werden door 

hen bezorgd, waardoor men via het kopen op krediet, betaling kon uitstellen tijdens periodes van 

financiële moeilijkheid.
347

 

 

3. Politiek 

 

Wanneer men als vreemde handelaar naar de stad kwam, zocht men automatisch toenadering tot 

de eigen natie. De organisatie van de vreemde handelaars in naties bewerkstelligde de onderlinge 

financiële, economische en morele steun. Deze naties kenden een juridische onderbouw en waren 

                                                                                                                                                                                            
copmanschepe under hemlieden doende, die unse vyande syn, twelke niet redelic nogh moghelic en is, noch ons langher stat te 
doghene, u wesende in onse beschermenesse ende sauvegarde;  
So ist dat wy u laten weten dat wy u buten onse sauvegarde doen, ende onbeden u, dat gy stappans rumt onse lan van Vlandren 
met juwen goede und kompanschepen; of anders dat gy nyet en doen ende u yet misschieve in lyve oft in goede, in wat manieren 
dat yt ware, onse meyninghe is hier mede vorwaret te stane jeghen u.”  
Gilliodts-van Severen, Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges, t.1, n. 383, 324-325. Verwijst op zijn beurt naar Hanseceresse, 
t. II, n. 204, 323. 
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 Murray J. M., Bruges, Cradle of Capitalism, 1280-1390, 84-85. 
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 30 juni 1381 betaalde de Genuees Mornel Damar, vertegenwoordiger van Genua, 20 pond grooten voor de bekostiging van 
de oorlog tussen de graaf van Vlaanderen en de stad Gent. In 1411 betaalde de Genuese natie 100 ponden groot voor de 
bekostiging van een expeditie. Hun aandeel was aanzienlijk groter dan deze van de andere vreemde natie. Die droegen meestel 
een bedrag van 50 tot 10 ponden groot bij.

 
 

Gilliodts-van Severen, Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges, t.1, n. 386 en 590, 326, 492. 
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 Zo leverden Bertelmeeus Spinelle, Franck Lomelin en Augustyn Cathaen in 1404 salpeter en zwavel aan de stad: “den 
zestiensten dach in laumaend, ghegeven Bertelmeus Spinelle, Frank Lomelin ende Augustyn Cathaen, in minderinghe van dat de 
stede sculdich bleef van salpetre ende sulfere bi hem doe ghelevert der stede, van den welken zy lettren hebben dat men se 
betalen zal bi paymenten.”  
Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges, t.1, n. 517, 432. 



 
 

erkend door de lokale autoriteiten, zijnde de lokale stedelijke overheid en/of landheer. Op deze 

manier namen ze een sterkere positie in, waardoor ze in staat waren eisen met betrekking tot 

handelsvoorwaarden en rechtsbescherming af te dwingen.
348

 Het Genuese natiehuis koos jaarlijks 

een nieuw bestuur. Deze bestond onder andere uit een consul en twee raadsleden. We weten dat 

meerdere Spinola‟s het ambt van consul hebben aangenomen.
349

 

In het Brugse stadbestuur zetelden de 12 schepenen en burgemeester van de schepenen 

samen met de raad of 'courpse' die bestond uit 12 raadsleden en hun burgemeester. Naast deze 26 

bestuursleden waren er ook twee thesauriers of schatbewaarders en zes hoofdmannen, één voor 

elk van de Zestendelen. Dat maakt een totaal van 34 mensen. Sommigen rekenen ook de dekens 

van de ambachten tot het stadsbestuur. Hierdoor kom je aan een totaal van 54 personen. Wat telt 

is dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de raad en de schepenen.
350

  

Bij het nagaan van de lijsten van de Stadsmagistraat komen we meerdere malen de naam 

Leon Spinghele tegen.
351

 Deze was tevens makelaar. Omdat de naam Spinghele en Spinola 

hetzelfde zijn, levert deze persoon een interessante casus voor de mate van integratie van de 

Spinola‟s te Brugge.  

 

3.1. Lyon Spinghele. 

Leon, of Lyon Spinghele kwamen we eerder al tegen in de makelaarslijsten. Gezien de strenge 

voorwaarden die deze nering stelde, zou Leon op zijn minst poorter moeten geweest zijn van 

Brugge. Het is zeker dat hij een inwoner was van deze stad,
352

 en  het lijkt waarschijnlijk dat hij 

tevens poorter was, gezien zijn zetel in de stadsraad:
 
 

 

 “Lyon Spingle en Cornelis van Halewin, schepenen van Brugge, oorkonden de overdacht door Jan van 

Overschelde, hoogbaljuw van Ieper, en zijn vrouw, Charlotte fa. Willem Hautain, aan Heindric van Wy, van 12 
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 Vandewalle A. ‘De vreemde naties in Brugge’, 27-41. 
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 Gilliodts-van Severen, Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges, t.1, n. 741, 607. Verwijst op zijn beurt naar Archives de 
Gênes, Reg. Litterarum Communis, 1434-37, n. 4 en Desimoni, Documenti, n. 41, 409. 
Gilliodts-van Severen, Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges, t.2, n. 1595, 648-648. Verwijst op zijn beurt naar Registre des 
Procuratién, de 1523-24, fol. 45 verso, n. 2. 
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 Momenteel worden in het Stadsarchief te Brugge de lijsten van het Stadsmagistraat door de Werkgroep Enter op computer 
ingevoerd. Zo hoeft men alleen de generale index na te gaan in het zoeksysteem Marcus op de computers in deze leeszaal. 
351

 Dit voor de periode 1477-1491. 
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 Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l’ancien consulat d’Espagne a Bruges de 1280 à 1550 (Bruges, 1901) t. I, 137-139 : 

“Lyon Spingle, bourgeois de Bruges”. 



 
 

gemet 2 lijn 60 roeden land, gelegen te Brugge, buiten de Sinte-Kathelinepoorte “also men ghaet ‟t Sinte-

Michielskerkewaert”.( 8 november 1488)”
353

 

 

Tussen 1477 en 1491 zetelde hij eenmaal als burgemeester raadslid, twee maal als schepen en 

was hij tevens een enkele keer klerk.
354

 Zijn functie als schepen wordt nogmaals bevestigd in de 

regesten van het archief van de Adornes, waar we ditmaal Leon Spinule tegenkomen.
355

 Juist dit 

verschil in schrijfwijze, bewijst dat de naam Spinghele, Spingle en Spinule door elkaar gebruikt 

werden. We kunnen met zekerheid stellen dat Leon Spinghele een telg was van het Huis 

Spinola.
356

  

Ondanks het feit dat Leon schepen was, weten we niet veel meer over hem dan dat. Was 

hij getrouwd, had hij kinderen? Geen enkele bron vertelt ons hier iets meer over. We moeten ons 

tevreden stellen met de kleine stukjes informatie die we verspreid terugvinden in de bronnen. Wel 

weten we dat hij in de Hoedenmaker woonde en overleed in de periode 1491 en 1493: 

 

“Aluooren vpden eersten dach van huerlieder processie twelke wert zondaghe eerstcommende, zullen de vorseide 

processie sceeden vut haerlieder cloostre gaen ouer de Caermers brugghe ende ouer Schooren brugghe jn Sint Gillis 

strate, voorby Roegier Eecke, also recht deure voorby den bonten hont vpde reye, voorby de winckelbrgghe, in de 

hoedenmaker, ter neffens den huuse van wylen dheer Lyon Spinghele…” 
357

 

 

Zijn poorterschap, zijn makelaarsambt, het feit dat hij meermaals zetelde in het stadsbestuur en 

de vermelding van zijn naam in de beschrijving van de processie hierboven… Allen wijzen ze op 

het feit dat deze persoon, als afstammeling van een Genuese handelarenfamilie, sterk 

geïntegreerd was in de Brugse samenleving.  
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 Stadsarchief Brugge, Regesten van de Schout, zoeksysteem Marcus in de leeszaal. Verwijst op zijn beurt naar Fonds 
Veranneman, Oorkonden, nr. 50: oorspr., met de regesten van de zegels van de oorkonders. 
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 Stadsarchief Brugge, Wetsvernieuwingen van de Stadsmagistraat, RW 1468-1501 f° 78 R°-v°. 
Stadsarchief Brugge, Wetsvernieuwingen van de Stadsmagistraat, (NS) RW 1468-1501 f° 177. 
Stadsarchief Brugge, Wetsvernieuwingen van de Stadsmagistraat, RW 1468-1501 f° 195 r°-v°. 
19 april 1477: raadslid, 2 september 1488: schepen, 18 januari 1490: klerk, 1 september 1491. 
355

 Geirnaert N., Het archief van de familie Adornes en de Jeruzalemstichting te Brugge. 2: Regesten van de oorkonden en brieven 
tot en met 1500 (Brugge, 1989) nr. 329. 
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  Ondanks de verschillende schrijfwijze van zijn naam, kunnen we er van uit gaan dat hier om een en dezelfde persoon gaat, 
rekening houdende met de datum (1484) en het feit dat hij wordt aangesproken met schepen. 
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 Gilliodts-van Severen, Inventaires des archives de la ville de Bruges, t. V, 472-473. Gilliodts verwijst op zijn beurt naar 
Hallegeboden, 1490-99, f° 131. 



 
 

4. Integratie of segregatie? 

 

Integratie is een manier om de mate waarin verschillende bevolkingsgroepen samensmelten in 

een bepaalde maatschappij te duiden. In Brugge werd deze integratie bevorderd door het verlenen 

van privileges aan vreemde bevolkingsgroepen en door de invloed die zij op hun beurt hadden op 

de cultuur hier. Bepaalde groepen waren hierbij meer geïntegreerd dan anderen. Zo was de 

familie Adornes er in geslaagd om van Genuese handelaar-bankiers te evolueren tot een 

machtige, Brugse familie. Deze Adornes hadden sterke banden met de Spinola, maar in hoeverre 

kunnen we de Spinola vergelijken met de Adornes? We weten dat dit Genuese Huis aanzien 

genoot in de Brugse samenleving, maar in welke mate vertaalde dit aanzien zich in integratie?
358

  

De poorterslijsten van Brugge schetsen een goed beeld over het aantal inwijkende 

vreemdelingen. Deze werden vanaf 1490 systematisch bijgehouden tot 1794 en zijn gepubliceerd 

door Jamees.
359

 Het wordt duidelijk dat periodes van politieke en militaire onrust zich vertaalden 

in een dalend aantal immigranten, terwijl economisch voorspoedige tijden een stijging van 

ditzelfde aantal betekende. Niettegenstaande deze boeken ons een goed beeld geven over de mate 

van integratie onder de vreemde handelaren in Brugge, geven ze een vertekend beeld. Wie het 

poorterschap verkreeg zonder de poortersom te betalen, bijvoorbeeld door huwelijk met Vlaamse 

meisjes, werd immers niet in deze lijsten opgenomen.
360

 Het ontbreken van de naam Spinola in 

deze lijsten maakt duidelijk dat zij, net als de gildelijsten, ons niet genoeg informatie verschaffen 

over de integratie van de Spinola.  

Gezien de sterkte banden tussen de Adornes en de Spinola, is het interessant het 

Memoriaelbouxckin van Pieter Adorno ter hand te nemen.
361

  Dit kleine notaboekje, dat de 

namen, de geboortedagen en de peetouders van zijn kinderen opsomt, verschaft ons een inkijk in 

de relaties die Adornes had met andere families. Het is verbazend hoe vaak de naam Spinola in 

dit kleine bundeltje voorkomt: 

 

“Pierre Adournes, presbitre et Channoine de Saint Donaes. Memoriaelbouxckin van diversche zaken. 

Copie van Mer Anselmus Adournes huwelick. 
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 Er is een akte terug te vinden in de Civiele Sententiën van Brugge, waarbij Lucian Spinola wordt aangesproken met ‘dominum 
opicum’. 
Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1447-1453, f° 251v-252. 
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 Jamees A., Brugse Poorters. 1281-1794 (s.l., 1974-90) 3 v., s.p. 
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 Wanneer men als vreemde handelaar poorter werd, gaf men de privileges en de bescherming van hun eigen natie op. 
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 Stadsarchief Brugge, Memoraelbouxckin van Pieter Adorno, uitsluitend genealogische notities, 16de eeuw, afschrift eerste 
helft 20ste eeuw, 1 bundel. 



 
 

… Jacob mijn zone die ic hadde byder zelver Joncvrauwe Margriete (en marge: “begraven te Jherusalem”) was 

gheboren den V
den

 dach van Junius M IIII
c
 LIII, tusschen den II ende III inde dagheraet up eenen dissendach. Peters: 

Antheunis van den Banc myns wyf broedere, George Spinula ende Sena Dorie Jenevoisen. Metten: Joncvrauwe 

Lysbette Adournes myn zustere, ende Joncvrauwe Jacobs wyf vande Vagheviere myn moye.” 

“…Pietre myn zone was gheboren den XXVI septembre M IIII
c
 LV snavens tusschen X ende XI hueren. Ende waeren 

peters: Pieter Adournes myn broedre, Franciscus Justiniaen ende Manifroot Spingele Jenevoisen. Metten: 

Joncvrauwe de weduwe van Jooris van Varsenare, Wouters Utenhove wyf.” 

“… Maria minder dochtere was gheboren den XVI mey M IIII
c
 LXIII, snavens tusschen den VII ende VIIIsten. 

Peters: Mer Jan Vincent, proost van Cassele, Ambrosius Spinghele, Mevrouw van Syman, Mer Jan van Croy, Myn 

Joncvrauwe van Maldeghem ende Mer. Ryckaerts Uutenhove wyf.” 

 

Samen met dit kleine notaboekje van Pieter Adorno, bewaart het Stadsarchief ook gelijkaardige 

neerpennigen van de hand van Andries de la Coste:  

 

“Vande kinderen van dheer Andries de la Coste. 

Barbara II dochtere vanden voorseiden Andries ende Agniete was gheboren den .X. hueren snavens up den .I. dach 

Januarii XV
c
 XCIX. Petre: Baptiste Spinula; Metten: Dhuusvrauwe van Joos de Raed ende dhuusvrauwe van Jacob 

Donckere. Obiit den 12 april naer Paesschen anno 1501 ende es beghraven in Jherusalem.” 

 

Deze relatie met zowel de Adornes als de de la Coste, benadrukt het aanzien dat de Spinola 

hadden. De Adornes waren een welgekende, rijke en machtige familie in Brugge. Het was 

onmogelijk om banden te onderhouden met hen, indien men niet een gelijkaardige positie 

bekleedde. Bovendien getuigt dit van een zekere mate van integratie. 

De werken van Gailliard geven ons een idee over de huwelijksbanden die de Spinola al 

dan niet aangingen in Brugge. Deze lijsten zijn onvolledig, en bovendien moeilijk te controleren. 

Gailliard baseerde zijn conclusies grotendeels op gevonden bronmateriaal, maar wat hij niet vond 

zoog hij even vaak uit zijn duim. Bij het hanteren van de boeken van Gailliard, moet men dit in 

het achterhoofd houden.  

Als we Gailliard geloven, zouden de Spinola deel hebben uitgemaakt van de Brugse 

samenleving. We vinden niet minder dan drie vermeldingen terug waarbij leden van de Spinola 

huwelijken aangingen met Vlaamse poorters. Boniface de Spinola huwde Jeanne van 

Rockeghem.
362

 Eugénie Spinola was getrouwd met Giles de Lens, Oudart met Claire de Ligne.
 363
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 Gailliard J, Bruges et le Franc. Ou leur magistrature et leur noblesse avec les données historiques et généalogiques sur chaque 
famille (Bruges, 1857) t. I, 179. 
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 Ibidem, Bruges et le Franc. Ou leur magistrature et leur noblesse avec les données historiques et généalogiques sur chaque 
famille (Bruges, 1859) t. III, 56.  



 
 

De begeerlijkheid om gelieerd te worden met de Spinola, ondanks hun buitenlandse afkomst, was 

overigens reëel, wat weerspiegeld wordt in het volgende fragment:  

 

“Jean Gaillard, chief d‟armes l‟aisnee fils de Messire Jean Gaillard, et de dame Clare Rydchard, fut nee 

l‟an 1491 les 11
me 

de Fevrier. Il a espouse premier Dame Marye Everard, fille du seigneur Jean Everard, et prend en 

second marriage Damme Corneillie Fouillie, vefve du seigneur Anthoine Lommelini, fils du noble Messire Georges 

Lommelini, nobles genevois dont la mere fut de la noble maison des Spignola et la grande mere de luy fut de la tres 

nobles maison des Doria, aussy tres nobles genevois. Il trespassa l‟an 1559 et est enterre dans lesglise des Nostre 

Dame a Bruges”
364

 

 

 

De Spinola waren geïntegreerd op elk vlak van de maatschappij: sociaal, economisch en politiek. 

Ze huwden met Vlaamse meisjes, voerden handel op topniveau en zetelden in het stadsbestuur. 

Ze onderhielden nauwe contacten met een machtige Brugse familie, de Adornes, en moeten over 

een aanzienlijk fortuin beschikt hebben, anders was het verkrijgen en onderhouden van dergelijke 

banden onmogelijk geweest. Dat we hen niet terugvinden in de gildeboeken van de Brugse 

schuttersverenigingen en de confrérie van Onze-Lieve-Vrouw van den Drogen Boom, hoeft niets 

te betekenen. Er waren talrijke andere verenigingen waar ze misschien wel lid van waren. Verder 

onderzoek is hier dan ook zeker niet uitgesloten.  

De gegevens die Gailliard vermeldt, moeten met een (grote) korrel zout genomen worden. 

In hoeverre is deze informatie te betrouwen en in hoeverre een gevolg van zijn eigen fantasie. 

Toekomstig onderzoek over de betrouwbaarheid van deze bronnen is aangeraden. Voorlopig ga 

ik er van uit dat de gevonden informatie grotendeels klopt en dat de getrokken conclusies 

betrouwbaar zijn. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
Ibidem, Bruges et le Franc. Ou leur magistrature et leur noblesse avec les données historiques et généalogiques sur chaque 
famille (Bruges, 1862) t. IV, 219. 
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 Ibidem, Bruges et le Franc, t. IV, 443. 
Vanaf de 13de eeuw duidde ‘noble’ niet slecht op de adelijke titel van een familie, maar was het ook een expressie van achting 
die men voor hen had. Ik vermoed dat men hier de tweede betekenis bedoelde. 
Greimas A.J., Dictionnaire de l'ancien Français, jusqu'au milieu du XIVe siècle (Parijs, 1980) 438. 



 
 

VI. De Spinolarei. 

 

 

Dit hoofdstuk gaat in op het naamgevingsproces van de Spinolarei. Deze (de Spinolarei) bevindt 

zich in het Sint-Janszestendeel in de parochie van Sint-Walburga, ten oosten van de Spiegelrei, 

vertrekkend vanuit het Jan van Eyckplein.
365

 

In het Vlaanderen vóór de 19
de

 eeuw, werd een straat naar de inwoners ervan genoemd. 

Het was ongebruikelijk dat men een straatnaam toekende aan verdienstelijke personen. Omwille 

van deze reden gingen (en gaan) vele historici ervan uit dat de Spinolarei verwees naar de 

(vermoedelijke) bekende inwoner van de toenmalige, oostelijke Spiegelrei: markies Ambrosius 

Spinola. Meer recent beginnen sommige onderzoekers zich hier vragen bij te stelen. Ik sluit mij 

bij hen aan. De reden hiervoor zal duidelijk worden in de volgende hoofdstukken. 
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 Oorspronkelijk was van een plaats of plein geen sprake. De Reie liep gewoon door en er lag een tamelijk brede brug, de Sint-
Jansbrug, over. In 1282 wordt voor de eerste maal melding gemaakt van deze brug in de documenten. Ongeveer een eeuw later, 
in 1389, werd ze vervangen door een stenen brug en opnieuw vernieuwd in 1444. Op het einde van de 18

de
 eeuw (1787) werd 

deze brug gedeeltelijk afgebroken. De Reie werd daarbij gedeeltelijk overwelfd en gedempt. Hierdoor is het huidige plein 
ontstaan. Tijdens de Franse Revolutie werd dit plein het Academieplein genaamd, door de vestiging van de Academie van 
Schone kunsten in de Poortersloge van 1818 tot 1890. Tot kort vóór de eerste Wereldoorlog werden hier ook aardappelmarkten 
gehouden, waardoor Patattenplein of Aardappelplein ook gebruikt werd ter aanduiding van deze plaats. De officiële benaming 
van het van Eyckplein kwam er pas in 1844, ter hulde aan de schilder.  
D’Hooghe C., Deknock R. e. a., 650 jaar Patiëntie. Een huizenrapport van Levend Archief Brugge VZW (Brugge, 1994-95) 3-10. 

Kaart 7: Fragment stadsplattegrond gegraveerd door Marcus Gerards in 1562. Op dit fragment zien we aan de rechterzijde de Spiegel- 
en de Spinolarei. 
Bron: Brugge, Historische Atlas Brugge, <http://www.huizenonderzoekbrugge.be/>, geraadpleegd op 30. 05. 2008. 

http://www.huizenonderzoekbrugge.be/


 
 

A. Huizenonderzoek in Brugge. 

 

Op 16 september 1993 gaf de stijgende interesse in het Stadsarchief (en de rijke ervaring met 

minder geoefende gebruikers) aanleiding tot de oprichting van de vereniging Levend Archief. Het 

doel van deze vereniging was het aantrekkelijker maken van het Stadsarchief voor een groter 

publiek. Naast een uitgebreide service, het opzetten van thematische voorstellingen, het houden 

van lezingen en het gebruik van ontsluitende informatica, lokte vooral de lessenreeks „het 

opzoeken en uitwerken van de geschiedenis van huizen‟ vele geïnteresseerden. Na afloop van 

deze lessen stelde projectleider Jan D‟Hondt op 20 september 1994, vijf studieprojecten voor aan 

43 kandidaten, waaronder Spinolarei 2: De Patiëntie. Op deze manier wou men het historisch 

huizenonderzoek toegankelijker maken voor „de leek‟.  

Bij een historisch huizenonderzoek vertrekt men vanuit een gegevensskelet. Deze bestaat 

uit een onderzoek terugkerend in de tijd. Men start bij het huidig kadaster, om via de kaart van 

Popp en bijhorende tabellen, terug te keren naar het Register der Grondbelastingen van 1800 en 

zo het desbetreffende zestendeel.
366

 Dit skelet vult men later aan met gegevens uit andere 

bronnen, zoals de Klerken van de Vierschaar (notarisakten), de verkopingen bij decreet en, indien 

deze voorhanden zijn, familiearchieven. Diepgaandere informatie over de bewoners is terug te 

vinden in de parochieregisters, de registers van de burgerlijke stand, bevolkingstellingen, de 

Staten van Goed, de Wezengoederen en genealogische gegevens. De huizen zelf geven hun 

oorsprong en vormgeving vrij in cartografische documenten, kadastrale gegevens en de 

Ferieboeken van de Thesaurie. Ook Iconografische bronnen, zoals kaarten, prenten en 

schilderijen van het huis bieden kostbare informatie.
 367

 

 

 

B. Straatnamenonderzoek in Brugge. 

 

Het onderzoek naar straatnamen kent vele kanten. Bij het historische straatnamenonderzoek 

interesseert ons vooral de ontstaansgeschiedenis. Dit is geen nieuwe onderzoekstak. Reeds in de 
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 Op deze Zestendelen wordt later dieper op ingegaan. 
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 D’Hooghe C., Deknock R. e. a., 650 jaar Patiëntie, 3-10. 



 
 

19
de

 eeuw hield deze problematiek onderzoekers in de ban. Ook recent blijft dit onderzoeksthema 

boeien. Zo is er het Nederlandse project Moderne Toponiemen, welke werd opgericht in 2001.
368

 

Kanunnik Adolf Duclos behoorde tot de eersten die onderzoek voerden naar de 

straatnamen van Brugge.
369

 Meer recent zijn de werken van Schouteet en Dumon. Alle drie 

beweren dat de Spinolarei zijn naam kreeg in de loop van de 17
de

 eeuw.
370

 De reden hiervoor zou 

de intrek van markies Spinola in een huis in de (toen nog) Spiegelrei geweest zijn. Duclos 

specificeert bovendien plaats (het deel tussen het Jan van Eyckplein en de Engelse straat) en 

datum (1604) waarin en wanneer Ambrosius deze straat bewoonde. Schouteet en Dumon volgen 

Duclos hierin. We zullen deze gegevens later aan de tand voelen.  

Tijdens het literatuuronderzoek naar de Spinolarei viel het op dat zowel Schouteet als 

Dumon zich baseren op Duclos. Duclos deed, volgens mij, dan weer beroep op het werk van 

Karel Verschelde voor het stellen van sommige conclusies.
371

  Bovendien liet hij het vaak na om 

zijn bronnen te vermelden. Schouteet en Dumon doen dit wel, maar baseren zich zo vaak (zo 

blindelings) op Duclos, dat hun eigen bronvermelding soms te wensen over laat. Dit stellige 

vertrouwen in Duclos leidt tot cirkelredeneringen en dientengevolge oncorrecte besluiten. Ik wil 

hierbij geen afbreuk doen aan het werk van Duclos. Wel wil ik er op wijzen dat zijn werk 

aanzienlijk was en dat het dus onvermijdelijk was dat er fouten binnenslopen. Door het gebrek 

aan bronvermelding kunnen we ons trouwens afvragen waar Duclos bepaalde informatie vandaan 

haalde. 

 

 

C. Het verband tussen de Spinolarei en de familie Spinola. 

 

Het naamgevingsproces in Brugge vóór het Ancien Régime is onvergelijkbaar met hoe de zaken 

er nu aan toe gaan. Er bestond destijds geen straatnamencommissie die samenkwam om te 
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overleggen en namen voor te dragen aan de gemeente die, na lang beraadslagen, voor ene of gene 

naam koos. Omdat er geen interesse was van bovenaf in de benaming van de straten in Brugge, 

liet men dit liever over aan de mondige bevolking. Gezien men straten nimmer vernoemde naar 

verdienstelijke personen, zou het logisch zijn te concluderen dat iemand met de naam Spinola in 

de toenmalige Spiegelrei moet gewoond hebben. De vraag is: was die iemand daadwerkelijk 

Ambrosius Spinola, gaat het over andere leden van de familie Spinola, of ligt de oorzaak nog 

ergens anders? Met andere woorden: was Duclos correct toen hij stelde dat markies Spinola in 

1604 een huis bewoonde tussen de Engelse straat en het Jan van Eyckplein? 

 

1. Oudste vermelding van de Spinolarei. 

 

Dankzij de stadsplannen van Marcus Gerards weten we dat de naam Spinolarei bestond vóór 

1762. Deze stadsplattegrond telt tien kaartbladen daterend uit het jaar 1562. De straatnamen op 

het plan zijn twee eeuwen later toegevoegd, omstreeks 1751-1762 (en overigens niet altijd even 

correct). Het feit dat deze straatnamen later zijn bijgeschreven, verraadt dat Spinolarei al bestond 

voor 1762.
372

  We weten trouwens dat de naam al moet bestaan hebben voor het jaar 1790, gezien 

vanaf deze periode de straatnaam Spinolarei terug te vinden is in de bevolkingsboeken.
373

 Maar 

wanneer kwam de naam in gebruik? Was dit in de 17
de

 eeuw, zoals Schouteet stelt, of gebeurde 

dit later? 

 

1.1 De Zestendelen. 

Een zestendeel was een bestuurlijke indeling van de stad in zes kwartieren. Op 21 november 

1578 werd bij Hallegebod bekend gemaakt dat van toen af aan alle lasten op en transporten van 

onroerende goederen dienden worden bijgehouden. Met deze beslissing wou het Calvinistische 

bestuur komaf maken met wanordelijkheden op dit vlak: “omme te verhoeden het groot bedroch 

ende fraude int vercoopen ende belasten vande husen”. Zo verzweeg de verkoper vaak bestaande 

renten of hypotheken op het desbetreffende huis. De Zestendelen dienden hieraan een einde te 

maken om zo de rechtszekerheid van een eigendom te waarborgen.  
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Binnen ieder zestendeel kreeg elk huis, molen of heester
374

 een genummerde bladzijde in 

het register. De opsomming van deze opeenvolgende gebouwen, gebeurde op basis van de wijken 

binnen elk zestendeel. Deze wijken bestonden uit een aantal straten of delen van straten. Elk blad 

begint met de situering van het huis (eventueel de huisnaam) en de vermelding van de toenmalige 

eigenaar, gevolgd door een chronologische opsomming van alle verkoopakten, schenkingen, 

inbeslagnemingen en/of hypotheken van dit pand. Was de bladzijde volgeschreven, dan werd 

verder geschreven op het eerstvolgende onbeschreven blad, met verwijzing van de ene naar de 

andere bladzijde. Op deze manier is het mogelijk de geschiedenis van een huis door de 

verschillende bladzijden van de registers volgen.  

De Zestendelen tekenen vanaf 1580 tot het einde van 18
de

 eeuw, per huis, alle informatie 

op over de opeenvolgende eigenaars en hypotheken.
 375

 Zij vormen een unieke bron voor het 

historische huizenonderzoek van Brugge en kunnen ons bovendien vertellen wanneer de naam 

Spinolarei in gebruik kwam.  

Bij het onderzoeken van de Zestendelen is het onnodig de originele registers op te vragen. 

Deze (registers) zijn gescand en te raadplegen via Scansearch. Ook heeft de Werkgroep Enter 

reeds een deel van de Zestendelen ingevoerd in het zoeksysteem Marcus op de computers in de 

leeszaal van het Stadsarchief van Brugge. Deze documenten zijn met behulp van vrijwilligers 

elektronisch geïnventariseerd. Het is slechts een kwestie van zoeken op straatnaam. Omdat bij het 

opstellen van deze inventaris fouten kunnen gemaakt zijn, en omdat deze nog onvolledig is, is het 

aangeraden de inventaris Annales de la Société d‟Émulation pour l‟Étude de l‟Histoire et des 

Antiquités de la Flandre na te gaan.
376

 Meteen valt op dat de Zestendelen de naam Spinolarei niet 

gebruiken. Meestal wordt deze straat georiënteerd ten opzichte van de Koningsbrug of de Engelse 

straat, of houdt men het bij „de oostzijde van de Spiegelrei‟.
377

 Dit kan deels verklaard worden 

doordat men zich veelal focuste op het huis, niet de straatnaam. 
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Kaart 8: De opdeling van Brugge in Zestendelen op het huidige stadsplattegrond. 
Bron: D’Hooghe C., Deknock R. e. a., 650 jaar Patiëntie, 21b. 



 
 

 

1.2 Oorkonden van de Private Aangelegenheden. 

Oorkonden zijn schriftelijke afspraken die het bewijs van recht of bezit vormen. Deze processen 

zijn, net als de Zestendelen, gecatalogiseerd in de computers van het Stadsarchief van Brugge en 

op te zoeken via het zoeksysteem Marcus, waar men op (straat)naam kan zoeken. Omdat in de 

loop der eeuwen vele straten zijn verdwenen, herbenoemd of bijgekomen, werd, om zoekwerk te 

vereenvoudigen, gekeken naar de ligging van de straat/huis in het huidige stratencomplex van 

Brugge. Dit vergemakkelijkt wel zoekwerk, maar betekent eveneens dat de straatnaam die 

gebruikt wordt in de inventaris, niet in se de straatnaam is die gebruikt wordt in de Oorkonden 

van de Private Aangelegenheden. Het is aangeraden om de zaken die men vindt via het 

zoeksysteem Marcus op te vragen en na te gaan. Op deze manier vinden we drie aktes terug van 

het jaar 1712, 1726 en 1731.
378

 De eerste twee aktes helpen ons niet verder. In het eerste geval 

hebben we te maken met de verkoop van een huis in de buurt van de Conincxbrugghe. Het 

tweede document behandelt de verkoop van een huis in de Spiegelrei. Beiden maken geen 

melding van de Spinolarei. Met de derde akte van 21 februari 1731 hebben we meer geluk. Hier 

wordt de verkoop van een huis aan de zuidzijde van de Spinolarije behandeld. De 

„stichtingsdatum‟ van deze straat moet, volgens deze documenten, tussen het jaar 1726 en 1731 

liggen. Indien de Spinolarei zijn naam werkelijk pas in de eerste helft van de 18
de

 eeuw verwierf, 

dan is Schouteet oncorrect wanneer hij stelt dat de Spinolarei ontstond in de loop van de 17
de

 

eeuw. 

Laten we aannemen dat Duclos gelijk had toen hij stelde dat Ambrosius in 1604 in 

Brugge verbleef, dan zou de naam Spinolarei pas betrekkelijk laat in gebruik zijn gekomen, 

namelijk rond de jaren 1730. Dit is niet ongewoon. Zo weten we dat Koningstraat ook pas laat 

algemeen gehanteerd werd. In de Brugse stadsrekeningen van het jaar 1288 staat een uitgave 

aangetekend “pro opere pontis regis”. Teksten uit 1302 en 1411 maken melding van de 

Conincxbrugghe. Deze naam zou afgeleid zijn van de eigenaars van een huis nabij de 

Koningsbrug. In documenten uit het jaar 1397 vernemen we dat een huis nabij deze brug 

toebehoorde aan Jan Coning en later Mattheus de Coninc. Zo gaf de familienaam aanleiding tot 

de straatnaam. Volgens Duclos is dit wat gebeurde met markies Spinola. We kennen daarenboven 
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ook teksten uit de 16
de

 eeuw die vermag maken van het huis “De Koning”, gelegen aan de 

Spiegelrei, vlak tegenover de Koningsbrug. De oorspronkelijke naam van dit huis was Kromme 

Wal en het was deze naam die tot in de 18
de

 eeuw werd gebruikt. De officiële benaming van de 

Koningstraat is dus laat in gebruik gekomen.
379

  

 

1.3. De Civiele Processen van het Ancien Régime. 

De Civiele Processen omvatten burgerlijke processen waarbij de individuele rechten op het spel 

staan. Deze documenten zijn gecatalogeerd op de computers in de leeszaal van het Brugse 

Stadsarchief. Er is eenzelfde transcriptieproces gehanteerd als bij de Oorkonden van de Private 

Aangelegenheden, waarbij gekeken werd naar de ligging van de vernoemde huizen, om 

vervolgens de huidige straatnaam te gebruiken bij het opstellen van de inventaris. Opnieuw is het 

aangewezen de originele documenten op te vragen en te controleren. Op deze manier vinden we 

twee bruikbare processen terug.
380

 Dit zijn de enige bruikbare documenten waarbij de Spinolarei 

wordt vermeld tijdens de periode 1604-1762.
381

 Het eerste proces, van het jaar 1686, betreft een 

achterstallige leenrente bezet op huis „Groot Turkije‟, welke wordt georiënteerd aan de hand van 

de Sint-Jansbrug. Het tweede proces, van het jaar 1738, vindt plaats tussen verweerder Jan van 

Loo en eiser Joseph van Meullebeke, aangaande de betaling van een schuld voor het pachten van 

een huis in de Spiegelrei bij de Sint-Jansbrug.  

We stellen vast dat de oorkonden van de Private Aangelegenheden wel gebruik maken 

van Spinolarei en Civiele Processen van het Ancien Régime niet. Dit kan op twee zaken wijzen. 

Enerzijds bestaat de mogelijk dat „Spinolarei‟ een recente straat was en niet volledig ingeburgerd 

bij de Brugse bevolking. Anderzijds kan het op een hardnekkige traditie duiden waarbij de 

huidige Spinolarei gesitueerd werd ten opzichte van zijn ligging in de Spiegelrei of de Sint-

Jansbrug. 

 

1.4. Bronnen betreffende (openbare) werken van 1726-1731. 

Bij het onderzoeken van de Zestendelen, de Civiele Processen van het Ancien Régime en de 

Oorkonden van de Private Aangelegenheden, viel op dat het hanteren en het bestaan van een 

straatnaam, twee verschillende zaken zijn. Het voorkomen van straatnamen in officiële 
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documenten werd veelal bepaald door verschillende factoren. Zo waren onwetendheid of 

afkerigheid van de mondige bevolking, een sterk traditie-element
382

 of de desinteresse van 

overheidswege, grote spelers in het al dan niet incorporeren van nieuwe straatnamen.  

Ondanks de informatie die bovenstaande bronnen ons bieden, kunnen we ons niet tot hen 

beperken. Het is aangeraden om die bronnen te raadplegen die ons iets kunnen vertellen over de 

geschiedenis van het Brugse straatbeeld. Dergelijke bronnen vermelden waar welke werken 

werden uitgevoerd in de stad. Zodoende komen we meer te weten over de straatnamen die 

destijds werden gehanteerd. Bronnen die zich hier perfect toe lenen zijn deze die handelen over 

het beheer van publieke werken, de restauratie van huizen of over grootschalige veranderingen 

die werden toegepast in het straatbeeld. Tot dit type bronnen behoren de Ferie Thesaurie, de 

Halleboden, de Stadswerken en de Resolutieboeken. 

De Ferie Thesaurie bestond uit de derde en vierde schepen, twee thesauriers en een 

griffier. Benevens de zorg voor het financiële beheer van de stad, strekte de bevoegdheid van de 

Thesaurie zich tevens uit tot de openbare hygiëne, de voorrechten der ambachten, het beheer van 

publieke gebouwen en werken, het toezicht op particuliere gebouwen, en dergelijke meer. De 

openbare werken die werden uitgevoerd in de Spiegel- of Spinolarei, beperken zich tot een 

tweetal.
383

 Hoewel de eerste akte onbruikbaar is, hebben we meer geluk bij de tweede. Het betreft 

hier werkzaamheden aan “…het huis den Tuymelaere opden zuudzijde vanden Spinolareye…”.
384

 

De naam Spinolarei was gekend in het jaar 1730.  

De Resolutieboeken bevatten eveneens aktes over reparaties van gebouwen en werken in 

de stad. Indien er bouwactiviteiten waren in de Spinolarei, zijn die (in principe) hierin terug te 

vinden. Jammer genoeg worden in deze periode enkel algemene werken en veranderingen aan het 

stadsbeeld opgesomd en geen bouwactiviteiten in de Spinola- of Spiegelrei zelf. Dit houdt niet 

noodzakelijkerwijs in dat er in deze straat geen bouwactiviteiten waren. Wel kan dit betekenen 

dat eventuele werkzaamheden hier onderdeel uitmaakten van een groter bouwproject, 

bijvoorbeeld het verbod op houten voorgevels, waarbij men het onnodig vond deze nogmaals te 

vermelden. 
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Bij het nagaan de Hallegeboden en de Stadswerken, is niets bruikbaars terug te vinden dat 

ons iets kan vertellen over de periode waarin Spinolarei ingeburgerd raakte. De Hallegeboden 

omvatten de wetgeving in verband met de openbare orde, handel en nijverheid, waaronder 

vonnissen en aankondigingen van bankroet.
385

  De Stadswerken behandelen de openbare werken 

van de stad die vielen onder de bevoegdheid van de Thesaurie.
386

  In deze documenten komen we 

meermaals de naam Spiegelrei tegen, tot ver na de periode 1726-1730. Omdat er nooit 

gespecificeerd wordt in welk deel van de Spiegelrei de werkzaamheden plaatsvonden, is het 

verleidelijk te stellen dat vóór 1730 de Spiegelrei nog niet werd beschouwd als twee 

afzonderlijke straten. Zekerheid hierover hebben we niet, maar gezien het 

straatnaamgevingsproces voor 1800 en het hardnekkige traditie-element, is dit wel aannemelijk. 

 

1.5. De Buitenpoorters. 

De groep van buitenpoorters omvatte hen die buiten de stadsmuren woonden, maar toch dezelfde 

rechten genoten als de poorters die binnen de stadsmuren woonden, dankzij het betalen van een 

jaarlijkse som geld. Hun namen werden bijgehouden in de buitenpoorterslijsten van de stad 

Brugge (1548-1788), samen met de naam en het adres van de persoon die borg stond voor 

hem/haar. Op een ietwat onrechtstreekse manier kunnen we zo onderzoek voren naar het gebruik 

van de straatnaam „Spinolarei‟. Deze bronnen zijn gepubliceerd door Schouteet en bevatten 

tevens een index op naam.
387

 Hoewel Spinolarei vermeldt staat in de index, is deze bij het 

doorlopen van de lijsten zelf, nergens terug te vinden. Wel staat meerdere malen te lezen “up de 

Reye by sConyncxbrugghe” of „tusschen sConyncxbrugghe en de sCarmersbrugghe”, wat 

overeenkomt met de huidige Spinolarei. Deze vermeldingen zijn niettemin onbruikbaar, daar ze 

dateren uit de 16
de

 eeuw, en dus dateren vóór de periode dat Ambrosius hier zogenaamd gewoond 

zou hebben. Hadden we wel vermeldingen gevonden uit de 16
de

 eeuw, dan betekende dat 

uiteraard dat de Spinolarei geen enkel verband kent met Ambrosius Spinola, aldus de theorie van 

Duclos, Schouteet en Dumon weerleggend. Maar dat geluk hebben we jammer genoeg niet. 

 

 

 

 

                                                           
385

 Omdat de Hallegeboden van Brugge zijn geïnventariseerd, kunnen we ons beperken tot de periode 1726-1731. 
386

 Dit archiefstuk omvat tevens een resolutie- en visitatieboekje, stukken van diverse aard (zoals de bewijsstukken van 
rekeningen), processen, het reglement van 1780 en dergelijke meer. 
387

 Schouteet A., Indices op de buitenpoortersboeken van de stad Brugge 1548-1788, II. De borgen en de domicilies van de 
buitenpoorters (Handzame, 1973) 211. 



 
 

1.6. Disch van St-Walburga en de disch van Onze-Lieve-Vrouw. 

Wanneer we in blik werpen in het werk van Dumon, lezen we het volgende:
388

 

 

 

 

 

Al doet dit op het eerste zicht denken aan een wiskundige formule, in de inleiding van dit boek 

wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd wat hiermee precies bedoeld wordt. De w duidt 

erop dat de Spinolarei zich in de parochie van Sint-Walburga bevindt. De 17 verwijst naar de 

eeuw en de (10) geeft uitleg over de gebruikte bron, die wonder boven wonder Duclos blijkt te 

zijn.
389

 Negeren we voorlopig de cirkelredenering, en letten we op het feit dat Dumon de 

Spinolarei oriënteert in de Sint-Walburga parochie. In hoeverre is dit correct? Ryckaert geeft ons 

een kaart waarop de verschillende parochies van Brugge worden aangeduid.  
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Kaart 9: weergave van de verschillende parochies in Brugge. 
Bron: Ryckaert M., Brugge. Historische stedenatlas van België (Brussel, 1991) 86. 



 
 

Dumon plaatst de Spinolarei in de Sint-Walburga parochie, maar op deze kaart is te zien dat de 

Spiegel- en Spinolarei zich deels in de parochie van Onze-Lieve-Vrouw bevonden. Het is dus 

veiliger om beide parochieregisters na te gaan.
390

  

De disch van Sint-Walburga is niet volledig. Bovendien wordt in de stukken die bewaard 

zijn gebleven, nergens melding gemaakt van de Spinolarei.
391

 Wel wordt verwezen naar huizen in 

de zuidzijde van de Spiegelrei.
392

 Bij de Disch van Onze-Lieve-Vrouw staat het geluk aan onze 

kant. Deze parochieregisters zijn bijna volledig bewaard en bovendien is een uitgebreide 

inventaris ter beschikking, waarin gezocht kan worden op straatnaam. Omdat we de Spinolarei 

niet tegenkomen, concluderen we dat óf de Spinolarei bij de disch van Sint-Walburga hoort,
393

 óf 

dat de naam niet gebruikt wordt. Om uitsluitsel te krijgen, zoeken we in de disch van Onze-

Lieve-Vrouw de aktes met Spiegelrei op en kijken we of deze ook de huidige Spinolarei omvat. 

Wat blijkt: dit is inderdaad het geval. We vinden meerdere vermeldingen terug van huizen tussen 

de Koningsbrug en de Stroobrug, wat deels de huidige Spinolarei omvat.
394

  

Wat opvalt, is dat Spinolarei niet alleen onvindbaar is in de periode 1726-30, ook in de 

periode hierna ontbreekt deze naam. Dit dient niet te verbazen, gezien de desinteresse van de 

Brugse autoriteiten en de traditiegetrouwe aard van de mondige bevolking. 

 

Ondanks het verschil tussen het bestaan en het gebruik van een straatnaam, is het veilig te stellen 

dat de naam Spinolarei in algemeen gebruik kwam rond 1730, dit op basis van officiële 

vermeldingen van de straat vanaf deze periode in de primaire bronnen. De reden dat ze niet 

gelijktijdig in alle documenten verschijnt, kent verschillende oorzaken. De desinteresse van de 

lokale autoriteiten in het straatnaamgevingsproces voor de 19
de

 eeuw, zorgde er voor dat 

ambtenaren of klerken niet verplicht waren een bepaalde naam te gebruiken in de geschreven 

documenten. Men hanteerde de straatnaam die de betrokken partijen gebruikten. Ook werd lang 
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de
 eeuw, is van geen belang. We willen gewoon onderzoeken of de Spinolarei tot deze 

parochie werd gerekend of niet. 



 
 

vastgehouden aan bestaande straatnamen, waardoor een nieuwe naam niet meteen werd 

overgenomen. Dat we deze naam voor het eerst tegenkomen meer dan een eeuw na Ambrosius‟ 

verblijf in Brugge is niet uitzonderlijk laat, zoals we zagen in het geval van de Koningstraat.  

 

2. Huizenbezit van de Spinola. 

 

 

a. Ambrosius Spinola. 

De geschiedenis van de Genuese markies Spinola in de Zuidelijke Nederlanden, die een kwart 

eeuw omvat, is er een van vele hoogtepunten. In 1602 werd Ambrosius, in navolging van zijn 

broer Frederique, naar de Zuidelijke Nederlanden gestuurd.
395

  Dit in opdracht van de Spaanse 

troon, om Aartshertog Albrecht bij te staan. Eenmaal aangekomen, nam Ambrosius meteen het 

beleg van Oostende over, dat pas tot een einde kwam in 1604. In tegenstelling tot zijn broer, was 

Ambrosius een graag geziene gast, die, dankzij het beleg van Oostende, Albrecht van een 

politieke en militaire ondergang had gered. In naam, aanzien en macht was Ambrosius Spinola de 

gelijke van Albrecht en Isabella.
396

 Ambrosius leidde het beleg van Oostende van mei 1602 tot 22 

september 1604.
397

 Het is zo goed als uitgesloten dat hij gedurende deze periode in Brugge 

verbleef. In het voorjaar van 1605 verkreeg hij absoluut zeggenschap over de Spaanse troepen in 

Vlaanderen. Slechts luttele maanden na het beleg van Oostende, was deze veldheer in Spaanse 

dienst op weg naar Duitsland, vanwaar hij een inval op de Noordelijke Nederlanden plande.
398

 

Dit liet niet veel tijd vrij om een tussenstop te maken in Brugge.  

 

Vanuit verschillende invalshoeken kunnen we na gaan of Ambrosius daadwerkelijk in Brugge 

verbleef. Het beroepsstatuut van Ambrosius als veldheer vergroot de kans dat informatie over 

hem te vinden is in militaire archiefstukken. Tijdgebrek dwong mij me te beperken tot de 

Troepen van 1575 tot 1680 en het ontbreken van de periode 1600-1624, bracht mijn onderzoek al 

gauw tot een einde.
399

 De kans dat er iets terug te vinden is over markies Spinola in de militaire 

archieven van de Zuidelijke Nederlanden is overigens klein. Ambrosius was in dienst van de 
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Spaanse troon. Het is meer waarschijnlijk dat informatie over de stationering en verblijfplaatsen 

van deze veldheer worden bijgehouden in Spaanse krijgsarchieven.  

Gebrek aan bruikbare militaire archiefstukken verplichtte mij te kijken naar bronnen over 

het huizenbezit in Brugge. De Brugse Zestendelen behoren tot dit type bron. Deze kunnen ons 

vertellen wanneer en of Ambrosius Spinola in Brugge verbleef.
400

 Ingeval Ambrosius Spinola in 

het bezit was van een huis in de Spiegelrei, is dit in principe hierin vastgelegd. Het ontbreken van 

de naam Spinola in deze registers houdt in dat noch Ambrosius, noch iemand anders van deze 

familie trouwens, eigenaar was van een huis in de toenmalige Spiegelrei. Doordat meerdere aktes 

melding maken van de verpachting van een woning, vermindert de kans dat Ambrosius een huis 

huurde.
401

 Niets wijst erop dat Ambrosius Spinola een huis bezat in Brugge. 

 

We vinden geen bewijzen dat Ambrosius in Brugge verbleef in het najaar van 1604. Evenmin 

vinden we aanwijzingen terug dat hij in het bezit van een huis was. Kunnen we dan met geen 

mogelijkheid achterhalen of en wanneer Ambrosius in Brugge woonde? Jammer genoeg niet, wel 

kunnen we volgende hypothese maken. De mogelijkheid bestaat dat Ambrosius niet in het bezit 

was van een huis, maar verbleef bij een vooraanstaande, Brugse familie die huizen bezat in de 

Spiegelrei. In het geval hij te gast was, was dit vermoedelijk bij een familie die in de eerste plaats 

aanzien genoot in Brugge, genoeg bezittingen had en goede banden onderhield met de Spinola‟s. 

Slechts één familie beantwoordt aan deze voorwaarden: de Adornes. Deze familie bezat meerdere 

huizen in Brugge, waaronder een groot herenhuis in de Verversdijk. Toch zijn er geen 

aanwijzingen dat ze bezittingen hadden in de Spiegelrei. De Wezenregisters, de Staten van Goed, 

het archief van de familie Adornes, het testament van Anselm Opicinus Adornes III
402

 en de 

Zestendelen: nergens worden bezittingen in de Spiegelrei opgesomd.
403

 Bij het doorlopen van 

deze laatste bron zag ik dat de familie de la Coste een huis bezat in de Spinolarei (huus Den 

Thumelare), maar deze werd verkocht in het jaar 1603, waardoor het niet langer in hun bezit was 
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in de periode waarin Spinola zogenaamd in de Spiegelrei kwam wonen.
404

 Het is trouwens niet 

waarschijnlijk dat de Spinolarei vernoemd zou zijn naar een persoon die er slechts enkele 

maanden verbleef, en dan nog als gast bij een andere familie. 

Alle bewijzen, of liever het gebrek eraan, wijzen erop dat Ambrosius Spinola nooit een 

huis heeft bezeten in Brugge. De kans dat hij hier ooit is geweest is trouwens nihil. Hij slaagde er 

pas in september 1604 in een einde te maken aan het beleg van Oostende, terwijl hij in het 

voorjaar van 1605 reeds op weg was naar Duistland. De voorbereiding die deze inval eiste en de 

afstand die afgelegd diende te worden met een aanzienlijk hulpleger, maakten dat er amper tijd 

was om in Brugge te blijven. Bovendien was Brugge niet langer de kosmopolitische handelsstad 

die het een eeuw eerder was geweest en was het politiek zwaartepunt verschoven naar Brussel. 

Het zou logischer zijn dat de nodige voorbereidingen voor de doortocht via Duitsland naar de 

Noordelijke Nederlanden in Brussel gebeurden.  

Dan rijzen er ook nog vragen met de stelling van Duclos over het huizenbezit van Spinola 

tussen de Engelse straat en het Jan van Eyckplein. Deze huizen zijn aanzienlijk kleiner dan de 

huizen in het westen van de Spiegelrei. Waarom zou iemand die meer macht genoot dan de 

aartshertogen zelf, zich tevreden stellen met een relatief klein huis, wanneer hij de keuze had uit 

grotere woningen?
405

 

 

Het is verleidelijk te stellen dat het gebrek aan bewijs van een verblijf in Brugge, betekent dat er 

geen bewijs is. Met andere woorden: dat hij hier nooit een voet heeft binnengezet. Niettemin 

biedt dit onderzoeksveld nog onderzoeksmogelijkheden. Men kan elk huis apart in de Spinolarei 

onderzoeken op eigenaar en nagaan of er een link bestaat tussen eigenaar en markies Spinola. 

Ook kan men de militaire archieven in Spanje napluizen. Ingeval Spinola simpelweg een huis 

vorderde, is verder onderzoek praktisch uitgesloten.  

 

b. La Famiglia Spinola. 

Nergens vinden we uitsluitsel dat Ambrosius Spinola daadwerkelijk in Brugge heeft gewoond, 

laat staan in de Spiegelrei. Bestaat de mogelijkheid dat een ander lid van de Spinola familie een 
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huis bewoonde in de Spiegelrei? Bij het doorlopen van de Zestendelen was nergens de naam 

Spinola terug te vinden. We kunnen deze bron dus uitsluiten. Dit laat ons de Wezenregisters en 

de Civiele Processen van het Ancien Régime over. Hier is evenmin nuttige informatie te vinden. 

Betreffende de Wezenregisters kan het ontbreken van de naam Spinola deels verklaard worden 

door het feit dat deze familie in de eerste plaats lid was van de Genuese natie, waar sprake was 

van een goede opvang.  

De eerste aanwijzingen over bezittingen van de Spinola‟s in Brugge vinden we terug in de 

Regesten van de Oorkonden van 28 januari 1441: 

 

“Burgemeesters, schepenen en raad van de star Brugge oorkonden hun uitspraak in het geschil tussen 

Agnes, weduwe van Anthoine de Vivaldi en echtgenote van Luc Colard Handeron, enerzijds, en Ulric Sprutenhove, 

als echtgenoot van Anne, dochter en erfgename van wijlen Anthoine de Vivalde: de gronden, genaamde Oudenaerde, 

gelegen onder de parochie van Beernem, leengoederen zijnde, blijven eigendom van Anne de Vivaldi en haar 

echtgenoot Ulric, met de gebouwen en het hout erop staande; de andere gronden, geleengoederen wezende, worden 

eigendom van Benoit Spinola, rechthebbende van Luc Handeron; en wat door Anthoine de Vivalde werd verkocht 

blijft eigendom van de kopers.”
406

 

 

Ondank het feit dat we hier te maken hebben met bezittingen buiten de stad Brugge, is deze 

vermelding nuttig. Het vormt het bewijs dat de Spinola wel degelijk bezittingen hadden in 

Vlaanderen. 

Eerder gingen we in op de figuur Leon Spinghele. In de Inventaires des archives de la 

ville de Bruges vernemen we dat deze overleden is tussen het jaar 1490-1493.
407

  

 

“ Men gheift te kennene hoe in zondaghe den eersten dach van meye nv eerstcommende hier binder stede vergadert 

wesen zal een capitel prouinciael van den ordene van Onzer Vrauwen broeders van den Carmers jnt cloostere ende 

couuent van den zeluen broeders binnen deser stede, de welke ten vorseiden daghe ende te zekeren anderen daghe 

hier naer verclaerst doen ende houden zullen zekere deuote processien ende stacien, ende die aen jnder manieren 

hier naer verclaerst. 

Aluooren vpden eersten dach van huerlieder processie twelke wert zondaghe eerstcommende, zullen de vorseide 

processie sceeden vut haerlieder cloostre gaen ouer de Caermers brugghe ende ouer Schooren brugghe jn Sint Gillis 

strate, voorby Roegier Eecke, also recht deure voorby den bonten hont vpde reye, voorby de winckelbrgghe, in de 

hoedenmaker, ter neffens den huuse van wylen dheer Lyon Spinghele, binnen den cloostere van den Augustynen duer 

                                                           
406

 Stadsarchief Brugge, Regesten van de Oorkonden, akte 28.01.1441. 
Deze Regesten zijn met behulp van Vrijwilligers geïnventariseerd in de computers van de leeszaal van het Brugse Stadsarchief. 
Met behulp van de zoekmachine Marcus zijn deze vlug en eenvoudig op de zoeken. 
407

 Gilliodts-van Severen L., Inventaires des archives de la ville de Bruges, t. VI, 548. 



 
 

de keerke vutecommende lancx der reye, ouer de vlamincbrugghe, duer de corte vlamincstrate, ouer de buerse, duer 

de vlamincstrate, ande noordzyde vande maerct, ... ”
408

 

 

Deze bron vertelt ons meer dan alleen het overlijden van Leon Spinghele. Het bericht ons ook 

over het bezit van een huis in de Hoedenmaker, op de hoek van de Augustijnerkerk. Er is geen 

enkele kans dat dit huis aanleiding gaf tot de naamgeving van de Spinolarei. Leon Spinghele 

leefde en stierf meer dan drie eeuwen voor de eerste vermelding van de Spinolarei en zijn huis is 

te ver gelegen van de Spiegelrei. Buiten deze vermelding en deze van Benoit Spinola is er 

nergens iets terug te vinden over het huizenbezit van de Spinola in Brugge tijdens de 

Middeleeuwen.  

Verder onderzoek naar dit concept is niet uigesloten. Mogelijkheden bieden zich aan in de 

vorm van extensief huizenonderzoek van de Spinolarei, waarbij elk huis gaat onderzoeken op 

eigenaar, eventueel de link tussen eigenaar en de familie Spinola nagaande. Ook de Spaanse 

krijgsarchieven kunnen onderzocht worden, samen met Italiaanse familiearchieven, testamenten 

en wezenregisters, om maar een paar mogelijkheden op te sommen. 

 

3. Mogelijke antwoorden. 

 

Door het ontbreken van enige bewijzen over de residenties van Ambrosius of andere leden van de 

Spinola familie, kunnen we voorlopig slechts gissen naar de achterliggende reden van de naam 

Spinolarei. Alle bewijzen, of liever het gebrek eraan, wijzen erop dat Ambrosius Spinola nooit 

een huis bezat in Brugge. De kans dat hij hier ooit is geweest is overigens nihil, gezien de korte 

tijdspanne tussen het einde van het beleg van Oostende en de inval in Duistland en Nederland. 

Dan stellen we ook nog vraagtekens bij Duclos‟ stelling dat Spinola een huis bezat tussen de 

Engelse straat en het Jan van Eyckplein, waar de huizen betrekkelijk kleiner zijn dan in het 

westen van de Spiegelrei. Omdat Duclos amper bronnen vermeld, is het praktisch onmogelijk te 

achterhalen hoe hij tot deze vaststelling kwam. Waarop baseerde hij zich? Een bijkomende 

moeilijkheid is dat vele auteurs en onderzoekers zonder vragen deze stelling overnamen. Zo ook 

Schouteet. Een tweede fout die Schouteet maakt, is zijn conclusie dat de Spinolarei een 

afzonderlijke straat werd in de loop van de 17
de

 eeuw, terwijl er geen aanwijzingen bestaan dat 

dit gebeurde voor de eerste helft van de 18
de

 eeuw. De oudst teruggevonden vernoeming van de 
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Spinolarei dateert uit 1730.
409

 We kunnen dus niet vertrouwen op de werken van Duclos, 

Schouteet of Dumon, betreffende het naamgevingsproces van de Spinolarei. Als Duclos kon 

ontdekken dat de markies Spinola een huis bezat in de Spiegelrei, en dit specifiek kon lokaliseren 

in tijd en ruimte, dan zou dat ook mogelijk moeten zijn voor andere onderzoekers. Het feit dat 

hier nergens aanwijzingen voor terug te vinden zijn in de archieven van Brugge, doet vermoeden 

dat hij zich niet op primaire bronnen baseerde voor deze stelling. 

De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat Ambrosius niet in het bezit van een huis was, maar 

het wel bewoonde, wat zich vertaalt naar de confiscatie van een huis of het verblijf als gast in een 

van deze huizen. Ook deze hypotheses zijn niet zonder vragen. De kans dat een straat vernoemd 

werd naar een persoon die er slechts korte tijd als gast verbleef is bijna onbestaande. 

 

Het ontbreken aan bewijs kan inhouden dat er nooit een Spinola heeft gewoond in de Spiegel- of 

Spinolarei. Indien dit zo is, dan kan de oplossing tweevoudig zijn. Er bestaat immers een familie 

met een soortgelijke naam als Spinola, de Spinosa. Misschien was het deze familie die een huis 

bewoonde in de toenmalige Spinolarei. Dit zou niet vergezocht zijn, gezien de Spaanse wortels 

van dit geslacht en de trouw van de Spaanse kooplui aan Brugge als handelsstad. Om deze 

hypothese na te gaan, zou er eerst moeten gekeken worden of deze familie heeft gewoond in de 

„Spinolarei‟ en wanneer. Wat betreft de reden waarom we dan een Spinolarei hebben en geen 

Spinosa, kan liggen aan een verkeerde notatie door een verwarde klerk, of de verbastering van 

deze naam naar één die er sterk op leek.  

Een andere hypothese, stelt dat de naam Spinolarei niet op directe wijze verwijst naar een 

familie. De naam Spinola nam veel vormen aan. Een van deze was Spinghele of Spingle. Letten 

we op de klank van Spiegelrei en Spinghelerei, dan kan in de loop van de tijd de naam Spiegelrei 

vervormt zijn tot Spinghelerei en ten slotte Spinolarei.  
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VII. Besluit 

 

Uit de bronnen, hoe gefragmenteerd en verspreid ook, blijkt duidelijk dat de Spinola geïntegreerd 

waren in de Brugse samenleving tijdens de Volle en Late Middeleeuwen. Zowel op politiek, 

sociaal en economisch vlak liet deze familie hun stempel achter. Hun financiële leningen aan de 

vorsten van Europa, zowel individueel als collectief (in de vorm van hun natie), maakte hen 

gegeerde bondgenoten. Hun aandeel in de internationale luxehandel maakte hen graag geziene 

kooplui. Hun giften aan caritatieve instellingen verzekerden hun zielenheil… Dit alles samen, 

maakte hen begeerlijke vrijgezellen. Indien we Gailliard geloven, huwden meerdere onder hen 

Vlaamse meisjes, zo het poorterschap verkrijgend. Dit poorterschap opende de deuren van tal van 

„poortersneringen‟, waar ook het makelaarambt toe behoorde. Leon Spinghele is dan misschien 

de enige Spinola die in deze lijsten terug te vinden is, hij was niet de enige Spinola die het ambt 

van makelaar of tussenpersoon op zich nam! Het kwam vaak voor dat buitenstedelijke handelaren 

als makelaar optraden ingeval van onderlinge geschillen, ongeacht de verplichting gebruik te 

maken van de diensten van lokale makelaars in Brugge. 

Het naamgevingsproces in Brugge vóór het Ancien Régime is in geen enkel te vergelijken 

met nu. Desinteresse van bovenaf, zorgde ervoor dat dit werd overgelaten aan de mondige 

bevolking. De gewoonte een straat te vernoemen naar de inwoneres ervan, en niet naar 

verdienstelijke personen, is waarschijnlijk de hoofdreden waarom Duclos er van uit ging dat de 

naam Spinolarei vernoemd werd naar markies Ambrosius Spinola. De traditie van na-aperij bij 

sommige Brugse historici zorgt ervoor dat deze opvatting algemeen aanvaard en verspreid wordt, 

zonder deze ooit zelf na te gaan. De vraag is echter: was Duclos wel correct toen hij stelt dat 

markies Spinola in 1604 een huis bewoonde tussen de Engelse straat en het Jan van Eyckplein? 

Zijn laksheid in bronnenvermelding maakt het bijna onmogelijk om na te gaan waar hij deze 

informatie vandaan haalde, maar gezien het ontbreken van enige bewijzen over de residenties van 

Ambrosius, of andere leden van de Spinola familie wat dat betreft, vermoed ik dat Duclos zich 

niet baseerde op primaire bronnen bij het stellen van deze conclusie. Schouteet, een trouwe 

volgeling van Duclos, deed er bovendien een schepje bovenop, toen hij stelde dat de Spinolarei 

zijn ingang deed in de loop van de 18
de

 eeuw. Uiteraard is er een groot verschil tussen het 

gebruiken en het bestaan van een straatnaam, maar desondanks is het veilig te stellen dat de naam 

Spinolarei pas in gebruik kwam vanaf 1730. Deze conclusie baseer ik op de officiële 



 
 

vermeldingen van de straat in de primaire bronnen vanaf deze periode. De reden dat niet alle 

bronnen gelijktijdig gebruik maken van de Spinolarei, kent verschillende oorzaken, waaronder de 

desinteresse van bovenaf, het sterke traditie-element en de onwetendheid van de mondige 

bevolking. Het ontbreken van enige bewijzen over de residenties van Ambrosius of andere leden 

van de Spinola familie, maakt dat we slecht kunnen gissen naar de achterliggende reden van de 

naam Spinolarei. Moeten we de reden zoeken in de verbastering van Spinghelerei of Spinosarei, 

of ligt de reden elders? Wat zeker is, is dat Duclos, Schouteet en Dumon verkeerd zijn in hun 

conclusies betreffende de naamgeving van de Spinolarei. Nergens is er ook maar de kleinste 

ondersteuning terug te vinden voor hun theorieën. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of 

we ooit de reden kunnen vinden. Vermoedelijk zullen we nooit uitsluitsel krijgen in dit, voor mij 

toch ietwat, mysterieuze vraagstuk. 
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Bijlage 

 

Ik gebruik in deze bijlage de data die gebruikt wordt in de gepubliceerde archiefstukken. Omdat 

ik ervan uitga dat de uitgevers rekening hebben gehouden met het hanteren van de Paasstijl in de 

Brugse archiefstukken, heb ik de vrijheid genomen om de data in de ongepubliceerde bronnen om 

te schakelen van Paasstijl naar Nieuwe Stijl. De aangepaste data worden aangeduid met n.s. . 

 

1.    

Nicolaus van Asti, verbindt zich ertoe om op de jaarbeurs van Troyes, voor Wilielmus Spinula, 

voor 300 pond Luiks laken van Amiens de Corbie te kopen. 

 

Genua, 22 juni 1208 of 1203 

Not. Lanfranco, II, v. 2, f. 110
r
, col. 2, n° 1 

Ego Nicolaus Astensis, bancherius, promitto tibi Wilielmo Spinula quod illas lib. CCC 

pruisinorum quas tibi mutuo implicabo in pannis de Mensa vel Curbie, quibus malueris in 

proxima feria de Tres, et tibi Januam deferam si potero ad meam fortunam: haec omnia tibi 

adtendere et complere promitto, si potero, et si non potero, tibi inde non tenear. Et ego dictus 

Wilielmus, promitto tibi Nicolao, dictos pannos accipere et pro singulis denariis XII, pruinensium 

implicatorum, denarios XVI ½. jan. in Januam (sic) dare tibi vel tuo certo misso, ad dies XX, 

postquam predicte res Janue fuerint. Alioquin penam dupli tibi stipulanti spondeo et inde omnia 

bona mea habita et habenda et cetera (sic). Insuper ego Nicolaus confiteor accepisse a te 

Wilielmo lib. XXV de pretio predictorum rerum. – Testes: Ansaldus Spinula, Wilielmus 

Lecavelum et Gandalfus de Cruce. Actum Janue in curia Spinularum XXII° die junii, inter nonam 

et vesperas. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 230, 

111.) 

 

2.    
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Lanfrancus Ciagala en Wilielmus Spinula verbinden zich ertoe om aan Lous van Asti de waarde 

van twee honderd pond (in Genuese munt ) laken te leveren. 

 

Genua, 06 juli 1208 of 1203 

Not. Lanfranco, II, v. 2, f. 112r, col. 2, n° 6 

Nos, Lanfrancus Cigala et Wilielmus Spinula, promittimus tibi Loi de Aste id, quod mutuo 

acceperis usque in lib. ec pruininisinorum in feria de Tres proxima, solvere in Janua sicuti mutuo 

acceperis tot videlicet januenses quot promiseris dare pro ipsis pruisinis. Alioquin penam dupli 

tibi stipulanti spondemus et inde omnia bona nostra habita et habenda tibi pignori obligamus, et 

cetera (sic). – Testes : Wilielmus Panzanus et Balduinus de Volta. Actum Janue in curia 

Spinulorum VI° die julii inter terciam et nonam. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 231, 

111-112.) 

 

3.  

Lous Sarraccus d‟Asti verklaart te hebben gekregen, in lening van Wilielmus Spinula, de som van 

86 Genuese ponden, terug te betalen bij zijn terugkeer op de jaarmarkt van Troyes. 

 

Genua, 06 juli 1208 of 1203 

Not. Lanfranco, II, v. 2, f. 112
v
, col. 2, n° 6 

Ego Lous Sarraccus de Aste Confiteor accepisse a te Wilielmo Spinula lib. LXXXVI. jan. mutuo 

gratis. Quas, hinc usque ad reditum ferie de Tres proxime, per me vel meum nuncium, tibi vel 

uno certo nuntio, reddere et dare promitto, sub pena dupli, omnibus meis obligates, et cetera (sic). 

– Testes: Lanfrancus Cigala, Wilielmus Panzanus, Baldomus de Volta et Thomas Roesius. Actum 

Janue in predicto loco, die et ora. [In curia Spinulorum VI° die julii, inter terciam et nonam]. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 232, 

112.) 

 

4.     
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Nicolosus Spinulla verklaart te moeten betalen aan  Nicola de Muro van Dixmuide, de som van 

44 Genuese ponden, ontvangen in laken. 

 

Genua, 09 augustus 1234 

Not. Vegius Johannes, II, f. 184
r
, n° 3 

Ego Nicolosus Spinulla Confiteor me emisse et habuisse a te Nicola de Muro de Dicamua pecias 

quatuor pannorum faldatorum. Renuntians etc. (sic), pro quibus promito et convenio dare et 

solvere tibi vel fratri tuo vel alio tuo certo nuncio per me vel meum nuncium lib. XLIIII jan. Ad 

festum Natalis Domini proxime venturi. Alioquin penam dupli tibi stipulanti promito, inde omnia 

bona mea habita et habenda tibi pignori oblico. Actum eodem die, loco, post nonam. – Testes: 

Johannes de Ansaldo Spinulla et Johannes Caput Agnelli [ante stationem que fuit quondam 

Nivelloni de Camilla die VIIIIa augusti inter nonam et vesperas M°CC°XXXIIII°]. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 453, 

236-237.) 

 

5.      

 

Guidetus Spinulla, verklaart te hebben ontvangen in de vorm van een wisselbrief op naam van 

Nicolosus Bambaxius de Sancto Syro, in zijn naam en in naam van Testa Thealdus de Sienne, zijn 

partner, een hoeveelheid geld, terug te betalen op de jaarmarkt van Lagny. 

 

Genua, 29 oktober 1250 

Not. Bartholomeus de Fornario, II, f. 11
v
, n° 4 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n.623, 

333.) 

 

6.  
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Guidetus Spinolla, verklaart te hebben ontvangen in de vorm van en wisselbrief op naam van 

Nicolosus Bambaxius, bankier, en zijn partner Testa Thebaldus van Sienne, een hoeveelheid geld, 

waarvan 100 pond terug te betalen is op de jaarmarkt Lagny. 

 

Genua, 29 oktober 1250 

Not. Bartholomeus de Fornario, II, f. 13v, n° 4 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 625, 

334.) 

 

7.  

Andreas van Orto verklaart dat, in de vordering van 1200 pond die hij tegen de graaf van 

Vlaanderen bezit, Guidetus Spinulla recht heeft op 400. 

 

Genua, 16 november 1250 

Not. Bartholomeus de Fornario, II, f. 25
r
, n° 4 

Ego Andreas de Orto confiteor tibi Guideto Spinulle, quondam Jacobi quod ex illis lib. mille 

ducentis turonensium, quas recipere debeo a domino Comite Flandare, sunt tue et de tua propria 

pecunia lib. quadringente turonensium, licet omnes super me scripte sint et eas recipere debeam 

a dicto Comite : unde  promitto et convenio tibi dictas lib. quadringentas turonensium tibi dare, 

tradere et consignare vel tuo certo misso per me vel meum missum, postquam eas habuero et 

recepero a dicto domino Comite, vel ab alio pro eo. Alioquin penam dupli. Actum Janue ante 

domum Enrici baraterii et nepotum M°CC°L°, Indictione VIII
a
, die XVI° novembris, inter 

terciam et nonam. – Testes : Pascalis Butinus et Enricus de Nigro de Burgo. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 634, 

337-338.) 

 

8.  
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Guidetus Spinulla verklaart een hoeveelheid geld te hebben ontvangen in de vorm van een 

wisselbrief op naam van Armanus Pinellus, waarvan een deel terug te betalen is op de 

jaarmarkt van Lagny. 

 

Genua, 07 december 1250 

Not. Bartholomeus de Fornario, II, f. 32
r
, n° 4 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 641, 

341.) 

 

9.   

Guidetus Spinolla, verklaart een hoeveelheid geld te hebben ontvangen in de vorm van een 

wisselbrief op naam van Ogerius Ricius, waarvan een deel terug te betalen is op de jaarmarkt 

van Provins. 

 

Genua, 09 maart 1251 

Not. Bartholomeus de Fornario, II, f° 109
r
, n° 2 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 660, 

349.) 

 

10.  

Guido Spinulla, Pastonus de Nigro en Guidetus Spinulla, verklaren een wisselbrief te hebben 

ontvangen van Thomas Lavagius waarvan 1600 pond terug te betalen is op de jaarmarkten van 

Bar, of in Genua.  

 

Genua, 10 juni 1251 

Not. Bartholomeus de Fornario, II, f. 173
r
, n° 3 

Nos, Guido Johannis Spinulle, Pastonus de Nigro et Guidetus, filius quondam Jacobi Spinulle, 

quisque nostrum in solidum, confitemur nos accepisse et habuisse a te Thoma Lavagio tot den. 

jan. Renuntiantes exceptioni non acceptorum et non traditorum januinorum et omni juri, pro 
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quibus, nomine cambii, tibi vel certo misso dare et solvere promttimus lib. mille sexcentas 

proveniensium in proximis nundinis Barii venturis, ad rectam solucionem, vel eo tempore quo 

dicte nundine esse debent, si deficerent. Si vero, in dictis nundinis Barii, predictas lib. mille 

sexcentas proveniensium non habueris, promittimus tibi dare, quisque nostrum insolidum, 

nomine cambii, de quibuslibet denariis duodecim proveniensibus denarios viginti januine 

monete usque in summam dictarum librarum mille sexcentarum proveniensium, a festo Pasce 

resurrectionis domini proxime future usque ad menses tres tunc proximos. Alioquin penam 

dupli tibi stipulanti promittimus cum omnibus expensis, quas feceris pro predictis, te credito de 

expensis tuo simplici verbo sine testibus et juramento et prionde omnia bona mea habita et 

habenda tibi pignori obligamus, renuntiantes beneficio nove constitutionis de duobus reis, 

epistole divi Adriani et juri de principali. Actum Janue in curia Spinullarum M°CC°LI°, 

Indictione VIII
a
, die X

a
 junii, post nonam. – Testes : Johannes Spinulla, Nicolosus Spinulla, 

Otto Mussonus et Johanninus, filius Nicolosi Spinulle. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 679, 

356-357.) 

 

11.  

Jacobus Spinulla, verklaart dat het voor hem is dat Pastona van Nigro zich met Guido Johannis 

Spinulle en Guidetus heeft verbonden, om aan Thomas Lavagius 1600 pond op de jaarbeurs van 

Zeebaars terug te betalen. 

 

Genua, 14 juni 1251 

 Not. Bartholomeus de Fornario, II, f. 177
r
, n° 3 

Ego Jacobus, filius quondam Oberti Spinulle, confiteor tibi Pastona de Nigro quod pro me et 

meis precibus, mandato et voluntate, te et tuo in solidum oligati (sic) insolidum cum Guidone 

Johannis Spinulle et  Guideto, quondam Jacobi Spinulle, de lib. mille sexcentis proveniensium 

dandies et solvendis Thome Lavagio, nominee cambii, in proximis nundinis Barii venturis et de 

dando et solvendo eidem Thome, a festo Pasce ressurectionis domini proxime finito usque 

menses tres proximos, de quibuslibet denariis duodecim proveniensibus den. viginti januine 

monete, nomine cambii, si dictus Thomas predictam solucionem in dictis nundinis non habuerit 
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usque in summam dictam lib. mille secentarum proviensium, secundum quod de predictis 

plenius continetur in carta inde facta per manum Bartholomei Fornarii notarii, die X
a
 junii et 

quod omnes predictas quantitates habui et in me prevenerunt, licet eas in predicto insturmento 

confessus fueris insolidum cum predictis accepisse: renuntians exceptioni non habitorum 

januinorum et omni juri, unde promitto et convenio tibi de predictis omnibus et occasione 

predictorum te et bona tua indempnem provare et liberare et restituere tibi omnes expensas 

dampnum et interesse, quas et quod feceris et habueris pro predictis et occasione predictorum. 

Alioquin penam dupli de quanto inde dampnum habueris et expensas feceris, rato manente 

pacto, tibi stipulanti promitto, pro pena et ad sic observandum omnia bona mea habita et 

habenda tibi pignori obligo. Actum Janue ante domum canonicorum Sancti Laurentii qua 

habitabat quondam Aymus Speciarius, M°CC°LI°, Indictione VIII
a
, die XIIII

a
 junii, inter 

terciam et nonam. – Testes : Octolinus Pulpus de Mari et Dondinus speciarius et Wilielmus de 

Friburgo censarius. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 681, 

358.) 

 

12.  

Symon Spinula verklaart dat hij moet betalen aan Lanfranchus Ardiçonus van Plaisance het 

bedrag aan 97 Genuese ponden, dat in laken van Stanfort d‟ Arras wordt ontvangen. 

 

Genua, 18 mei 1252 

Not. Gilbertus de Nervi, I, f. 84
r
, n° 6 

In nomine domini amen. Ego Symon Spinula Confiteor me emisse et recepisse a te 

Lanfranchino Ardiçono de Placentia, nomine tuo et sociorum tuorum, pecias decem pannorum 

stanfortorum Araçie. Renuntians exceptioni non habitorum et non receptorum pannorum, doli 

et condicioni sine causa, pro quorum precio debeo tibi lib. nonaginta septem jan., facta menda 

et soluta ripa, quas per me vel meum missum tibi vel tuo certo misso dare et solvere promitto, 

hinc ad kalendas augusti proxime venturi. Alioquin penam dupli cum dampnis et expensis 

proinde, transacto termino, factis vel habitis tibi stipulanti spondeo te inde credito tuo solo 

verbo sine juramento est testibus, pro sorte vero et pena ante domum canonicorum Sancti 
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Laurentii. – Testes : Alexandrius de Carlo et Guilielmus Andree. Anno dominice nativitatis 

M°CC°LII°, Indictione VIIII
a
, die XVIII

a
 madii, post nonam. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 731, 

389.) 

 

13.  

Jacobus Spinola verklaart te moeten betalen aan Lanfrancus Ardiçonus en zijn vennoten, het 

bedrag aan 25 Genuese pond en 17 schellingen, dat in gestreept laken en in zwart laken van 

Ieper wordt ontvangen. 

 

Genua, 25 mei 1252 

Not. Gilbertus de Nervi, I, f. 91
v
, n° 2 

In nomine domini amen. Ego Jacobus Spinulla, filius quondam Oberti Spinule, Confiteor me 

emisse et habuisse a te Lanfranco Ardiçono, nomine tuo et sociorum tuorum, pecias duas 

pannorum Ypre scilicet unam virgati et aliam morellam. Renuntians exceptioni non habitorum 

vel non receptorum pannorum, doli et condicioni sine causa, pro quorum precio debeo tibi, 

facta menda et soluta ripa, lib. vigintiquinque et s. decem et septem jan., quas per me vel meum 

missum tibi vel tuo certo misso dare et solvere promitto, hinc ad kalendas augusti proxime 

venturi. Alioquin penam dupli cum dampnis et expensis proinde, transacto termino, factis vel 

habitis, tibi stipulanti spondeo te inde credito tuo solo verbo sine juramento et testibus, pro 

sorte vero et pena omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Actum Janue ante 

domum Guidonis, quondam Oberti Spinule – Testes : Guidetus Spinula et Lanfranchinus 

Spinula. Anno dominice nativitatis M°CC°LII°, Indictione VIIII
a
, die XXV° madii, circa 

vesperas. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 737, 

398.) 

 

14.  

Makelaarstarieven van de Duitse Hanze. 
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Mei 1252 

Tarif des frais de courtages arête par le comtesse Margueritte et son fils Gui, à payer par les 

marchands de la Hanse d’Allemagne à Bruges, Damme et Sluis. 

 

Het originele werk is verloren gegaan, maar zou vermoedelijk in het Latijn opgesteld zijn. Er 

bestaan kopies van in het stadsarchief van Hamburg, getranscribeerd in het Privilegienbuch der 

Städte Damme, Sluys und Brügge, en in het archief van Lubeck: Urkundebuch, t. 1, n. 270. 

(WARNKONIG, Histoire de Flandre, t.II, p. 444 et HOHLBAUM, Hansisches Urkundebuch, t. 

1, p. 157, n. 436. Geanalyseerd in Inventaires des chartes de la ville de Bruges, t. 1, p. 2, n. 3) 

(Gilliodts-van Severen L. Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges. Receuil de document 

concernant le commerce intérieur et maritime, les relations internationales et l‟histoire 

économique de cette ville (Brugge, 1904) t. 1, n. 52, 41-43.) 

 

15.  

Enricus Nepitella maakt van Bernardus Scotus en Gilius Bocabarile inwoners van Plaisance, zijn 

gevolmachtigden, om verschillende vorderingen terug te krijgen, tijdens de volgende jaarbeurs 

van Provins in mei. 

 

Genua, 16 mei 1259 

Not. Gilbertus de Nervi, I, f. 231
v
, n° 3 

In nomine domini amen. Ego Enricus Nepitella constituo, facio et ordino Bernardum Scotum et 

Gillium Bocabarilem, cives Placentie, et quemlibet ipsorum insolidum, ita quod aliquis ipsorum 

ad hoc non sit melioris condicionis, meos certos nuncios et procurators loco et vice mei ad 

implicandum omnem id et totum quod receperint vel aliquis ipsorum, ab infrascriptis 

debitoribus, certas summas pecunie in proximis nundinis Provini de madio venturis: silicet a 

sociis Ugoni Burrini de Placentia, qui mihi debent lib. centum proveniensium in una parte et in 

alia lib. sex et s. quindecim proveniensium, et a sociis Oberti Abbatis de Placentia, qui mihi 

debent lib. centum quinquaginta proveniensium pro Simoneto de Bulgaro, item a predictis 

sociis Oberti Abbatis, qui mihi debent in alia parte lib. sexaginta quatuor proveniensium et a 

sociis Facioli de Mari et Jacobi de Sancto Georgio, qui mihi debent, predictis Faciolo et Jacobo, 
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lib. ducentas, quadraginta septem et dimidiam proveniensium pro precio brazilis, item a sociis 

predictis Oberti Abbatis, qui mihi debent pro tercia parte brazilis missi in Francia ipsis, michi 

contingenti, ex ipso brazile id quod ex ipsa parte processerit sive dictam partem meam, 

secundum quidem quod ipsis procuratoribus meis vel alicui ipsorum videbitur: concedens ipsis 

et cuique ipsorum, in solidum, plenam potestatem quod ipsam implicitam possint mittere de 

nundinis predictis in Provinciam et de Provincia in Januam, secundum quod ipsis vel alicui 

ipsorum placuerit et voluerit sive voluerint: et predicta omnia possint facere ipsi et quilibet 

ipsorum ad omnem risicum et fortunam rerum et mei et sine omni dampno vel gravamine 

ipsorum vel alicuius eorum, promittens me ratum et firmum habiturum quicquid ipsi vel aliqui 

ipsorum in predictis et circa predicta fecerint, sub ypotheca et obligatione bonorum meorum. 

Actum Janue in banco Lecacorvi, quod tenet a Malocello. Anno dominice nativitatis 

M°CC°LVIIII°, die XVI
a
 madii, ante terciam. – Testes: Simon Strelaporcus et Guidetus 

Spinula. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 1028, 

563.) 

 

16.  

Anselmus Luxius en Obertinus Baiotus Spinula verklaren te moeten betalen aan Johannes 

Bavosus en Presbyter Garus het bedrag aan 456 pond en 5 schellingen van Genua, dat in 300 

pond tijdens de jaarbeurs van Provins in mei wordt ontvangen. 

 

Genua, 26 juli 1259 

Not. Enricus de Porta, II, f. 101
v
, n° 5 

Nos, Anselmus Luxius et Obertinus Baiotus Spinula, quisque nostrum insolidum, confitemur 

vobis Johanni Bavoso et Presbytero Garo nos vobis debere lib. CCCC LVI, s. V jan. pro 

cambio lib. CCC proveniensium quas dedit, mihi Obertino, Antonius de Paysio, socius vester, 

pro vobis, in nundinis Provini madii praeteritis, quas usque kalendas septembris etc. (sic). – 

Testes : Jacobus Barbavaria et Conradus Panzanus. [M°CC°LVIIII°, die XXVI
a
 julii]. 
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(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 1038, 

569.) 

 

17.  

Bonaventura Contardi, verklaart verplicht te zij aan Johannes, zoon van Guido Spinula, het 

bedrag aan 33 pond en 18 schellingen van Genua, ontvangen in blauw laken van Châlons. 

 

Genua, 27 oktober 1262 

Not. Onbekend, III, farde 3 

Ego Bonaventure Contardi, draperies, Confiteor me emisse et habuisse a te Johanne Guidonis 

Spinule pecias tres pannorum blavorum Ialonis. Renuntians exceptioni non habitorum et non 

traditorum pannorum et omni juri, pro quibus promitto et convenio dare et solvere tibi vel tuo 

certo misso per me vel meum missum lib. Triginta tres et s. decem et octo jan. Usque ad menses 

duos proxime venturos, et est facta menda et soluta ripa dictorum pannorum. Alioquin penam 

dupli tibi stipulanti promitto, pro peno vero et sorte omnia bona mea habita et habenda tibi 

pignori obligo et omnes expensas et missiones quas, elapso dicto termino, feceris pro dicto debito 

habendo vel exigendo, tibi restituere promitto, credendo inde tibi tuo solo verbo sine testibus et 

juramento. Actum Janue ante stationem, que fuit quondam Nivelloni de Camilla. Anno Dominice 

Nativitatis millesimo CC°LXII°, Indictione quarta, die XXVII
a
 octobris, inter noman et vesperas. 

– Testes : Johanninus Suppa et Daniel, filius quondam Pascalis de Albaro. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1164, 

640-641.) 

 

18.  

Obertinus Spinulla, verklaart een wisselbrief ontvangen te hebben van Nicolosus Spinulla, zoon 

van Guido Spinulla, voor een hoeveelheid van Genuese munten, terug te betalen in 166 pond 

tijdens de jaarbeurs van Zeebaars, of in Genua.  

 

Genua, 28 februari 1264 

Not. Angelinus de Sigestro, II, f. 6
 r
, n° 2. 
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Ego Obertinus Spinulla, quondam Jacobi, confiteor tibi Nicoloso Spinulle, filio Guidonis 

Spinulle, me habuisse et recepisse a te tot den. jan. Abrenuntians exceptione non habite et recepte 

pecuni, doli in factum, condictione sine causa et omni juri, unde et pro quibus, nomine cambii, 

tibi vel tuo certo misso per me vel meum missum dare et solvere promitto lib. centum sexaginta 

sex proveniensium forcium Campanie in proximis nundinis de Bario, ad rectam solucionem seu 

pagamentum, si a te vel tuo nuncio requisite fuerint, vel eo tempore et loco quo dicte nundine 

solite sunt teneri, si deficerent : et tibi respondere seu responderi facere, in dictis nundinis, ante 

per tres dies quam nundine pannorum ante ponantur, utrum vellim tibi facere dictam solucionem, 

in dictis nundinis, vel non, ut predicum est : et si dictam solucionem tibi non fecero aut si non 

fecero ut supra dictum est, convenio et promitto tibi pro hiis dare et solvere, in civitate Janue, 

nomine cambii, de quibus libet denariis duodecim proveniensibus denarios decem et octo januine 

monete usque in predictam summam et ad predictam racionem, de inde ad duos menses ex quo 

dicte nundine fuerint finite. Alioquin duplum dicte quantitatis, nomine pene, tibi stipulanti dare 

promito, et tibi restituere omnia damna et expensas que propterea feceris, te credito de damnis et 

expensis tuo simplici verbo sine juramento et testibus et alia probatione, propterea vero et 

predictis omnibus observandis universa bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. – Testes : 

Ottobonus Grisus, Enricus Canracapa. Actum Janue ante turrim heredum Nicole Ususmaris. 

Anno dominice nativitatis M°CC°LXIIII°, Indictione VI
a
, die XXVIII

a
 februarii, inter nonam et 

vesperas. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1228, 

676-677.) 

 

19.  

Enregitus Spinulla, fils de feu Nicolaus, déclare avoir reçu à titre de change de Nicolosus 

Spinulla une quantité de monnaie génoise, remboursable en 227 livres et 10 sols provinois forts 

de Champagne à la foire de Bar, ou à Gênes, si le remboursement n‟a pas été effectué, au 

prorata de ce que Nicolosus touchera de la marchandise qu‟il rapporte de France. 

 

Genua, 1 maart 1264 

Not. Angelinus de Sigestro, II, f. 14
v
, n°2. 
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Ego Enregitus Spinulla, quondam Nicolai, confiteor tibi Nicoloso Spinulle me habuisse et 

recepisse a te tot den. jan., in Janua. Abrenuntians exceptioni non numerate pecunie et recepte, 

doli in factum et condicioni sine causa et omni juri, unde et pro quibus, nomine cambii, tibi vel 

tuo certo misso per me vel per meum missum dare et solvere promitto lib. cudentas viginti 

septem et s. decem proveniensium forcium Campanie, in proximis nudinis de Bario, ad rectam 

solucionem seu pagamentum, vel eo tempore quo dicte nundine solite sunt teneri, si deficerent, et 

si dictam solucionem non fecero aut si non fecero ut predictum est, convenio et promitto tibi dare 

pro hiis et solvere, in civitate Janua, nomine cambii, tot den. jan., in Janua, secundum quod 

perceperis et habueris per libram de tua communi racione [quam] delaturus es de Francia, 

postquam Januam redieris, ad tuam voluntatem. Alioquin penam dupli cum omnibus damnis et 

expensis, elapso termino, que et quas feceris occasione recuperandi predictum debitum tibi 

stipulanti promitto, te credito de damnis et expensis tuo simplici verbo sine juramento et testibus 

et alia probatione, propterea vero et predictis omnibus observandis omnia bona mea habita et 

habenda tibi pignori obligo. – Testes : Girardus Boldus, Wilielmus Marabitus. Actum Janue ante 

turrim heredum Nicole Ususmaris, anno dominice nativitatis M°CC°LXIII°, Indictione VI
a
, die 

prima marcii, inter terciam et nonam. Et confitemur nos, predicti Enrigetus et Nicolosus quod 

sunt lib. quinquaginta quinque, s. decem proveniensium, ex predictis lib. ducentis viginti septem 

et s. decem provensiensium, Obertini Spinulle, quondam Jacobi, qui presens est. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1229, 

677-678.) 

 

20.  

Nicolosus Dugus Spinola déclare avoir reçu en commande de Obertus Sardena la somme de 

1182 livres et 10 sols de Gênes investie en brésil, emballé « à la charge française », et à négocier 

à Montpellier. 

 

Genua, 9 december 1264 

Not. Guilielmus de Sancto Georgio, I, f. 54
v
, n°2 

Ego Nicolosus Dugus Spinola Confiteor habuisse et recepisse in accomendacione a te Oberto 

Sardenaa lib. Mille centum octuaginta duas et s. decem jan. Implicatas in cargiis decem et novem 
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brazilis, ad cargiam franciscam, que sunt centenaria septem et dimidiam, et sunt de implicita 

quam mecum detuli de Alexandria et de ipsa racione, quas, Deo propicio, causa vendendi et 

expendendi, portare debeo ad Montempesulanum : habens tamen potestatem totum vel partem 

mittendi, quocumque melius expediatur, et expendendi et vendendi ipsum, ad terminum de inde 

Januam reddire. In redditu vero capitale et proficuum dicte accomendacionis totum in tua 

potestate vel tui certi missi ponere et consignare promitto. Alioquin penam dupli tibi stipulanti 

spondeo et proinde omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. – Testes : Obertus de 

Fontana, Ingetus Spinulla . Actum Janue juxta domum quondam Thome Venti, die VIII
a
 

decembris, circa terciam, VII
a
 Indictione, M°CC°LXIIII°. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1245, 

689-690.) 

 

 

21.  

Enrigetus Spinulla, fils de feu Nicolas, constitue Johanninus Bucucius et Jacobinus Bucucius ses 

mandataires certains pour récupérer, 1° auprès de Bontosius de Sancto Saurnino, voiturier, la 

somme de 18 livres, et 5 sols tournois, 2° celle de 3 livres tournois, auprès de Guidelus de Murta 

et Pairochinus Parachia. 

 

Genua, 22 december 1264 

Not. Bartholomeus de Fornario, V, v. 2, f. 141
r
, n°1. 

Ego Enrigetus Spinulla, quondam Nicole, facio, constituo et ordino meos certos nuncios, actors et 

procurators et loco mei Johanninum Bucucium et Jacobinum Bucucium, quem libet eorum in 

solidum, ita quod non sit melior condicio, et quod unus inceperit alter perficere possit, ad 

petendum, recipiendum et exigendum a Bontosio de Sanctio Saurnino, victurale, lib. decem et 

octo et s. quinque turononsium quasBenedictus Jacharia solvit, pro me, pro quodam interesse 

quorumdam torsellorum quas pignoraverat ipse Bontosius vel alius pro eo in camino Francie: et a 

Guideto de Murta et Pairochino Parachia, occasione cordovani extracti per eos de torsellis meis, 

lib. rres turonensium, et quas mihi restituere promiserunt. Ita quod possint et quilibet eorum posit 

agree, petere, exigere, opponere, excipere, replicare, transigere, pacisci, finem facere et carta finis 



15 
Saar Mandonx 
Masterscriptie 2007-2008  
Promotor Prof. Dr. M. Boone 
 

et liberationis et pactum de recuperando facere et omnia demum generaliter facere, in judicio et 

extra, quecumque egomet facere possem si presens essem et que merita cuiusque questionis 

desideraverint, in procuratione: promittens tibi, subscripto notario, stipulanti nominee et vice 

cuius vel quorum interest vel intererit, ratum et firmum habere perpetuo habiturum quicquid in 

predictis et circa predicta actum seu gestum aut procuratum fuerit in predictis per dictos 

procurators vel alterum eorum sub etc. (sic). – Testes : Wiminus Bucucius et Petrinus 

Quatuordecim et Nicola Suppa. Actum Janua ante domum canonicorum Sancti Laurentii, qua 

habitat Jacobus speciarius. Anno dominice nativitatis M°CC°LXIIII°, Indictione VII
a
, die XXII° 

decembris, inter nonam et vesperas. 

(Doehaerd R, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1246, 

690-691.) 

 

22.  

Petrus Lometlinus, en son nom et pour ses associés, déclare avoir reçu à titre de change de 

Obertinus Spinulla une quantité de monnaie génoise, remboursable en 1400 livres provinois forts 

de Champagne à la foire de Troyes. 

 

Genua, 23 juni 1267 

Not. Bartholomeus de Fornario, V, v. 2, f. 145
r
, n° 3 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1250, 

693.) 

 

23.  

Jacobinus Spinulla, Enriceius Spinulla et Andriolus Spinulla déclarent devoir à Petrus 

Lomellinus la somme de 2234 livres, 3 sols et 4 deniers de Gênes, à titre de change de 1400 

livres provinois forts de Champagne, reçues à la foire de Saint-Jean de Troyes. 

 

Genua, 23 juni 1267 

Not. Bartholomeus de Fornario, V, v. 2, f. 145
r
, n° 4 
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Nos, Jacobinus Spinulla, quondam Johannis Spinulle, et Enricetus Spinulla et Andriolus Spinulla, 

frater Enriceti Spinulle, quisque nostrum insolidum, confitemur nos debere dare tibi Petro 

Lomellino, pro te et sociis tuis, lib. duo milia ducentas triginta quatuor jan. pro cambio librarum 

mille quatuorcentarum proveniensium forcium Campanie, quas tu, nostro mandato et voluntate, 

dare et solvere teneris Obertino Spinulle, filio quondam Nicolay Spinulle, in proximis nundinis 

Trexii de Sancto Johanne venturis, ut continetur in carta inde facta manu Bartholomei Fornarii, 

notarii, non obstante quod in carta dictorum proveniensium confessus fuisti accepisse à dicto 

Obertino Spinulle tot denarios jan., pro quibus, nominee cambii, eidem dare promisisti ipsas 

libras mille quatuorcentas proveniensium in dictis nundinis et quod abrenuntiavisti exceptioni 

non habitorum januinorum, cum in veritate eas habere debeas, quas libras duomilia ducentas 

triginta quatuor et soldos tres et denarios quatuor jan. tibi vel tuo certo misso, quisque nostrum 

insolidum, dare et solvere promittimus infra menses duos, postquam torselli pannorum, que 

ementur de dicta pecunia, Januam delati fuerint, dum tamen deferantur de dictis nundinis usque 

in Janua ad fortunam et risicum tui dicti Petri et sociorum. Alioquin penam dupli, quisque 

nostrum insolidum, tibi stipulanti promittimus cum omnibus expensis quas feceris pro predictis, 

renuntians beneficio nove constitutionis de duobus [reis], epistole divi Adriani et juri de 

principali et omni juri. Quas dictus Jacobinus Spinulla confitetur dictas libras mille quatuorcentas 

proveniensium debere pro se et Ogerio Pilaviceno, occasione debiti quod debebat dicto Obertino 

et quod mutuo habuit dictus Ogerius in Tunixim a dicto Obertino Spinulla. – Testes : Petrus, 

quondam Ugueti Lercarii, et Fredericus Brandus. Actum Janue in domo canonicorum, die XXIII
a
 

junii, inter terciam et nonam [M°CC°LXVII0]. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1251, 

693-694.) 

 

24.  

Obertus Spinulla déclare avoir reçu en commande de Wilielmus Bellamutus la somme de 480 

livres génoises investie en deniers tournois, à négocier en France. 

 

Genua, 27 juni 1267 

Not. Bartholomeus de Fornario, V, v. 2, f. 151 
r
, n° 3 
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Ego Obertinus Spinulla, quondam Nicolay Spinulle, Confiteor me accepisse et habuisse, in 

accomendacione, gratis et amore, sine quarto lucri, a te Wilielmo Bellamuto lib. quatuorcentas 

octuaginta jan. inplicatas in ratione turonensium, quam recipere debeo in Francia, et Confiteor 

esse de racione tua communi. Renuntians exceptioni non numerate pecunie, quas in Francia et 

inde Januam reverti, nullo alio viatico, [negociari debeo… Actum Janue ante domum 

canonicorum Sancti Laurentii, qua habitat Wilielmus de Valle speciarius, die XXVII
a
 junii, post 

terciam, M°CC°LXVII]. – Testes: Armanus de Ulma, censarius, et Balduinus de Valle, 

speciarius. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1255, 

695.) 

 

25.  

Johanninus Spinulla, fils de Guido Spinulla, déclare avoir reçu à titre de change de Guilielinus 

Tartaro et de ses associés une quantité de monnaie génoise, remboursable en 200 livres 

provinois forts de champagne, à la foire de Provins, ou a gênes, si le remboursement n‟a pas été 

effectué, au change de 19 deniers génois pour 12 deniers provinois. 

 

Genua, 18 april 1268 

Not. onbekend, VI 

Ego Johanninus Spinulla, filius Guidonis Spinulle, confiteor me habuisse et recipisse a te 

Guilielino Tartaro tot denarios januinos, de racione societatis tue. Renuntians exceptioni non 

numerate pecunie, doli et condicioni sine causa et omni juri et exceptioni, unde et pro quibus, 

numine cambii, promitto dare et solvere per me vel meum missum tibi vel Petrobono de Susilia, 

socio tuo, vel alicui alii certo nuncio tuo lib. ducentas provenesinorum (sic) forcium Campanie, 

ad rectam solucionem, in nundinis Proini de madio proxime venturis vel in eo tempore quo dicte 

nundine solite sunt teneri : et promito facere responsionem per me vel meum missum tibi vel tuo 

certo misso ante per tres dies quam nundine pannorum teneantur, utrum dictas lib. ducentas 

provenesinorum solvere voluero, ut supra, in dictis nundinis, ad rectam solucionem, nec ne. Si 

vero non respondero et non solvero, ut dictum est, promitto tibi et convenio dare et solvere tibi 
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vel tuo certo misso pro hiis, nomine cambii, in Janua, de quibuslibet denariis duodecim 

provenesinis denarios decem et novem januine monete usque in summam dictarum lib. 

ducentarum provenesinorum, infra duos menses, transactis dictis nundinis pannorum, vel eo 

tempere quo solite sunt teneri. Alioquin penam dupli cum omnibus dampnis et expensis factis pro 

predictis et occasione predictorum tibi stipulanti promitto, credento te de dampnis et expensis tuo 

solo verbo sine juramento et testibus et omni alia probacione, pro pena vero et ad sic 

observandum omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Actum Janue in apotheca 

Thome de Nigro et fratrum, quam tenet Pascalis Butinus. M°CC°LXVIII°, Indictione X
a
, die 

XVIII
a
 aprilis, inter primam et terciam. – Testes : Faciolus de Guisulfo et Jacobinus Passus. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1277, 

707-708.) 

 

 

26.  

Saliens de Lucques, fils de feu Jacobus Benedictus Melanensis, mandataire de Tedeschus 

Porcellus, Bonaventura Arrigus et Falconus, fils de Tedeschus, de Jacobus, fils de feu Benedictus 

Melanensis, de Orlandellus, fils de feu Bonaventura Porcellus et de Homodeus, fils de feu 

Raynonus Fiadonus, ses associés, marchands de Lucques, déclarent avoir reçu à titre de change 

de Luchetus Spinolla, fils de Daniel Spinolla, de Gênes, une quantité de monnaie génoise, 

remboursable en 305 livres et 13 sols provinois forts de Champagne à la foire de Provins de 

Saint-Aïoul, ou à Gênes, si le remboursement n‟a pas été effectué, au change de 20 deniers 

génois pour 12 deniers provinois. 

 

Genua, 22 maart 1274 

Not. Angelinus de Sigestro, IV, v. 1, f. 26 v°, n°3 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1297, 

722-723.) 

 

27.  



19 
Saar Mandonx 
Masterscriptie 2007-2008  
Promotor Prof. Dr. M. Boone 
 

Marinus de Caneto de Sori et Johannes Stagnus de Podio de Sori déclarent s‟être engagés par 

l‟intermédiaire de Jacobus de Beso de Sori, sur une galère appartenant à Nicolosus Dugus 

Spinola et allant en Flandre. 

 

Genua, 17 april 1277 

Not. Parentinus de Quinto, II, v. 1, f. 161
r
, n° 4 

Nos, Marinus de Caneto de Sauro et Johannes Stagnus de Sauro de Podio, uterque nostrum 

insolidum, confitemur tibi Jacobo de Beso de Sauro quod hodie tu, predictus Jacobus, pro nobis 

et nostro mandato, precibus et jussu, te principaliter obligavisti versus Nicolosum Dugum 

Spinolam vel alium pro eo, pro eundo et ad eo quod ire debemus in quadam sua gallea in 

Frandalam et pro libris quinque, solidis quatordecim jan., quod habuimus, pro faciendo predictio 

viatico. Unde, cum predictam obligationem feceris nostris precibus, jussu et mandato, 

renuntiantes omni exceptioni per quam possemus contravenire, promittimus et convenimus tibi, 

uterque nostrum insolidum, te et bona in predicta obligata indempnem et indempnia servare. Et, 

si forte, quod absit, occasione predicta, dampnum substineres vel expensas faceres vel aliquod 

solveres, ipsum dampnum, molestiam et expensas tibi promittimus emendare, uterque insolidum, 

et restituere ad tuam voluntatem id et totum quod, dicta occasione, solveres et in pecunia 

numerata solvere. Alioquin duplum, nomine pene, de quanto expensas faceres vel dampnum 

substineres vel solveres tibi stipulanti spondemus cum omnibus expensis et dampnis, elapso 

termino, propterea factis. Firmis manentibus predictis, tuo solo verbo credito de eo quod 

expenderes vel solveres sine testibus, juramento et sine omni alia probatione, ita quod de 

expensis nulla possit fieri taxatio per aliquem magistratum, pro qua pena et ad sic observandum 

omnia bona nostra habita et habenda tibi pignori obligamus, uterque nostrum in solidum. 

Renuntiantes juri de principali, beneficio nove constitutiones de duobus reis, epistole divi 

Adriani, juri solidi et omni juri. Actum Janue, in Caneto, ante domum, qua habitat Symon 

Formentus. – Testes : Faciolus Acursius de Susilia et Januinus, filius Jacobi Boleti de Sauro. 

M°CC°LXXVII°, Indictione IIIIa, die SVIIa aprilis, circa terciam. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1334, 

744-745.) 
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28.  

Ingetus Spinula, fils de feu Nicolaus, déclare devoir à Jacobus Lercarius et à Belmustinus 

Lercarius la somme de 262 livres, 4 sois et 4 deniers de Gênes, reçue en toile de Vitry. 

 

Genua, 27 juli 1278 

Not. Angelus de Sigestro, IV, v. 1, f. 90
r
, n°3 

Ego Ingetus Spinula, quondam Nicolai, confiteor vobis Jacobo Lercario et Belmustino Lercario 

me emisse et habuisse a vobis tot telas de Vetri. Renuntians exceptioni non emptarum et 

habitarum telarum et omni juri, unde et pro quibus vobis vel vestro nuncio dare et solvere 

promitto vobis lib. ducentas sexaginta duas, s. quatuor et den. quatuor jan. usque kalendas 

decembris proxime venturi. Alioquin penam dupli dicte quantitatis cum omnibus damnis et 

expensis vestro solo verbo, pro qua pena et ad sic observandum omnia bona mea habita et 

habenda tibi pignori obligo. Insuper de predictis omnibus et singulis versus dictum Jacobinum et 

Belmustinum pro dicto Ingeto solemne intercessit promisit et se obligavit, Nicolinus Spinula, 

frater dicti Ingeti, sub dicta pena stipulata et promissa, et proinde eisdem Jacobo et Belmustino 

obligavit pignori omnia bona sua habita et habenda. Renuntians juri de principali et omni juri. 

Actum Janue juxta domum qua habitat Rogeronus de Bennama, M°CC°LXXVII°, die XXVII
a
 

juli, inter nonam et vesperas, Indictione V
a
. – Testes : Peire Lercarius, Januinus de Quarto 

campsor et Obertinus de Porta. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1360, 

766-767.) 

 

29.            

Nicolinus Spinula fils de feu Nicolaus, et ses frères Bonifacius et Ingetus, déclarent devoir à 

Obertus de Sienne, la somme de 550 livres provinois forts de Champagne, reçue en drap, qu‟ils 

s‟engagent à lui payer à la foire de Saint-Jean de Troyes, ou à Gênes, si le remboursement n‟a 

pas été effectué, au change de 20 deniers génois pour 12 deniers provinois. 

 

Genua, 17 juli 1278 
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Not. Angelinus de Sigestro, IV, v. 1, f. 90
r
, n°3 

Nos, Nicolinus Spinula, quondam Nicolai, Bonifacius et Ingetus, fratres, quisque nostrum in 

solidum, confitemur tibi Oberto de Sena, nos tibi dare debere lib. quingentas quinquaginta den. 

proveniensium forcium Campanie que restant tibi habende de debito, quod ego, dictus Ingetus, 

dare debebam et promisi tibi dicto Oberto in nondinis Pruini de madio proxime praeteritis pro 

pannis, ut decimus. Renuntiantes exceptioni non debite pecunie et omni juri, quas lib. quingentas 

quinquaginta den. proveniensium forcium Campanie tibi vel tuo noncio dare et solvere 

promittimus in presentibus nondinis Trechis Sancti Johannis, ad pagamentum, vel si, ut supra, 

non solverimus, promittimus et convenimus tibi dare et solvere in Janua, nomine cambii, pro 

quolibet soldo dicte summe den. viginti jan. infra duos menses proximos post tempus quo dicte 

nondine solite sunt teneri : promittimus insuper tibi, quisque nostrum insolidum, ex pacto 

incontinenti apposito, tibi dare et solvere dicto loco et termino, silicet in dictis nondinis, ad 

pagamentum, totum interesse quod fuerit sive quod passus fueris ea occasione, quod debitum, 

quod ego dictus Ingetus tibi dare debebam in nondinis Pruini, de madio proxime praeteritis. 

Alioquin, si in aliquo contrafecerimus de predictis, penam dupli dicte quantitatis cum omnibus 

damnis et expensis, elapso termino, propterea factis tibi stipulanti promittimus, quisque nostrum 

insolidum, rato manente pacto, pro qua pena et ad sic observandum omnia bona nostra habita et 

habenda tibi pignori obligamus, quisque nostrum insolidum, abrenuntiantes constitutioni de 

duobus reis, epistole divi Adriani et omni juri. Actum Janue juxta domum, qua habitat Rogeronus 

de Bennama, M°CC°LXXVIII°, die XXVII
a
 julii, inter nonam et vesperas, Indictione V

a
. – 

Testes : Peire Lercarius, Fredericus Mallonus et Januinus de Quarto campsor. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1361, 

767-768.) 

 

30.  

Bolianus Spinulla déclare avoir reçu en commande de Petrus Lercarius la somme de 700 livres 

de Gênes investie en alun, à négocier à Bruges. 

 

Genua, 16 maart 1281 

Not. Nigrinus Leonardus, f° 79
r
, n° 1 
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Ego Bolianus Spinulla, filius quondam Guideti Valleti Spinulle, confiteor tibi Petro Lercario me 

habuisse et recepisse a te in accomendacione lib. septingentas jan., implicatas in alumine, ultra 

aliam accomendacionem quam a te habeo. Abrenuntians exceptioni non numerate pecunie et 

accomendacionis non recepte et omni juri: cum qua accomendacione, Deo propicio, navigare 

debeo in viagio Brugen vel quo mihi Deus melius administraverit, ex quo de portu Janue exiero, 

causa negociandi, ad quartam partem proficui portare debeo : habens potestatem mittendi tibi ex 

hiis ante et post me dimittendi et faciendi sicut ex aliis rebus quas mecum porto, mercandi causa. 

In redditu vero Januam vel cum res reddierint capitale et proficuum, quod Deus in predicta 

accomendacione administraverit, in tua vel tui certi missi potestate ponere et consignare promitto 

et, deducto capitali, quartam lucri habere debeo. Alioquin duplum, nomine pene, dicte 

accomendacionis tibi stipulanti promitto : propterea vero et predictis omnibus observandis, 

universa bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Et confiteor dictus Pere, quod predicte 

libre septingente sunt de societate mea. – Testes : Johannes Lercarius, quondam Ugetis, Adriollus 

Lercarius, filius Jacobi, Palmerius Lercarius. Actum Janua in plathea Lercariorum, sub porticu 

domus Johannis Lercarii et Percivalis Lercarii, eius nepotis. Anno dominice nativitatis 

M°CC°LXXXI°, Indictione VIII°, die XVI° martii, inter terciam et nonam. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1376, 

775-776.) 

 

31.  

Marcivossus Bonanni, marchand lucquois, en son nom et en tant que mandataire de Orlandus 

Batosus et de Moritona Tonannus, marchands lucquois, déclare devoir à Luchetus Spinula de 

Gênes la somme de 978 livres provinois forts de Champagne, reçue en argent et payable à la 

foire de Bar, ou à Gênes, si le payement n‟a pas été effectué, au change de 20 deniers génois par 

sol provinois. 

 

Genua, 26 januari 1282 

Not. Angelinus de Sigestro, IV, v. 1, f. 140
r
, n° 2 

Ego Marcivossus Bonanni, civis et mercator Luce, meo nomine insolidum et procuratoris nomine 

Orlandi Batosi et Moritone Tonanni, civium et mercatorum Luce et  cuiuslibet eorum insolidum, 
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quorum sum procurator, ut plenius constat instrumento inde facto Luce manu Tegrine 

Bartholomei Fulcerii, notarii, in M°CC°LXXXI°, XVI
a
 kalendas decembris, confiteor tibi 

Lucheto Spinule, civi Janue, me habuisse et emisse a te tantum argentum. Renuntians exceptioni 

non empti et habiti argenti et omni juri, unde et pro precio cuius tibi vel tuo nuncio dare et 

solvere promitto tibi, dictis nominibus insolidum, lib. noningentas septuaginta octo den. 

proveniensium forcium Campanie in nondinis Baris proxime venturis, ad rectum pagamentum, 

vel eo tempore et loco quo dicte nondine solite sunt teneri, si deficerent, vel si, ut  supra, non 

solvero promitto et convenio, dictis nominibus insolidum, tibi dare et solvere in Janua, nomine 

cambii seu vendicionis, pro quolibet soldo dicte summe den. viginti jan. infra duos menses 

proximos post tempus quo dicte nondine solite sunt teneri, et promitto tibi respondere ante tres 

dies quam dicte nondine pannorum teneantur si solutio dicti debiti fiet in dictis nondinis vel non. 

Alioquin, si in aliquo contrafecero de predictis, penam dupli dicte quantitatis cum omnibus 

damnis et expensis, elapso termino, propterea factis tibi stipulanti promitto, dictis nominibus 

insolidum, rato manente pacto, te credito de damnis et expensis solo verbo tamen, pro qua pena et 

ad sic observandum omnia bona mea et predictorum Orlandi et Moritone et cuiuslibet nostrum 

habita et habenda tibi pignori obligo, dictis nominibus insolidum. Abrenuntians constitutioni de 

duobus reis, epistole divi Adriani, juri de principali et privilegio fori ut ubique convenire possis 

me et predictos et quemlibet nostrum et omni juri, et ubi convenieris nos et aliquem nostrum, 

elapso termini, ibi promitto tibi, dictis nominibus insolidum, facere tibi solucionem dicti debiti. 

Actum Janue juxta domum, qua habitat Rogeronus de Bennama. Anno nativitatis domini 

M°CC°LXXXII°, die XXVI
a
 januarii, inter primam et terciam, Indictione nona. – Testes : 

Januinus de Quarto, campsor, Enricus de Serra et Obertus Rubeus de Ast. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1398, 

785-786.) 

 

32.  

Conte Guinissii de Lucques, en son nom et en tant que mandataire de Lazarius, fils de feu 

Guinisii Rustichus, de Philipus et Ubaldus, fils de Uguecio Brancardus, de Becus, fils de feu 

Panfolia Guinisii, de Philipus et Johannes, fils de feu Albertinus Guinisius, et de Rainucius, fils 

de feu Jacobus Guinisii, marchands lucquois, déclare avoir reçu a titre de change de Luchetus 
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Spinola, une quantité de monnaie génoise, remboursable en 300 livres provinois forts de 

Champagne à la foire de Bar, ou à Gênes, si le remboursement n‟a pas été effectué, au change de 

20 deniers génois par sol provinois. 

 

Genua, 26 januari 1282 

Not. Angelinus de Sigestro, IV, v. 1, p. 141
v
, n° 2 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1399, 

786-787.) 

 

33.  

Thomas Macalufus d‟Asti, pour lui et es associés, déclare avoir reçu à titre de change de 

Luchetus Spinola une quantité de monnaie génoise, remboursable en 200 livres provinois forts de 

Champagne à la foire de Bar, ou à Gênes, si le remboursement n‟a pas été effectué, au change de 

20 deniers génois par sol provinois. 

 

Genua, 26 januari 1282 

Not. Angelinus de Sigestro, IV, v. 1, f. 141
v
, n° 3 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1400, 

787.) 

 

34.  

Junctorus de Lucques, en son nom et pour ses associés, déclare avoir reçu à titre de change de 

Luchus Spinula une quantité de monnaie génoise, remboursable en 400 livres provinois à la foire 

de Bar, ou à Gênes, si le remboursement n‟a pas été effectué, au change de 20 deniers génois par 

sol provinois. 

 

Genua, 16 januari 1287 

Not. Parentinus de Quinto, II, f. 20
r
, n° 2 

Ego Junctorus, quondam Roncini Forteguerre de Luca, meo nomine in solidum et procuratoris 

nomine Ubaldi et Albertino Grini, quondam Bonavisi Cardelini, Guidonis Guidoti de Cassigno, 
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Juani, domini Borneti de Cassigno et Gerardi Cimachi, sociorum, civium et  mercatorum Luce et 

cuiuslibet eorum in solidum, quorum sum procurator, ut plenius constat in instrumento inde facto 

manu Paganelli de Fiandrada, notarii, in M°CC°LXXX°, die XXVI
a
 mensis novembris intrantis, 

confiteor tibi Lucho Spinule, civi Janue, me habuisse et recepisse a te tot denarios jan. renuntians 

exceptioni non numerate et non recepte pecunie et omni juri, unde et pro quibus, bene tantum 

valentibus, nomine cambii seu vendicionis, tibi vel Nicolao de Goano, civi Janue, recipienti pro 

te vel alii tuo nuncio dare et solvere promitto tibi, dictis nominibus in solidum, libras 

quadringentas denariorum provesinorum forcium Campanie in nundinis Baris proxime venturis, 

ad rectum pagamentum, vel eo tempore et loco quo dicte nundine solite sunt teneri, si deficerent, 

vel si ut supra non solvero, promitto et convenio, dictis nominibus in solidum, tibi dare et solvere 

tibi in civitate Janue, nomine cambii, etc, (sic.). Actum Janue ante stacionem heredum quondam 

Lanfranci Malocelli, M°CC°LXXXVII°, die XVI
a
 januarii, inter nonam et vesperas, Indictione 

XIIIIa. – Testes : Percivalis de Guisulfo et Fredericus corrigarius. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1429, 

805-806.) 

 

35.  

Bonifacius de Tiba déclare avoir reçu à titre de change de Dagnanus Spinulla une quantité de 

monnaie génoise, remboursable en 200 livres provinois forts de Champagne à la foire de Lagny, 

ou à Gênes, si le remboursement n‟a pas été effectué, au change de 20 deniers génois pour 12 

provinois. 

 

Genua, 26 november 1287 

Not. Angelinus de Sigestro, IV, v. 2, f. 179
v
, n° 1 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1439, 

810.) 

 

36.  

Eerste wet op de verplichtmaking van het gebruik van makelaars bij transacties onderling en met 

plaatselijke handelaren. 



26 
Saar Mandonx 
Masterscriptie 2007-2008  
Promotor Prof. Dr. M. Boone 
 

 

Mei 1293 

Premierement que nul estrainge no bourgois de nostre dicte ville ne puent achater no venre 

aucune merchandise, ne aussi marchander, lequel quil soit dedans nostre dicte ville et 

eschevinaige, sans avoir avecques eulx ung franc couretier, sur estre en lamende de dix livres de 

parisis toutesfois quil en seroit atains par certaine verite et juge par les jurez de nos dis 

couretiers… 

Item, que nul couretier ne peut faire ne ausi faire faire aucune merchandise dedens nostre 

dicte ville et pays de Flandres, sauve les prins lesquels nos echevins et tout le commun de nostre 

dicte ville ont consenti et ottroye lesdis couretiers… 

Item, que nos dis couretiers desorenavant pouront pander par tout nostre dicte ville et 

eschevenaige, avecques deux jures de leur compaigne et ung de noz sergans sermentez de nostre 

dicte ville lesquels sera en lieu de nostre escouthete, de toutes dettes lesquels seront fais et passé 

par le jugement des jurez des susdiz couretiers : pour laquelle dette on pourra tenir le corps 

desdits debteurs et mettre en prison : et il demeura la jusques quil aura fait pais et accord de 

ladicte dette. 

(Gilliodts-van Severen L. Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 106, 81.) 

(Cartulaire de Courtiers, fol. 1, n. 1, ibidem, fol. 2, n. 1.) 

 

37.  

 Nicolinus Spinula et Johannes Spinula de Luculo déclarent avoir reçu en commande de Rizardus 

Spinula et Bernabove Spinula la somme de 1744 livres, 13 sols et 1 denier de Gênes investie en 

drap français, à négocier à Naples. 

 

Genua, 31 augustus 1302 

Not. De Rapallo Ambrosius, II, f. 266
v
, n°2 

In nomine domini amen. Nos, Nicolinus Spinula et Johannes Spinula de Luculo, fratres, et 

uterque nostrum in solidum, confitemur tibi Andriolo de Bartholomeo, notario, recipienti nomine 

Rizardi Spinulle et Bernabovis Spinulle de Luculo, fratrum, nos habuisse et recepisse in 

accomendacione a dictis Rizardo et Bernabove lib. mille septingentas quadraginta quatuor, s. 
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tresdecim, den. unum jan. inplicatas in pannis francigenis sive franceschis. Renuntians exceptioni 

pecunie non numerate et accomendacionis non facte et non recepte, doli in factum, condicioni 

sine causa et omni juri, cum quibus ego, dictus Johannes, postquam de portu Janue exiero apud 

Neapolim seu quo Deus michi melius administraverit navigare debeo, negociandii et mercandi 

causa, habens potestatem ex quo de dicto portu Janue exiero expendendii et lucrandi de ipsis per 

libram sicut ex aliis accomendacionibus quas mecum porto. In reditu vero, quem ego dictus 

Johannes de dicto viagio Januam fecero, capitale dicte accomendacionis cum tribus partibus lucri, 

quod erit in tercia parte dicte accomendacionis, in tua potestate, dicto nomine, sive in potestate 

dictorum Rizardi et Bernabovis nos, dicti Nicolinus et Johannes et uterque insolidum, ponere et 

consignare promittimus, alia quarta lucri et eciam toto lucro quod erit in reliquo dicte 

accomendacionis, in nobis tenetur et retento. Alioquin penam dupli dicte quantitatis tibi, dicto 

nomine stipulanti, spondemus. Rato manente pacto et proinde obligamus tibi, dicto nomine, 

pignori omnia nostra bona et cuiuslibet nostrum insolidum habita et habenda, ita quod uterque 

nostrum de predictis omnibus principaliter et insolidum teneatur, et propterea abrenuntiamus juri 

de principali et beneficio nove constitutionis de duobus reis, epistole divi Adriani et omni juri. 

Actum Janue ante ecclesiam Sancti Laurentii. Anno dominice nativitatis M°CCC°II°, Indictione 

XIIII
a
, die ultima augusti, ante terciam. – Testes : Bernardus Bidoya de Bissanno et Lanfrancus 

ponderatur de burgo Sancti Stephani. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1570, 

902-903.) 

 

38.  

Janotus Spinula et Petrus Malocellus constituent Ingetus de Travi leur mandataire en France et 

en Champagne. 

 

Genua, 18 september 1302 

Not. Jacobinus Nepitella, f. 45
v
, n° 2 

In nomine domini mane. Nos, Janotus Spinula et Petrus Malocellus, facimus, constituimus et 

ordinamus nostrum et cuiuscumque nostrum insolidum certum nuncium et procuratorum Ingetum 

de Travi, absentem tamquam presentem, in omnibus et super omnibus et singulis nostris et 
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cuiuscumque nosturm negociis gerendis, tractandis et administrandis, in judicio et extra in 

partibus Francie et Campanie et ubicumque locorum, ita quod dictus procurator possit petere, 

recipere et exigere et se inde quietum et solutum vocare, fines, reffutationes jurium, cessiones, 

transactiones et pacta facere, instrumenta debitorum cassare, emere, vendere, cambire et 

permutare, mutuo seu cambio pecuniam accipere, usque in quantitatem lib. duodecim milium 

turonensium prout et secundum quod ei videbitur ad solvendum in Janua, et nos inde et bona 

nostra et cuiuscumque nostrum insolidum propterea obligandum  prout et secundam quod ei 

videbitur et quoscumque contractus et obligationes et quitationes et prout et secundam quod ei 

videbitur facere, super predictis seu occasione predictorum vel alicuius eorum, cuiuscumque 

generis vel condictionis existantis, agere, defendere, procuratorum dicto procuratori videbitur et 

quemcumque constitutum ex nunc constituemus et approbamus et confirmamus, et omnia et 

singula facere, tam in judicio quam extra, que in predictis et circa prdicta seu occasione 

predictum fuerint necessaria, et que merita causarum postulant et requerunt et que nos facere 

possemus, si presentes essemus : concedentes ei et cuicumque constituto seu constituendo ab eo, 

in predictis et circa predicta, liberam potestatem ac liberam et generalem administrationem, 

promitentes et, quisque nostrum insolidum, tibi, notario infrascripto, stipulanti nomine 

cuiuscumque intererit, nos ratum et firmum habere et tenere quicquid per dictum procuratorum et 

per quemcumque constitutem seu constitutuendum ab eo, actum seu factum in predictis et circa 

predicta, sub ypotheca et obligatione bonorum nostrorum. Renuntiantes beneficio nove 

constitutionis de duobus reis, epistole divi Adriani, juri de principali et omni juri, constituentes in 

procuratorum dictum Ingentum usque ad annum unum proxime venturum et non ultra. Actum 

Janue ante stacionem Malocelli. – Testes : Dracus de Fulchuino, Baxinus barberius et Guilielmus 

de Lorello de Servo. Anno dominice nativitates M°CCC° secundo, die XVIII
a
 septembris, inter 

nonam et vesperas, Indicione XIII
a
. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1585, 

909-910.) 

 

39.  
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Guideus Spinulus, fils de feu Valeus, déclare avoir reçue le montant du prix d‟une quantité de 

poivre, confiée à Julianus de Rodanesco et à ses associés, en Provence, et vendue aux foires de 

Champagne et de Brie. 

 

Genua, 12 mei 1307 

Not. Durantis Domenicus et Osbergerius Obertus, f. 258
v
, n°1. 

Ego Guideus Spinulus, quondam Valei, confiteor tibi Juliano de Rodanesco, recipienti nomine 

tuo et Jacobi de Rodanesco, fratris tui, et Michaelis de Magdalena et Johannis Nazale me 

habuisse et recepisse a te integram solucionem et satisfactionem de pipere meo, quod dictus 

Johannes vendidit pro me sicut habuit et recepit in partibus Provincie, et de precio quod recepit 

dictus Michael in partibus nundinarum Campanie et Brie, sicut confessus fuisse, habuisse et de 

omni eo toto quod de dicto pipere sive precio vel occasione ipsius pervenisse in te vel predictos 

vel aliquem eorum et concuraliter de omni eo et toto quod a te vel a predictis vel aliquo eorum, 

habere vel recipere deberem seu petere vel requiere possem dictis de totis vel aliqua ex predictis 

vel aliqua alia quacumque occasione, hinc retro predicta, que dari vel exigeri possit, usque in die 

presente et sive cum carta vel sine et quocumque alio modo, computatis omnibus datis, solutis et 

receptis. Renuntians exceptioni non numerate et non habite pecunie, solucionis et satisfactionis 

non habite et omni juri : promitens tibi, dictis nominibus stipulanti, quod occasione predictorum 

vel aliqua de predictis vel aliqua alia, nulla de cetero fiet quaestio, requisitio vel actio movebitur, 

per me vel heredes meos vel alium per me, contra te vel predictos vel aliquem eorum vel heredes 

vel bona tua vel ipsorum vel alicuius eorum. Alioquin penam dupli, quantitatis de qua 

contrafieret vel non observaretur tibi, dictis nominibus stipulanti, dare et solvere promito cum 

restitutione dampnorum et expensarum que propterea fierent. Ratis manentibus supradictis et sub 

obligatione bonorum meorum : et volo quod omnia instrumenta et scripturas, que et quas ex inde 

facte et factas (sic), nullius valoris esse. Actum Janue juxta stacionem Malocelli. Anno dominice 

nativitatis M°CCC°VII°, Indictione IIIIa, die XIIa madii, inter primam et terciam. – Testes : 

Percival Domus, Sivero de Munta, tinctor, Brunellus de Naulino, tinctor. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1641, 

958-959.) 
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40.  

Gregorius Sardus, en son nom et pour ses associés, nolise aux notaires Simon Spinulla et 

Jacobus Groppallus, de Gênes, au nom de marchands génois, une galère pour transporter 

d‟Aigues à Gênes une quantité de drap et de toile de France. 

 

Genua, 19 januari 1308 

Not. Ambrosius de Rapallo, IV, f. 19
v
, n° 2 

In nomine domini amen. Ego Gregorius Sardus, nomine meo et sociorum meorum, pro quibus 

promitto de rato, sub obligatione bonorum meorum, loco et naulizo vobis Simoni Spinulle et 

Jacobo de Groppallo, notariis, officiariis communis Janue ad infrascripta specialiter constitutis, 

stipulantibus et recipientibus tamquam publicis personis, nomine communis Janue et nomine 

omnium et singulorum mercatorum cuius vel quorum interest vel intererit, quamdam galeam 

meam et sociorum meorum, vocatam « Sancta Kathalina », que nunc est in portu Janue, pro 

eundo de Janua ad Aquas Mortuas, pro levando et suscipiendo in dicto loco torsellos Januensium, 

qui ibi fuerint, et pro ipsis defferendis Januam, pro naulo infrascripto, quod habere debeo a 

mercatoribus, quorum erint ipsi torselli, prout inferius dicetur : in qua galea habere debeo et 

promitto marinarios centumquinquaginta in tot dicto viagio, tam in eundo quam redeundo, et 

omnia arma et balestras, prout habere debebit dicta galea, secundum formam tractatuum et 

ordinamentorum communis Janue, et ipsam galeam promitto habere paratam, furnitam et 

guarnitam omnibus sarciis et apparatibus oportunis et necessariis dicte galee, in tot dicto vagio, 

secundum formam tractatuum et ordinamentorum communis Janue factorum super galeis 

Januensium euntibus ad Aquas Mortuas pro deferendis torsellis Januensium, et ipsos tractatus 

promitto attendere et observare cum dicta galea, in tot dicto viagio, tam in eundo quam 

redeundo : et cum galea predicta debeo movere de portu Janue pro eundo in dictum viagium 

usque dies duindecim proximos, nisi adversitate temporis remaneret, cum cargiis, rebus et 

mercibus que erunt in ea, de quibus cargiis, rebus et mercibus debeo habere pro naulo a 

mercatoribus quorum erunt, ut infra : videlicet de qualibet cargia speciarie sol. duodecim jan. et 

de cera, sol. decem, et de alumine sol. duos pro quolibet cantario, et de brazille grosso sol. quique 

pro quolibet centum, et de seta et grana sol. Quindecim pro media cargia, et pro quolibet fardello 

sete, sol quindecim jan.. Et cum ipsa galea ire et navigare, recto itinere, usque ad Aquas Mortuas 
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et ipsas res et mercationes restituere, in Aquis Mortuis, mercatoribus quorum fuerint vel eorum 

nuncios. Et cum ipsa galea, postquam fuero in Aquis Mortuis, debeo stare per dies viginti 

continuos et ibi suscipere et levare usque in quantitatem de torsellis trecentis quatraginta, tam de 

pannis quam de tellis, de torsellis Januensium, si tot ibi fuerint torselli Januensium, vel illos qui 

ibi fuerint, infra quantitatem supradictam de torsellis trecentis quatraginta, computando tam 

torsellos de pannis quam de tellis, prout onerantur in Francia in bestiis, pro uno torsello : pro 

naulo quorum torsellorum habere debeo, ut infra : videlicet pro quolibet torsello de pannis sol. 

viginti quatuor jan. et pro quolibet torsello de tellis sol. sexdecim jan. a mercatoribus quorum 

fuerint ipsi torselli, et postquam illuc applicuero cum dicta galea infra dies quindecim debeo 

primo levare omnes torsellos Januensium tam pannorum quam tellarum, qui fuerint in Aquis 

Mortuis, usque in dictam quantitatem de torsellis trecentis quatraginta, si tot in dicto loco fuerint 

ad marinam, quos torsellos Januensium, mercatores Januenses mihi dare teneantur pro ipsis 

onerandis in dicta galea, et si usque ad dictos quindecim dies non erunt torselli Januensium usque 

in numerum supradictum de torsellis trecentis quatraginta, possim, elapsis dictis quidecim diebus, 

infra dies quinque tunc sequentes levare torsellos extraneorum ad complementum de torsellis 

trecentis quatraginta, salvo si torselli Januensium essent in camino, qui possent applicare ad 

marinam infra dictos quinque dies post dictos quindecim dies, nichilominus tenear ipsos 

expectare et levare in dicta galea ante quam levari seu onerari faciam torsellos extraneorum, non 

obstantibus supradictis, non possint tamen, aliquo modo, immiti vel onerari in dicta galea ultra 

torsellos trecentos quatraginta, et, elapsis dictis viginti diebus, debeo cum dicta galea venire 

Januam, quam cito habile tempus fuerit ad veniendum Januam, et ipsos torsellos promitto 

restituere in Janua illis quorum fuerint sive procuratoribus suis. Et si observavero cum dicta galea 

omnia et singula supradicta et omnia et singula que attendere et observre debeo cum dicta galea, 

ex forma tractatuum et ordinamentorum communis Janue, tam in eundo quam reddeundo, debeo 

habere, non obstantibus supradictis, pro naulo cuiuslibet torselli de pannis sol. triginta sex jan. et 

pro quolibet torsello de tellis sol. vigintiquatuor jan.. Predictam naulizacionem et omnia et 

singula supradicta promitto vobis, predictis Simoni et Jacobi, tamquam officiariis communis 

Janue ad predicta constitutis, recipientibus nomine cuius vel quorum interest vel intererit, ratam 

et firmam et rata et firma habere et tenere etc. (sic), sub pena de lib. cc jan. etc. (sic) et 

obligatione etc. (sic). Ratis etc. (sic). Actum Janue in porticu domus domini Egidy Lercary, Anno 
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dominice nativitatis M°CCC°VIII°, Indictione quinta, die XVIIII
a
 januarii, inter terciam et 

nonam. – Testes : Nicolaus Spinulla, quondam Eurici, Johaninus de Tolcinana et Anthonius 

Grillus, filius Andrioli. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1647, 

964-966.) 

 

41.  

Graciadeus de Nigro et ses associés et Obertus Pecolus, nolisent à Bernardus de Mari et Gabriel 

Spinula une galère pour transporter, de Majorque et de Cadix à l‟Écluse, 800 cantares de 

marchandises. 

 

Genua, 11 februari 1310 

Not. Durantis Domenicus en Osbergerius Obertus, f. 182
v
, n° 1 

Nos, Graciadeus de Nigro, meo nomine et sociorum meorum, pro duabus terciis, et Obertus 

Pecolus, nomine suo, pro tercia, domini et patroni unius galee nostre, pro dictis partibus, vocate 

« Sanctus Christoforus », que hodie est in porte Janue, locamus et naulizamus vobis Pillavino, 

recipienti et procuratoris nomine Bernardini de Mari, quondam Guilielmi, de qua procuratione 

constat per instrumentum scriptum manu Johannis de Fossa, notarii, M°CCC°VIIII°, die XVI
a
 

aprilis, et Janoto Spinola, procuratore Gabrielis Spinole, fratris tui, et de qua procuratione constat 

per instrumentum scriptum manu notarii infrascripti M°CCC°VIIII°, die XXVIIII
a
 madii, 

recipientibus dicto procuratorum nomine, dictam galeam ad eundum de Janua apud Maiorem et 

deinde apud Cadese pro levando et onerando in dictam galeam, in ipsis locis vel aliquo eorum, in 

electione predictorum, cantaria infrascripta, ad cantarium Janue, videlicet cantaria quingenta 

mercium de pondere, in firmo, et ultra usque in aliis cantariis trecentis, in electione predictorum, 

Bernardini et Gabrielis, pro deferendo apud portum Cluse de Frandara, causa exonerandi, pro 

naulo, pactis et condicionibus infrascriptis. Promittentes vobis, dictis nominibus stipulantibus, 

cum dicta galea bene parata, armata, stagna, et furnita, sarcia, coredo, vellis, arboribus, marinariis 

et omni apparatu ipsius, bono et suffciente, secundum capitulum Janue, separare de portu Janue 

cum primis galeis ituris Frandaram. 
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Et primo ire et accedere apud Maiorem et ibi stare per dies duos et infra ipsos dies levare et 

onerare quam quantitatem voluerint de dictis cantariis, tali modo, quod infra primum diem ex 

dictis duobus diebus, nobis vel aliis, nomine nostro, declarare debent de ipsis cantariis trecentis, 

si tradere et onerare voluerint vel non : et, elapsis ipsis diebus duobus, postea ire et accedere cum 

ipsa galea apud Cadex et ibi levare et onerare complementum ipsorum cantariorum et, oneratis 

ipsis cantariis, postea ire et accedere ad ipsum portum Cluse, ad exonerandum. 

Versa vice, nos, dicti Pillavinus et Janotus, dictis nominibus, promittimus vobis patronis 

stipulantibus, dictam electionem dictorum cantariorum vobis vel aliis, nomine vestrum, vobis 

facere seu fieri facere et ipsa cantaria vobis tradere et consignare ad onerandum in dicta galea in 

dictis locis, Maiore et Cadex, ut dictum est. Et vobis dare et solvere pro naulo et nomine nauli 

(de) cuiuslibet cantarii mercium de sarcina, ut supra delati, onerati, et exonerati, soldos 

quatuordecim jan., in Bruges, infra mensem unum proximum, applicata et exonerata ipsa galea in 

dictum portum Cluse, debebimus, solvendo ipsum naulum in turonensibus grossis argenti et 

veteribus de lega Sancti Lodovici, justi ponderis, ad racionem prout quod dicti turonenses 

valebunt in Janua, quando dicta galea de portu Janue separabit pro eundo, ut supra. Si vero dicta 

centaria erunt de mercibus de volumine solverint naulum, pro eis, ad racionem de duobus tria, 

videlicet quod computantur cantaria duo de volumine pro racione tribus de sarcina. 

Hoc acto et intellecto per pactum expressum inter ipsas partes, dictis nominibus, quod, si dicti 

Bernardus et Gabriel non dederint, tradiderint et oneraverint, in dicta galea, dicta cantaria, in 

dictam formam, ut supra, quod teneantur et debeant dare et solvere dictis patronis, ex causa 

predicta et racione vacui dicte galee, ad voluntatem dictorum pratronorum, pro quolibet cantario 

non tradito et onerato soldos XIIII jan., non obstante quod viaticum non esset in ipsa galea. 

Econverso, si dicti patroni non levaverint, oneraverint et detulerint, in dicta galea, dicta cantaria, 

in dictam formam, ut est, quod teneantur et debeant dare et solvere pro dampno et interesse 

eorum, ex nunc inter eos communiter taxato, pro quolibet cantario, ut supra non levato, onerato et 

delato, soldos quatuordecim jan.. Que omnia et singula dicti patroni, ex una parte, et dicti 

Pillavinus et Janotus, dictis procuratorum nominibus ex alia, promiserunt sibi ad invicem 

attendere, complere et observare et contra non venire. Alioquin penam librarum CCC jan. sibi ad 

invicem solempniter stipulantes dare et solvere promiserunt, in quam penam incidat non 

observans observanti, cum restitutione dampnorum et expensarum, que propterea fierent, ratis 
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manentibus supradictis et obligatione bonorum eorum. Actum Jane ante stacionem Malocelli. 

Anno dominice nativitates M°CCC°X°, Indictione VII
a
, die XI

a
 februarii, circa vesperas. – 

Testes : Manuel Pezagnus et Nicolaus de Nigro et Johannes Rogeronus de Recho. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1682, 

994-996.) 

 

42.  

Graciadeus de Nigro, Obertus Pecolus et Andalo Zurlus nolisent à Angelinus de Anfussis et à ses 

associés, deux galères pour transporter 272 cantares de coton, de Majorque à l‟Écluse. 

 

Genua, 12 februari 1310 

Not. Durantis Domenicus en Osbergerius Obertus, f. 186
r
, n° 1. 

Nos, Graciadeus de Nigro et Obertus Pecolus, domini et patroni unius galee nostre, videlicet mei 

Graciadei et sociorum, pro duabus terciis, et domini Oberti, pro tercia, vocate « Sanctus 

Christoforus », et ego dictus Obertus et Andalo Zurlus, patroni alterius galee, mei dicti Oberti, 

pro tercia, et dicti Andali, pro duabus terciis, vocate « Sanctus Johannes », que hodie sunt in 

portu Janue, locamus et naulizamus tibi Angelino de Anfussis, recipienti nomine tuo et Johannis 

Bondi et sociorum tuorum, dictas galeas ad eundum de Janua apud Maiorem, pro levando et 

onerando, in dictis galeis, pro te seu dicto Johanne, in Maiore, cantaria duocentum (sic) 

septuaginta duo cotoni, ad cantarium Janue, pro deferendis apud portum Cluse de Frandara, causa 

exonerandi, pro naulo infrascripto. Promittentes tibi, stipulanti dictis nominibus, cum dictis 

galeis, bene paratis, armatis et stagnis et furnitis sarcia, coredo, armis, marinariis et omni 

apparatu ipsarum, bono et sufficiente, ire et accedere apud Maiorum, prout citius et comodius 

fieri potest et ibi levare et onerare in dictis galeis ipsa cantaria : et oneratis ipsis cantariis, deinde 

ire et navigare apud portum Cluse ad exonerandum et tradendum tibi seu dicto Johanni, eundo, ut 

supra, recto viagio nisi justo Dei impedimento. Versa vice, ego dictus Angelinus promitto vobis, 

dictis patronis stipulantibus, ipsa cantaria cotoni vobis tradere et onerare ad voluntatem vestram 

in Maiore, in ipsis galeis, et vobis dare et solvere pro naulo et nomine nauli cuiuslibet cantarii de 

sarcina, ut supra, onerati, delati et exonerati, solidos viginti unum jan., infra mensem unum 

proximum, exonerato et tradito dicto cotono, solvendo dictum naulum in turonensibus grossis 
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argenti bonis et justi ponderis veteribus de liga Sancti Lodovici, ad dictam racionem prout quod 

valebunt in Janua dicti turonenses quando dicte galee separabunt de Janua pro eundo, ut supra. 

Hoc acto et intellecto per pactum expressum inter ipsas partes quod si dictus Angelinus non 

dederit et tradiderit et oneraverit ipsa cantaria, in dictis galeis, in dictam formam, ut supra, quod 

teneatur et debeat dare et solvere dictis patronis, ad eorum voluntatem, causa predicta et racione 

vacui dictarum galearum pro quolibet cantario, ut supra, non onerato et tradito libras tres jan., non 

obstante quod viaticum non esset in dictis galeis. Et eocnverso, si dicti patroni non iverint, 

levaverint, oneraverint et detulerint dicta cantaria, in dictis galeis, in dictam formam, ut supra, 

quod teneantur et debeant dare et solvere dicto Angelino, ex causa predicta et pro dampno et 

interesse ipsius ex nunc inter eos taxato pro quolibet cantario, ut supra, non onerato et delato libas 

tres jan.. Que omnia et singula dicti patroni, ex una parte, et dictus Angelinus, dictis nominibus 

ex altera, promiserunt sibi ad invicem attendere etc. (sic). Alioquin penam librarum CC jan. sibi 

ad invicem et in quam penam incidat non observans observanti cum restitutione dampnorum et 

expensarum, que propterea fierent, ratis manentibus supradictis et obligatione bonorum eorum. 

Actum Janue ante stacionem Malocelli, anno dominice nativitatis M°CCC°X°, Indictione VII
a
, 

die XII
a
 februarii, circa terciam. – Testes: Symon Spinola, Jacobus et Daniel de Palacio. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1685, 

999-1001.) 

 

43.  

Raffus Longus, drapier, déclare devoir à Obertus de Lavania, pour Anthonius Spinulla, la somme 

de 250 livres génoises reçue en drap français acheté à la foire de Qaint-Aïoul de Provins. 

 

Genua, 18 februari 1310 

Not. onbekend, XXIII, farde 7 

Ego Raffus Longus, draperius, confiteor tibi Oberto de Lavania, stipulanti et recipienti nomine 

Anthonii Spinulle, quondam Nicolai, me habuisse et emisse a te tot pannum Francie dicti 

Anthonii, qui empti fuerunt in nundinis Prohini Sancti Aiulfi, per Bonajunctam, fratrem meum. 

Renuntians exceptioni non habitorum pannorum et omni juri, unde et pro quibus tibi, recipienti 

nomine dicti Anthonii, sive ipso Anthonio tuo mandato et voluntate dare et solvere promitto lib. 
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ducentas quinquaginta jan., usque menses quatuor proxime venturos, sub pena dupli dicte 

quantitatis, solempniter stipulata et promissa cum dampnis et expensis et sub obligatione 

bonorum meorum, ratis manentibus supradictis, renuntians privilegio fori et omni juri, ita quod 

me et mea ubique convenire possis. Actum Janue in bancho, ante domum ecclesie de Trigaudio. 

Anno dominice nativitatis M°CCC°X°, Indictione VII
a
, die XVIII

a
 februarii, inter nonam et 

vesperas, Testes : Franceschinus de Nicia, censarius, et Daniel Ferrus Vestitus de Diano. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1686, 

1001.) 

 

44.  

Conradus de Guisulfo déclare avoir reçu en commande de Lucia, épouse de Rizardus Spinula, la 

somme de 56 livres, 11 sols et 3 deniers de Gênes, à négocier en France. 

 

Genua, 21 juli 1310 

Not. De Langasco Bartholomeus, f. 121r°, n° 2. 

In nomine domini amen. Ego Conradus de Guisulfo confiteor tibi Lucie, uxore Rizardi Spinule, 

me habuisse et recepisse a te in accomendacione lib. quinquaginta sex,s. undecim,den. tres jan.. 

Renuntians exceptioni non numerate pecunie et accomendacionis non recepte et omni alii juri, 

cum qua accomendacione lucrari, mercari et negociari debeo in partibus Francie, secundum quod 

mihi et vobis melius videbitur. Habens potestatem ex hiis emendi, vendendi, mercandi, 

negociandi et omnia alia faciendi, secundum quod de alia mea propria pecunia, et de dicta 

accomendacione et lucro tibi racionem facere promitto, ad voluntatem tuam, et ipsum in tua 

potestate (tua) (sic) seu tui certi missi ponere et consignare promitto, retenta in me illa parte lucri 

de qua mihi videbitur. Alioquin penam dupli dicte accomendacionis tibi stipulanti promito, ratis 

manentibus supradictis, et proinde omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo. Actum 

Janue in domo dicti Conradi. Anno dominice nativitatis M°CCC°X°, Indictione VII
a
, die XXI

a
 

julii, circa primam. – Testes: Andriolus de Guisulfo et Franceschus de Guisulfo. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1702, 

1016.) 
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45.  

Philippus Spinula déclare avoir reçu à titre de change de Varia Guarentis de Florence, au nom 

de Guido Spinula, une quantité de monnaie génoise, remboursable en 400 livres provinois forts 

de Champagne à la foire de Lagny, ou à Gênes, si le remboursement n‟a pas été effectué, au 

change de 20 deniers génois pour 12 deniers provinois. 

 

Genua, 20 december 1311 

Not. De Fossato Johannes, f. 134
r
, n° 3 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1570, 

1048.) 

 

 

46.  

Pillavicinus de Pillavicinis constitue Fredericus Felonus et Andaro de Savignono ses 

mandataires pour récupérer auprès de Samuel Spinola le prix de 3 pièces de drap français. 

 

Genua, 27 januari, 1313 

Not. Casanova Tommaso, I, f. 2
v
, n° 2 

In nominee domini amen. Ego Pillavicinus de Pillavicinis facio, constituo et ordino meos certos 

nuncios et procurators et quemlibet eorum insolidum, absentes tamquam presentes, dominum 

Fredericum Felonum et Andaro de Savignono, ita quod non sit melior condicio occupantis, et 

quod unus inceperit alter finire et prosequi posit, et ad omnia mea negocia gerenda, tractanda et 

administranda, tam in judicio quam extra, ad petendum, exigendum et recipiendum omne id et 

totum quod petere et recipere seu exigere possum seu possem a domino Samuele Spinola, 

occasione trium peciarum panni francigeni, seu a Johanne de Sancto Georgio seu a Guilielmo de 

Munteaguto seu a Bertrame de Fossato seu a quolibet ipsorum, occasione dictarum trium 

pecarium panni seu alicuius earum seu precii quod diceretur processisse de dictis tribus peciis 

panni seu alicuius earum, seu a quacumque alia persona, et ad instrumentum finis, remissionis et 

quitacionis faciendum de eo quod receperint seu alter ipsorum receperit, et ad jura cedendum et 

ad implicandum omne id et totum quod receperint seu alter ipsorum receperit occasione dictorum 
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pannorum, seu quacumque alia occasione et ad cambiendum cum quacumque persona eisdem seu 

alteri ipsorum melius videbitur, et ad mittendum in Janua qualitercumque eis seu alteri ipsorum 

videbitur melius, meo risico et fortuna Dei, maris et gencium, et generaliter ad omnia et singula 

faciendum que in predictis vel circha predicta ego facere possem, si presens essem : dans et 

concedens dictis Frederico et Andaro et cuilibet ipsorum insolidum liberam potestatem et baylam 

et generale mandatum, promittens tibi notario infrascripto, tamquam persone publice stipulanti et 

recipienti officio publico et nomine et vice cuiuscumque interest vel intererit, me habere et tenere 

perpetuo ratum, gratum et firmum omne id et totum quod in predictis vel circha predicta actum, 

gestum seu administratum fuerit per predictos procuratores meos seu alterum ipsorum, sub pena 

dupli de quanto contrafacerem vel venirem, sub ypotheca et obligatione omnium bonorum 

meorum habitorum et habendorum : et duret presens procuratio usque ad menses sex proxime 

venturos tantum et non ultra. Actum Janue in platea Pillavicinorum et Calvorum, sub porticu 

domus Acursii de Pillavicinis judicis et fratrum. Anno dominice nativitatis M°CCC°XIII°, 

Indictione decima, die XXVII
a
 junii, circha nonam. – Testes : Johannes de Pillavicinis, Raffa de 

Pillavicinis et Yreus de Pillavicinis. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1770, 

1071-1072.) 

 

47.  

Philipus Spinulla et Fredericus Judex de Gênes déclarent avoir reçu à titre de change de 

Percivalle Ususmaris une quantité de monnaie génoise, remboursable en 200 royaux d‟or à 

Bruges, ou à Gênes, si le remboursement n‟a pas été effectué, au change de 47 sols génois par 

réal d‟or. 

 

Genua, 1 juni 1313 

Not. Onbekend, XXV, farde 2 

Nos, Philipus Spinulla et Fredericus Judex, cives Janue, et uterque nostrum insolidum, 

confitemur tibi Percivalli Ususmaris nos a te habuisse et recepisse, in civitate Janue, tot denarios 

jan.. Renuntiantes etc. (sic), unde et pro quibus, bene tantum valentibus, nomine vendicionis et 

cambii, tibi vel Bartholomeo Cantelo vel Francescho de Turri pro te vel alii tuo certo misso dare 
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et solvere promittimus, uterque nostrum insolidum, in Bruges, reales ducentos, computatis 

turonensibus XVIIII argenti grossis bonis et expendibilibus pro quolibet reali, usque dies VIII 

julii proxime venturi, et si dictam solucionem tibi ut supra non fecerimus, promitimus et 

convenimus tibi dare et solvere, in civitate Janue, ex dicta causa, pro quolibet reali dicte summe 

et supra non soluto s. XXXXVII jan. usqua ad complementum tocius solucionis predicte, infra 

menses duos, elapso dicto termino. Alioquin etc. (sic). Renuntiantes beneficio nove constitutionis 

etc. (sic). – Testes : Fulcherius de Soriba, Guilielmus de Zoalio et Johannes Araletus, censarius. 

Actum Janue in angulo domus Benedicti Marocelli. Anno dominice nativitatis M°CCC°XIII°, 

Indictione X
a
, die prima junii, inter terciam et nonam. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1806, 

1098-1099.) 

 

48.  

Jacobus de Nerona déclare à Gabriel Spinula qu‟une partie de la commande investie en drap 

français à transporter en Syrie qu‟il lui avait confiée a été confisquée, à Rhôdes, par les 

Chevaliers de l‟ordre de Jérusalem. 

 

Genua, 5 december 1313 

Not. Johannes Gallus, II, v. 1, f. 174
r
, n° 1 

In nomine domini amen. Cum Jacobus de Nerono, quondam Guilielmi Salvagii, confessus fuerit 

Gabriele Spinule ab eo habuisse et recepisse in accomendacione lib. ducenta duas, s. VI, den. 

VIII inplicatas in pannis francigenis, prout apparet publico instrumento scripto manu Ansaldi de 

Campis, notarii, M°CCC°XIII°, die XXVIIIIa januarii, et cum dicta accomendacione dictus 

Jacobus navigaverit ad partes Surie et de voluntate dicti Gabrielis dederit et consignaverit 

Raynero de Guisulfo, jenero dicti Gabrielis, certam quantitatem ex dicta accomendacione et ipse 

Jacobus fuerit ex illis quorum bona fuerunt arestata et detenta in Rodo, hoc anno in mense madii, 

per Magistrum Hospitalis Jerosolemi seu mandato ipsius et aliqua ex ipsis bonis fuerunt 

recuperata et habita que coacervata et choadunata et in communi deducta sunt eum aliis bonis 

tunc arestatis et detentis aliarum peronarum, et cuilibet ipsarum personarum facta fuerit columpna 

de eo quod amisit de eo quod dimisit et de omni eo toto quod quilibet ipsorum perdencium 
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habebat tempore dicte arestationis : et dicta accomendacio domini Gabrielis sit et fuerit in dictis 

bonis arestatis et sic dictus Gabriel in columpna dicti Jacobi et scripta super ipsum Jacobum, et 

qua columpna es de bisanciis XVIII° LXXXXV que ascendunt libris III
e
 decem et VIIII, soldis 

XV, denariis X, prout continetur in cartulario deposito penes Romaninum Otaviani. Id circo 

dictus Jacobus confessus fuit dicto Gabriele presenti quod ipse Gabriel in dicta columpna habet et 

habere debet bisancios albos decimos noningentos sexdecim, soldos XIII, et volens eidem 

agnoscere bonam fidem, ex causa accomendacionis in solutione et omni jure, quo melius potest, 

eidem Gabriele cessit et mandavit omnia jura, raciones et actiones utiles, directas, reales, 

personales, mixtas rei persecutorias et penales que et quas habere eidem competunt et competere 

possunt contra dictum Magistrum et bona ipsius occasione promissionum factarum per ipsum 

Magistrum et conventum ipsius et de quibus promissionibus sit mentio publico instrumento 

scripto manu Leonardi de Castello de Levi, notarii, M°CCC°XIII°, die XIII
a
 decembris, et contra 

quascumque alias personas, tam occasione communionis facte per ipsum Jacobum cum aliis 

perdentibus quam quacumqua alia occasione vel causa, quantum pro dicta quantitate et usque in 

dictam quantitatem ita ut dictis juribus uti possit, exigere, experiri, exigere, replicare et omnia 

facere que idem Jacobus posset vel unquam potuit, constituans ipsum Gabrielem procuratorem ut 

in rem ipsius. Acto quod dicta jura non teneatur dictus Jacobus facere efficacia seu solvendo, nec 

quantum pro facto suo etc. (sic). Actum Janue sub porticu domus domini Canalis Honesti, legum 

docti, die V
a
 decembris, inter primam et terciam. – Testes : Johannes Sansonus, Anthonius 

Honestus et Luxideus de Clavara, [M°CCC°XIII°]. 

(Doehaerd R., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 3, n. 1813, 

1106-1107.) 

 

49.  

Erkenning door Lodewijk van Nevers over de corporatie van makelaars en hosteliers in Brugge. 

 

30 januari 1339 

1° que nul ne peut devenir courtier à Bruges, s’il n’est bourgeois et n’a reside un an et un jour : 2° 

que nul étranger y peut faire acte de courtage sous peine de 50 livres parisi d’amende : 3° que 
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tout hotelier ou courtier qui faillit et fuit, est déchu, quand il ferait se paix avec les parties : mais 

s’il établis la nécessité où il s’est trouvé de garantir, il pourra rentrer “en la compagnie”. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 254, 187-188.) 

(Cartulaires des courtiers, fol. 3, n. 2.) 

 

50.  

Guglielmo de Paravagia, kunstsmid, en Oddoardo Marocello schelden elkaar kwijt van wat ze 

elkaar verschuldigd waren, zowel in navolging van een reis naar Vlaanderen als voor elke 

andere gelegenheid. 

 

Genua, 20 januari 1340 

Not. Gianotto Bozolo & Zino de Vivaldi, I (1383), f°s 84-84v° 

In nomine Domini amen. Ego Guillelmus de Paravagia, faber, qu. Andree, confiteor tibi 

Oddoardo Marocello me a te habuisse et recepisse integram solutionem et satisffationem de omni 

eo et toto quod a te vel in bonis tuis petere vel requirere vellem seu possem tam viagii Frandere 

quam quacumque occasione vel causa hinc retro preterita usque in diem presentem. Renuntians. 

Quare. Liberans. Et promitto. Versavice ego dictus Oddoardus Marocellus confiteor tibi dicto 

Guillelmo me a te habuisse et recepisse integram solutionem et satisffationem de omni eo et toto 

quod a te vel in bonis tuis petere val requirere vellem seu possem conputatis omnibus 

solutionibus per te michi quomodolibet factis et conputato etiam floreno uno auri quem dare 

debebas de Marcho Marocello. Renuntians. Quare. Liberans. Promittens. Que omnia. Alioquin. 

Ratis. 

 Actum Janue sub logia domus domini Marini de Marinis judicis, anno dominice nativitatis 

M°CCC°XXXX°, indictione VIIa, die XXa januarii circa sero. Testes Guillelmus Pincaldus de 

Diano, Georgius Spinulla quondam Chrispiani et Negrorus de Marinis. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, La Belgique et l‟Outremont, t. 1, 

n. 88bis, 103-104.) 

Faldinus Becharius et Nicolaus Becharius déclarent avoir reçu à titre de change de Lodixius 

Spinula de Sancto Luco, une quantité de monnaie génoise, remboursable en 5250 yperpères d’or 
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à Pera : ils lui donnent une quantité de drap de Maline, Courtrai, Châlons, Beauvais et Paris, en 

gage. 

 

51.  

Andreolo de Pinu, drapier, erkent dat hij, voor de levering van twee torsels Mechels laken, aan 

Adornino de Adorno een bedrag verschuldigd is van 700 ponden, het resterende saldo van die 

aankoop, te betalen op 5 september eerstvolgend. Kwitantie van 3 december 1343. 

 

Genua, 04 augustus 1343 

Not. Tommaso de Casanova, XI (1343), f° 162v° 

(a) In nomine Domini amen. Ego Andriolus de Pinu, draperius, confiteor tibi Adurnino de 

Adurno me emisse, habuisse et recepisse a te torsellos duos pannorum de Malignes. Renuntians : 

unde et pro quibis et precio quorum promito libras septingentas jan. que restant ex precio predicto 

et quas promito dare et solvere tibi vel tuo certo nuntio seu Anthonio Ultramarino de tua 

voluntate qui habent potestatem. Presens instrumentum quitandi - :  

et ipsas promito tibi ut supra dare et solvere usque ad dies quinque mensis setembris proximi 

venturi. Alioquin. Ratis: et proinde. 

 Actum Janue in Banchis in angulo domus Carli et Boniffacii Ususmaris fratrum, anno 

dominice nativitatis M°CCC°XXXXIII°, indictione Xa, die quatuor augusti, circha tertiam. 

Testes Hector Spinula de Sancto Lucha et Johannes de Sancto Syro quondam Anthonii (a). 

M°CCC°XXXXIII°, indictione XIa, die IIIa decembris, inter primam et tertiam, cassum 

est de voluntate dicti Adurnini presentis vocantis se bene quietum et solutum de dictis libris DCC 

jan. et jubentis dictum intrumentum cassum presentibus testibus Anthonio de Sancto Blasio 

Sacrore et Mamffredo Ferreto, pancogolo de Rappalo et Anthonio Anfusso quondam Angelli.  

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, La Belgique et l‟Outremont, t. 1, 

n. 143, 170-171.) 

 

52.  
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Benedetto de Coronato, drapier, erkent dat hij, voor de levering van een torsel laken uit 

Louviers, aan Dagnano Piccamiglio een bedrag verschuldigd is van 256 ponden, te betalen 

binnen vier maanden. Kwitantie van 11 februari 1346. 

 

Genua, 20 juli 1345 

Not. Pietro de Clavaro, II (1345), f° 151v°, n° 1 

(a) In nomine Domini amen.  Ego Benedictus de Coronato, draperius, confiteor tibi infrascripto 

tanquam publice persone officio publico stipulanti et recipienti hanc confessionem et omnia 

infrascripta nomine et vice Dagnani Picamilii et per te eidem me ab eo emisse, habuisse et 

recepisse torsello unum pannorum de Loves. Renuntians. Dare et solvere libras ducentas 

quinquaginta sex jan. facta tara et computata rippa hinc ad quatuor menses proximos venturos. 

 Testes Lodixius Spinula de Lucullo et Simon de Segaralli de Coronato. Actum Janue in 

Banchis ut supra (²), die XX jullii in tertiis (a). 

 M°CCC°XXXXVI, die XI februarii, cassum est presens instrumentum de mandato et 

voluntare Bartholomei Angelli de Pareto procuratoris dicti Dagnani de qua procura ut 

instrumentum manu notarii infrascripti preterito anno, die XI jullii, quia solutum et satisfactum 

est sibi dicto nomine a dicto Benedicto presenti ut confitentur. Testes Dagnanus de Pinu olim 

speciarius et Franciscus de Rogerio speciarius. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, La Belgique et l‟Outremont, t. 1, 

n. 180, 232-233.) 

 

53.  

De erfgenamen van wijlen Andallo Spinola erkennen dat zij van notaris Morello de Mari 200 

ponden ontvangen hebben, aansluitend bij een levering van 60 balen Vlaams linnen en 6 torsels 

laken uit Beauvais. 

 

Genua, 13 april 1347 

Not. Oberto Maineto, IV (1348-1350), f° 183v°-184-184v° 
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In nomine Domini amen. Nos Dominichus et Georgius de Spinollis, heredes testamentarii 

quondam domini Andallo Spinollis, Paulinus Gentillis, procurator et procuratorio nomine 

Raffaelis et Catanei de Spinollis heredum testamentariorum cum benefficio inventarii quondam 

domini Andallo Spinolle ut de procura facta per dictum Cataneum constat quodam publico 

instrumento scripto manu Leonardi Osbergerii notarii M°CCC°XXXXVII, die XV januarii et de 

alia procura facta per dictum Raffaelem constat quodam publico instrumento scripto manu -, et 

Petrus Niger de Magdallena curator datus hereditati jacenti dicti quondam domini Andallo et non 

adhite pro partibus aliorum in dicto testamento institutorum ut de dicto testamento plene constat 

quodam publico instrumento scripto manu Leonardo Osbergii notarii M°CCC°XXXXVII, die 

prima decembris ut de cura predicta constat etiam quodam publico instrumento scripto manu 

Luchini de Vezano notarii M°CCC°XXXXVII, die XIIIa januarii, et Raffus Gentillis procurator 

et procuratorio nomine Mariete fillie quondam Andallo Spinolle uxoris quondam Oberti Spinolle 

ut de procura constat quodam publico instrumento scripto manu Bartholomei de Rivorono notarii 

M°CCC°XXXXVII°, die XIII marcii, confiternur dictis nominibus tibi Murruello de Mari, 

notario, a te habuisse et recepisse libras ducentas jan. ad complementum et pro complemento 

ballarum LX lane frandalline et torsellorum sex pannorum de Bovais et omnium eius et totius 

quod a te vel in bonis tuis petere possumus vel unquam melius potuimus tanquam heredes dicti 

quondam domini Andallo seu dictus quondam Andallo usque melius potuit tam cum scriptures 

vel sine quam quacumque alia ratione vel tam que dici seu excogitari possit usque in diem 

presentem. Renuntians dictis nominibus exceptioni non numerate, non habite et non recepte 

pecunie confessionis non facte rei sic ut supra et infra non se habentis doli mali in factum 

condicioni sine causa et omni juri: facientes dictis nomunibus tibi dicto Murruello finem, 

remissionem, absolutionem, quitationem, liberationem ac pactum de ulterius non petendo de 

dictis libris ducentis et de omni eo et toto quod a te vel in libris tuis petere possumus vel unquam 

melius potuimus tanquam heredes dicti quondam domini Andallo seu dictus quondam domunis 

Andallo unquam melius potuit quacumque ratione occasione vel causa que dici seu excogitari 

possit cum cartis, scripturis vel sine, liberantes et absolventes dictis nominibus te dictum 

Murruelum de dictis libris ducentis et de omni eo et toto quid a te et in bonis tuis tanquam 

heredes dicti quondam domini Andallo petendo possuimus vel unquam melius potuimus seu 

dictus dominus Andallo melius potuit quacumque ratione occasione vel causa que dici seu 
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excogitari posset cum cartis et scripturis vel sine usque in diem presentem per acceptilationem et 

aquilianam stipulationem verbis solempnibus interpositis. Promitentes etiam dictis nominibus 

quod precios vel aliquam preciam habentem vel habituram causam a nobis dictis nominibus 

tanquam heredibus dicti quondam domini Andallo seu a dicto quondam Andallo nulla decetero 

fiet lis, actio, petitio, questio, controversia seu requesitio movebitur in judico vel extra contra te 

dictum Morruellum heredes vel bona tua de predictis lirbus ducentis jan. et de omnia eo et toto 

quod a te dictis nominibus petere possumus vel unquam melius potuimus tamquam heredes dicti 

quondam domini Andallo seu dictis quondam dominus Andallo unquam melius potuit 

quacumque occasione ratione vel causa que dici seu excogitari posset usque in diem presentem 

cum cartis et scripturis vel sine. Alioquin penam dupli eius de quo quanto et quotiens contrafieret 

vel non observaretur ut supra cum restitutione dampnorum et expensarum litis et extra propterea 

factorum dictis nominibus. Ratis manentibus et singulis supradictis et proinde et ad sic 

observandum omnia bona nostrorum dictis nominibus habita et habenda pignori obligamus. 

Quibus omnibus et singulis dominus Guillelmus de Melenillo vicarius domini potestatis Janue 

pro tribunale sedendo in locho infrascripto quem sibi ad hoc idoneo et pro judico ellegit et 

deputavit suam et comunis Janue auctoritatem interposuit pariter et decretum laudans, statuens, 

pronuncians et mandans predicta omnia et singula habere et obtinere debere perpetuam roboris 

firmitatem et nullo modo causa vel ingenuo infrangi posse. 

 Actum Janue in caminata palatii Serravallis anno dominice nativitatis 

M°CCC°XXXXVII°, indictione XIIIIa secundum cursum Janue, die XIIIa aprilis, paullo post 

vesperas. Testes dominus Marocellus de Marocellis, jurisperitus, Boniffacius Usumaris quondam 

Anthonii et Mussetus Cibo quondam Andree. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, La Belgique et l‟Outremont, t. 1, 

n. 205, 259-260.) 

 

54.  

Luciano Spinola geeft toestemming aan Percivale Ricio om zowel in zijn naam als in de naam 

van de erfgenamen van wijlen zijn broer Pietro Spinola, bij de koning van Engeland te 

protesteren tegen de vangst in Sandwich, van het schip en de lading van Ivano Luciano. 
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Genua, 18 juli 1347 

Not. Tommaso de Casanova, XIII (1346-1347), f° 226 

In nomine Domini amen. Ego Luchanus Spinula, filius quondam domini Georgii, meo nomine et 

vice heredum et successorum quondam Petri Spinule olim fratris mei, pro quibus et quolibet 

eorum ad cautelam de rato habendo promito dictis nominibus, facio, constituo et ordino meum 

dictis nominubus nuntium et procuratorem quam melius esse potest Percivalem Ricium, civem 

Janue, ad petendum, exigendum et recipiendum ad illustrissimo principe domini rege Anglie et 

eius subditis quacumque occasione vel causa et tam ratione et occasione cuiusdam coche cuius 

erat patronus Ivanus Lucianus, civis Janue, et rerum et mercium in ea existentium que per gentes 

dicti domini Regis capta fuit in partibus Anglie videlicet in Sanvis loco ubi dicitur Duyne, et ad 

quascumque fines: et ad jura et actiones transigendum et quodcumque pactum factum vel 

faciendum firmandum prout dicto procuratori videbitur (et ad illud quod recepit) (a) et ad 

substinendum etc. (sic). 

 Actum Janue in Banchis in angulo domus Carli et Boniffacii Ususmaris fratrum, anno 

dominice nativitatis M°CCC°XXXXVII°, indictione XIIIIa secundum cursum Janue, die XVIII 

julii, circha tertiam. Testes Francischus Marabotus et Anthonius de Rosso et Barnabus 

Falamonicha, cives Janue. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, La Belgique et l‟Outremont, t. 1, 

n. 209, p. 262.) 

 

55.  

Gioffredo de Fieschi erkent van Adornino Adorno, voor de rekening van Bartolomeo de Trani, 

een lening ontvangen te hebben van 204 ponden, terug te betalen in zes maand en acht dagen, die 

over zee vervoerd zal worden aan boord van de „S. Giovanni-Battista‟, onder patronage van 

Niccolò Spinelli. De reis mag niet via Cap Saint-Vincent naar Vlaanderen voeren, noch naar 

Alexandrië, noch over territorium behorend aan Egyptisch Soedan, op straffe van onmiddellijke 

terugbetaling en een schadevergoeding van 40 ponden. Gioffredo verbindt zich onder andere tot 

betaling aan Bartolomeo de Trani. Niccolò Carena stelt zich garant voor de verplichtingen van 

Gioffredo. 
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Genua, 03 maart 1348 

Not. Tommaso de Casanova, XIV (1348), f° 61-61v° 

In nomine Domini amen. Ego Jofredus de Flischo, filius quondam Stephani, confiteor tibi 

Adurnino Adurno me habuisse et recepisse a te mutuo gratis et amore libras ducentas quatuor jan. 

Renuntians exceptioni dicte pecunie ex dicta causa non habite, non recepte et non numerate et 

omni jure: quas libras ducentas quatuor jan. val totidem pro ipsis eiusdem monete promito et 

convenio tibi solempni stipulatione dare, solvere, reddere et restituere tibi aut tuo certo nuntio, 

per me vel meum nuntium, usque ad menses sex et dies octo proximos venturos, euntibus, 

stantibus et navigantibus dictis libris ducentis quatuor jan. super cocha baonescha vocata Sanctus 

Johannes Batista que nunc est in portu Janue et quam patronizat Nicolaus Spinellus ad 

quascumque partes fuerit et navigaverit cocha predicta usque ad dictum tempus sex mensium, 

salvo quod non possit navigare ultra Capud Sancti Vincentii versus Frandriam vel ad partes 

Alexandrie de Egipto et alias partes subditas domino Soldano quod si ad aliquas partes prohibitas 

ut supra dicta cocha infra dictos sex menses navigaret sit dicta pecunia tibi salva in terra, et ipsam 

petere et exigere possis a me non observante termino supradicto et ultra tenere tibi dare et solvere 

pro tuo dampno et interesse libras quadraginta jan. in pecunia numerata ad tuam voluntatem: ad 

alias autem partes superius non prohibitas inteligatur dicta quantitas pecunie ire et navigare super 

dicta cocha risico et periculo et fortuna Dei, maris et gentium et dicte coche et rerum et 

furnimentorum et sartiarum eiusdem coche pro rata. Quod risicum incipiat a die et hora que dicta 

cocha velificaverit in portu Janue causa navigandi ut supra: itaque tenear tibi ipsam cocham 

facere separare de portu Janue infra dies octo proximos venturos salvo semper in predictis justo 

Dei impedimento maris et gentium: dum tamen si dicta cocha aliquo inpedimento obviante non 

posset separare de portu Janue ut supra quod tunc ab inde in antea dicta quantitas pecunie currat 

dictum risicum ab inde in antea usque ad supradictum tempus ut supra et finire risicum predictum 

elapsis dictis mensibus sex et diebus octo predictis. Insuper etiam tenear tibi dicto Adurnino 

tenere super dicta cocha toto dicto tempore quousque solutio dicte quantitatis pecunie facta fuerit 

ut supra Bartholomeum de Trani quondam Johannis et eidem ad mensam patroni dicte coche dare 

et prestare cibum et potum sine aliquo salario. Que omnia et singula supradicta promito et 

convenio tibi solempni stipulatione atendere complere et observare et contra in aliquo non facere 
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vel venire de jure vel de facto: alioquin penam dupli eius in quo sive de quo contrafieret vel ut 

supra non observaretur tibi stipulanti dare et solvere promito cum restitutione dampnorum et 

expensarum que propterea fierent vel substinerentur litis vel extra: ratis manentibus supradictis, et 

sub ypotheca et obligatione bonorum meorum habitorum et habendorum. Insuper pro dicto 

Joffredo et eius precibus et mandato versus te dictum Adurninum de predictis omnibus et singulis 

solempniter intercedo et fidejubeo ego Nicolaus Carena, civis Janue, sub ypotheca et ipotheca 

(sic) et obligatione bonorum meorum habitorum et habendorum. Renuntians juri de principali, 

primo conveniendo et omni juri. Insuper ego dictus Adurninus, dico et protestor quod dicta 

quantitas pecunie est supradicti Bartholomei de Trani presentis et sic confitentis, et volo quod 

dictus Bartholomeus possit de dicta summa pecunie petere requerere et exigere elapso supradicto 

termino libras quinquaginta jan. et ipsas libras L querere ad suam voluntatem. Actum Janue in 

Banchis in angulo domus Carli et Boniffaccii Ususmaris, fratrum, anno dominice nativitatis 

M°CCC°XXXXVIII°, indictione XVa, die IIIa marcii, circha vesperas. Testes Guillelmus de 

Vedereto, crassator, Armiretius de Oliva de Ripalorio et presbiter Petrus prepositus ecclesie 

Sancti Georgii de Janua. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, La Belgique et l‟Outremont, t. 1, 

n. 221, 285-287.) 

 

56.  

Op vraag van Franca, echtgenote van Pietro de Gascano, herbergier, is er een inventaris 

opgesteld van de goederen nagelaten door wijlen Guideto Arolio, van wie ze erfgename is. Onder 

die goederen bevindt zich Franse zijde en Ierse mantels. 

 

Genua, 08 augustus 1348 

Not. Rolandino Manarola, II (1348), f° 2v°-3-3v°-4-4v° 

In nomine Domini amen. Francha, uxor Petri de Gascano, tabernarii, sciens et cognoscens 

hereditatem quondam Guideti Arolii quondam Alexandrini fore eidem delatam ex testamento 

dicti quondam Guideti scripto manu Johannis Spinolini, notarii, hoc anno, die – jullii, et volens 

ipsam hereditatem adhire, agnoscere, apprehendere et habere non inconsulte seu consulte et cum 

benefficio inventarii et gaudere benefficio ipsius inventarii, constituta in presentia domini Fey ser 
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Henrici Fey de Florentia (1) Vicarii domini Potestatis Janue ad banchum pro tribunale sedentis 

auctoritatem suam et decretum interponentis, nec non in presentia publicarum personarum, 

videlicet mei notarii infrascripti scribentis et Anthonii Boni de Suxilia, notarii se subscribentis 

jussu et mandato ispius heredis et pro ipsa, litteratum ignara et non sufficienti in aliquo litterature 

ad subsciptionem debitam faciendam, vocatis prius creditoribus et legatariis dicti quondam 

Guideti et omnibus interesse volentibus adhibitioni dicte hereditatis et confectioni presentis 

inventarii voce preconia ut moris est vocare creditores et legatarios in civitate Janue in inventariis 

conficiendis et loco absentium seu interesse nolentium, adhibitis tribus ydoneis testibus ydoneam 

substantiam possidentibus, dictam Francham, heredam predictam, cognoscentibus et dictum 

quodam Guidetum se cognovisse asserentibus et sic testantibus videlicet Marcheto de 

Bonsegnore lanarolio, Paulino… (a) Pedro Soldo, mezario, viris utique (sic) bone opinionis et 

fame et non… (a) malignitatis seu… (a) bonis seu rebus dicte hereditatis, premisso etiam 

venerando signo Sancte… (a) Crucis propriis manibus dicte Franche impresso, hereditatem 

predictam dicto benefficio inventarii adhunc agnovit et apprehendit et se ipsi hereditati 

immiscuit, asserens et protestans se esse et esse vele (sic) heredem dicti quondam Guideti cum 

benefficio inventarii et de bonis et rebus inventis in ipsa hereditate tale fecit et facere incohavit 

inventarium seu repertorium ut infra: in primis namque intelexit esse in dicta hereditate res et 

bona infrascripta que dictus quondam Guidetus habebat penes in domo habitationis sue, posite in 

contrata Sancti Laurentii tempore mortis sue: primo, bursas de Sancto Spiritu XXXII, item 

bursam unam carchubitam auro, carnorolium unum de auro francigenum. Item bursam unam de 

auro perforatam… (²) 

 Item aliam cantaram cum berialis XXVI de seta francigenis et de Janua. 

… (²) 

Item canas V sagie de Irlanda. 

… (²) 

Spacium ut superius relictum est ut siquid heredi predicte de cetero memorie occurerit 

hinc presenti inventario pariter conscribatur. Que Francha fecit predicta omnia et singula consilio 

testium infrascriptorum quos in hoc casu suos propinquos vicinos et consiliatores elegit et 

appellavit quibus omnibus et ingulis suprascriptis dominus Feus ser Henrici Fei de Florentia, 
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Vicarius domini Potestatis Janue, suam autoritatem et Comunis Janue interposuit pariter et 

decretum. 

Actum Janue in palatio novo Cominus ubi jus redditur, anno dominice nativitatis 

millesimo CCC°XXXXVIII°, indictione XV, die VIII augusti, circa vesperas, presentibus testibus 

Bonandrea Nicolai de Manarola, Cechio Guirarducci de Manarolia et Alberto Beltramis, notario, 

ad hoc vocatis et rogatis. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, La Belgique et l‟Outremont, t. 1, 

n. 233, 302-304.) 

 

57.  

Een groep van zes Genuese handelaren machtigt Giovanni de Savio om in Bayonne Kortrijkse en 

Brugse lakens op te eisen, ingeladen in Sluis door Raffaello di Negrone en Giorgio Lercari naar 

Sevilla in juli 1348, aan boord van het schip van Gonzalez Pedro Sevella de Santander dat door 

schepen van Bayonne buitgemaakt werd. 

 

Genua, 06 april 1350 

Not. Tommaso de Casanova, XVI (1350), f° 311-211v° 

In nomine Domini amen. Infrascripti mercatores januenses dampnificati super navi de qua infra 

fit mentio nomina quorum sunt: Henricus Lecavellum, Obertus Gratilsius, Janotus Berchignonus, 

Raffael de Negrono, Symon Dentutus et Syretus Romeus: vollentes intendere et operam dare pro 

posse ad recuperandam res et bona ipsorum mercatorum, in quibus et de quibus dicti mercatores 

fuerunt dampnificati super quodam navi Goncelli Petri Sevelle de Sancto Ande, super qua cocha 

fuerant honerate res et merces infrascripte dictorum mercatorum in portu Cluse partium Frandrie 

per Rafaelem de Negrono et Georgium Lercarium, cives Janue, M°CCC°XXXXVIII° de mense 

julii pro veniendo inde Scibiliam, que quidem navis cum rebus predictis capta fuit per quasdam 

naves baonensium in Mare Insule, hoc anno predicto de mense septembris vel circha. Et in qua 

navi dictus Henricus habebat ballam unam pannorum de Cotray peciarum duodecim valloris 

florenorum aura boni et justi ponderis ducentorum decem et septem et grossorum sex de 

Fra[ndria]. Et dictus Obertus in aedem navi habebat ballas duas pannorum quarum una erat 

blavorum de Cortray peciarum decem valoris florenorum auri boni et justi ponderis centum 
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sexdecim et medii grosi, et reliqua erat pannorum de Cotray coloritorum pecarium duodecim 

valoris florenorum auri ducentorum sexdecim et grossorum sex: item peciam unam panni de 

Cotray extra ballam valoris florenorum auri sexdecim et grosorum sexdecim: item pecias duas 

silicet unam panigueriam et aliam de cropis valoris florenorum octo. 

 Dictus vero Janotus in dicta navi habebat ballas tres pannorum, videlicet unam pannorum 

de Brugiis pecarium duodecim et unam aliam peciam dictorum pannorum extra ballam valloris 

florenorum auri trecentorum novem: item unam aliam ballam pannorum de Cotray blavorum 

pecarium decem valoris florenorum auri centum sexdecim: item unam aliam ballam pannorum de 

Cotray coloritorum peciarum decem valloris florenorum auri centum triginta: item unum 

crociletum schachatum valoris florenorum auri quatuor. 

 Dictus vero Raffael habebat in navi predicta ballas duas pannorum quarum una erat 

pannorumde Cotray peciarum duodecim valoris florenorum auri centum decem et septem et 

grossorum sex: et reliqua erat pannorum de Brugiis peciarum duodecim valoris florenorum auri 

ducentorum nonaginta. 

 Dictus Symon in eadem navi habebat ballas duas quarum una erat pannorum de Cotray 

peciarum duodecim valoris florenorum auri ducentorum decem et septem et grossorum octo, et 

alia erat pannorum de Brugiis peciarum duodecim valoris florenorum auri decuntorum 

septuaginta novem grossorum trium et dimidii. 

 Dictus vero Siretus in eadem navi habebat tantam quantitatem pannorum de Brugiis que 

valebat florenos auro centum sesaginta. 

 Proposuerunt et inter se et sibi ad invicem disposuerunt mitere Johannem de Savio, civem 

Janue, pro eorum nuntio et procuratori ipsorum mercatorum comunibus expensis pro rata eius 

quod in dicta navi quilibet ipsorum mercatorum habebat, ad civitatem Baone de Gasconia pro 

recuperando eorum nominibus et pro ipsas res et merces predictas seu valorem earum: et 

propterea dicti mercatores voluerunt et inter se et sibi ad invicem pepigerunt et convenerunt quod 

quicquid dictus Johannes de Savio, nuntius predictus, ex dictis rebus et mercibus recuperaverit 

pro ipsis mercatoribus et eorum nominibus detractis et deductis, primo et ante omnia expensis 

inde factis: ac etiam deducta et retenta per ipsum Johannem infrascripta parte quam dictus 

Johannes in se tennere possit et debet pro suo labore, mercede et salario illud quod superfuerit et 

restaverit nitidum ab omnibus supradictis voluerunt et sic se se convenerunt: et sibi ad invicem 
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pepigerunt quod dividatur et dividi debeat inter dictos mercatores pro rata silicet per soldum et 

libram eorum omnium que quilibet ipsorum mercatorum in dicta navi habebat ut supra: non 

obstante eo quod recuperaverunt forte res alique et merces aliquorum vel alicuius dictorum 

mercatorum et res et merces aliorum vel alterius eorum, etc. (sic). 

 Et ita ut supra voluerunt et pepigerunt mercatores predicti ut supra : et ea ut supra inter se 

et sibi ad invicem promiserunt atendere et observare et contra in aliquo non facere vel venire de 

jure vel de facto modo aliquo vel causa : alioquin penam dupli eius in quo sine de quo 

contrafieret vel ut supra non observaretur sibi ad invicem dare et solvere promiserunt quotiens 

fuerit contrafactum cum restitutione dampnorum et expensarum que propterea fierent vel 

substinerentur litis vel extra. Ratis manentibus supradictis et suo ypotheca et obligatione bonorum 

suorum et cuiuslibet eorum habitorum et habendorum. Actum Janue in Banchis in angulo domus 

Carli Ususmaris et consortum, anno dominice nativitatis M°CCC°L°, indictione secunda 

secundum cursum Janue, die sesta aprilis, circha tertiam. Testes Andriolus de Pinu quondam 

Guillelmi, Ferrandus Spinula quondam Petri et Jacobus Andreas quondam magistri Petri, cives 

Janue. 

( Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, La Belgique et l‟Outremont, t. 1, 

n. 264, 341-343.) 

 

58.  

Pietro de S. Biágio, drapier, erkent van Cataneo de Cataneis een torsel Mechels laken ontvangen 

te hebben, waarvoor hij hem een bedrag van 475 ponden en 14 s. moet, te betalen op 1 januari 

eerstvolgend. 

 

Genua, 06 april 1350 

Not. Pietro de Calvaro, III (1350-1354), f° 43, n° 2 

In nomine Domini amen. Ego Petrus de Sancto Blaxio draperius, confiteor tibi Cataneo de 

Cataneis stipulatione solempni me a te emisse, habuisse et recepisse torsellum unum pannorum 

de Malinges. Renuntians exceptioni non empti, non habiti et non recepti dicti torselli dictorum 

pannorum dolli malli et omni juri: unde et pro quo precio et resta dicti precii promito et convenio 

tibi dicto Cataneo vel tuo certo nuntio, ego dictus Petrus dare et solvere libras quadringentas 
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septuaginta quinque et sol. quatuordecim jan. pro resta precii dicti torselli et pro ut supra, 

conputata rippa et facta tara hinc ad kalendas januarii proximi venturi sub pena dupli dicte 

quantitatis panni, solempni stipulatione promissa cum restitutione dampnorum, interesse et 

expensarum litis et extra. Ratis manentibus supradictis et cum obligatione bonorum meorum, 

habitorum et habendorum. Acto quod pro predictis omnibus realiter et personaliter conveniri 

possim Pissis, Nicie, Saone, Avinione et ubique locorum seu terrarum et sub quocumque judice, 

officio et magistratu ecclesiastico et seculari et ubi me et mea inveneris seu conveneris ibi per 

pactum de predictis tibi juri stare et inde solvere et satisffacere tenear et promito ac si perinde 

presens contractus ibi esset celebratus : abrenuncians fori privilegio, non mei judicis legi primo 

conveniendo et omni juri. Testes Octobonus de Nigro et Ceprianus Spinula et Rollandus de 

Preducha, censarius.  

 Actum Janue in Banchis juxta domum quondam Boniffacii de Nigro, anno ut supra (1), 

die tertio augusti, paulo post tertiam. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, La Belgique et l‟Outremont, t. 1, 

n. 270, 349.) 

 

59.  

Cristoforo Pallavicino, vertegenwoordiger van Andallo de Savignone, geeft bewijs van betaling 

van een bedrag van 1600 Genuese gulden, ofwel 2000 ponden, aan Michelino de Pavie, burger 

van Genua, optredend in naam van Pinpa de Fraguenasco van Cremona, tegenwoordig 

woonachtig in Milaan, die zich door een akte uitgegeven in Brugge, verbonden heeft om dat 

bedrag over te maken aan Andallo à titre d‟échange, in Genua. 

 

Genua, 23 juli 1352 

Not. Tommaso de Casanova, XVIII (1351-1352), f° 181v° 

In nomine Domini amen. Ego Crispoforus Pillavicinus procurator et procuratorio nomine Andalo 

de Savignonis, de qua procura constat instrumento publico scripto manu Dominici Durantis 

notarii quondam Francischi M°CCC°LII ut assero, et pro quo Andalo de rato habendo, promito 

sub ypotheca et obligatione bonorum meorum habitorum et habendorum, confiteor tibi Thome de 

Casanova notario infrascripto tanquam publice persone stipulanti et recipienti officio publico et 
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nomine et vice Pinpa de Fraguenascho de Cremona, nunc habitatoris Mediolani, filii Ruffini, me 

dicto nomine habuisse et recepisse a Michelano de Papia, cive et habitatore Janue hic presente 

dante et solvente pro dicto Pipa (sic) illos florenos auri mille sexcentos jan. sive libras duomilia 

jan. quos seu quas dictus Pinpa mei dicto nomine seu dicto Andalo vel eius certo nuntio dare et 

solvere seu dari et solvi facere promisit in civitate Janue ex causa cambii ut constat publico 

instrumento cambii inde scripto in Brugiis manu publici notarii ut assero: quod instrumentum 

trado tibi dicto Michelano incissum et nullius valoris tanquam vere solutum. Renuntians dicto 

nomine exceptioni dicte quantitatis pecunie ex dicta causa non habite, non recepte et non 

numerate rei ut supra sic non geste et non sic se habentis doli actioni in factum condicioni sine 

causa et omni juri: quare dicto nomine libero et absolvo te dictum notarium recipientem ut supra 

et per te dictum Pinpa, heredes et bone sua a predicta pecunie quantitate et qualibet parte ipsius 

per aceptilationem et aquilianam stipulationem solempniter interpositas, faciens inde dicto Pinpa 

licet absenti de predicta pecunie quantitate et qualibet parte ipsius finem, remisionem, 

quitationem, absolutionem et omnimodam liberationem et pactum de ulterius non petendo, 

promitens dicto notario recipienti ut supra solempni stipulatione quod per me dicto nomine seu 

per dictum Andalo vel habentem ab eo causam contra dictum Pinpa, heredes vel bona sua, nulla 

de cetero fiet vel movebitur lix, questio, actio, petitio, requisitio, molestia seu aliqua controversia 

in judicio vel extra occasione dicte pecunie quantitatis vel alicuius partis ipsius et etiam ad 

cautelam promito et convenio tibi dicto notario, recipienti ut supra, dictum Pinpa, heredes et bona 

sua conservare indempnem, indempnes et indempna a dicta pecunie quantitate et qualibet parte 

ipsius et dare et solvere eidem Pinpa quicquid et quantum per dictum Pinpa. 

 Actum Janue in Banchis in angulo domus heredum quondam Carli Ususmaris et 

consortum, anno dominice nativitatis M°CCC°LII°, indictione IIII, die XXIII julii circha 

vesperas. Testes Jacobinus Rubeus de Vulturo filius Francischi, Galosius Spinula et Luchetus 

Gualesius. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, La Belgique et l‟Outremont, t. 1, 

n. 280, 359-360.) 

 

60.    
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Raffo Gentile verklaart dat, de 20ste februari 1346 te Avignon, de overleden Guglielmo de 

Gonoa, hem zijn rechten op een schuld van 474 ponden aangegaan door de Engelse koning, 

inclusief de personen die deze operatie hebben gefinancierd. 

 

Genua, 27 juni 1353 

Not. Tomasso de Casanova, XIX (1353), f° 161 v°-162. 

In nomine Domini amen. Ego Raffus Gentilis, civis Janue, sciens et cognoscens me habuisse jura 

cessa a quondam debito librarum quadringentarum septuaginta squator vel circha cintra dominem 

regem Anglie tenorem sive consessorum – (sic) et de qua cessione apparet per instrumentum 

publicum scriptum Avinioni manu Bartholomei Anigonis domine Joffredo de Pistorio imperiali 

auctoritate judicis ordinarii et notarii publico, anno dominice navititatis M°CCC°XXXXVI, 

indictione XIIIa, de Xxa mensis februarii. Constitutis in presentia mei norarii et testium 

infrascriptorum et presentibus et requerentibus infrascriptis quorum nomina sunthec: Cataneus 

Spinula de Sancto Lucha. Darius Ardimentus et Anthonius de Negrono, etc. (sic), dico, assero et 

protestor quod veritas est quod in dicto debito, dictus Cataneus habet de sua pecunia libras LVII, 

s. XII, d. X dicte monete, dictus Darius Ardimentus pro se et pro Belengerio Cataneo et Celino 

Fodraco de Saona sociis suis lib. CLXXVIIII, s. XVIII, s. III dicte monete, dictus Anthonius de 

Negrono lib. LXXXVII, s. XVII, d. III dicte monete, Johannes de Sancto Stefano lib. XXV, s. VI, 

d. III dicte monete, Filipus Spinulus filius heres quondam Juliani Spinule lib. XX, s. III, d. IIII 

dicte monete, heredes quondam Frederici Spinule quondam Amfreoni lib. XXXIIII, s. XIIII, d. X 

dicte monete et quod quicquid recuperari contingerit ex debito predicto illud debet pertinere et 

pertinet ad predictos superius nominatos dividendum inter ipsos pro partibus supradictis et de 

predictis ad cuatelam predictorum et testimonium veritatis, mando ego dictus Raffus per te 

notarium intrascriptum confici debere publicum instrumentum. 

Actum Janue in Branchis in angulo domus heredum quondam Carli Ususmaris et 

consortum, anno dominice nativitatis M°CCC°LIII, indictione quinta, die XXVIII junii, inter 

tertiam et nonam. Testes Anthonius Ardimentus et Henricus Picamilius, filius Babilani. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont, t. 2, n. 

284, 365-366.) 
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61.  

Amborgio de Olliva erkent dat hij een bedrag geld heeft betaald aan Cosme Gentile, voor het 

leveren van stoffen. 

 

Genua, 09 januari 1354 

Not. Pietro de Clavaro, IV, vol. I (1348), f° 204, n° 2. 

In nomini amen. Ego Ambroxius de Olliva, draperius, quondam Thome, confiteor tibi Cosme 

Gentili quondam Lodixi stipulatione solempni me a te emisse, habuise et recepisse pecias decem 

pannorum de Loves. Renuntias. Dare et solvere libras ducentas quinquagintaa tres, sol. duos et 

den. sex jan. conputata rippa in die XX° aprilis proximi venturi : et confiteor me esse eorum 

veniam consecutum per instrumentum scriptum manu – et mairorem annorum XXIII et jurans ad 

Dei Sancta Evangelia. Testes Gaspal Spinulla quondam Cassani et Petrus Adrianus.  

Actum Janue in Banchis juxta domum quondam Boniacii de Nigro, anno et supra, die 

VIIII° januarii, inter nonam et vesperas.  

M°CCCLLLIIII°, die XVII° septembris de mandato et voluntate dicti Cosme, cassum et 

presens instrumentum quia sibi est integre solutum de quantitate predicta a dicto Ambroxio de 

Oliva. Testes Nicolaus Lommelinus quondam Bonvilani et Guillelmus Rubeus de Vulturo. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 287, 368-369.) 

 

62.   

Erkenning van de stapelmonopolie te Brugge door Lodewijk van Male. 

 

02 augustus 1358 

Lodewijk van Male, en cconnaissance des bons offices qu’il a reçus des Brugeois, confirme leur 

privilège d’estaple, et promet de n’établir d’estaple dans aucune autre ville, et de poursuivre, sur 

la dénonciation de cinq échevins, tous abus qui seraient commis au contraire par son bailli en leau 

de l’Écluse au ses sergent, en les suspendant par un an de leur charge. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 299, 222.) 

(Inventaires des chartes de Bruges, t. 2I, 12.) 
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63.  

Patroon Andrea Spinola vervoert een vracht textiel van Sluis naar Genua. 

 

Genua, 23 juli 1370 

Not. Andreolo Caito, I, vol. 2 (1370), f° 61-61v. 

In nomine Domini amen. Nos Manfredus Cantellus et Prosper Cataneus quondam Nicolai, civis 

Janue, confitemur tibi Franchisco de Luna, civi Janue, quondam domini Petri nos a te emisse, 

habuisse et recepisse tot de tuis rebus et mercibus. Renuntiantes exeptioni dictarum rerum et 

mercium non emptarum, non habitarum et non receptarum rei ut supra et infra sic non esse et sic 

se non habentis doli mali metus in factum actioni condicione sine causa et omni juri, unde pro 

quibus et quarum precio tibi vel tuo certo nuntio promitimus et convenimus -. Dare et solvere, 

videlicet ego dictus Manfredus libras centum viginti quinque jan. ego dictus Prosper libras 

centumm viginti quinque jan. hinc ad menses sex proximos venturos : sub pena dupli eius de quo 

contrafieret vel ut supra non observaretur solempni stipulation promissa cum restitution 

dampnorum, interesse et expensarum litis et extra. Ratis manentibus supradictis et obligatione 

bonorem nostrorum et cuiusibet nostrum habitorum et habendorum. Salvo et specialiter reservato 

si torselus unus pannorum signatus tali signo qui causa conducendi Januam vel Portam Pissanum 

oneratus fuit in portu Clusarum de Frandria per Johannem de Castilio vel alium pre eo in quadam 

cocha patronizata per Andream Spinullam vel alium pro eo, qui dicto portu Clusarum recessit seu 

de procimo redecere debet in Janua vel Portupissano sanus et salvus conductus et exoneratus 

fuerat, quod tunc et eo casu presens instrumentum sit capsum et nulius valoris et pro rata pro ea 

parte que sic conducta et exonerata fuerit, sit etiam capsum presens instrumentum. Ex rixicum 

huiusmodi incipiatur et inceptum esse inteligatur quando dicta cocha recessit seu recedet de dicto 

portu Clusarum et stet et duret veniendo et navigando Januam vel Portum Pissanum recto viagio, 

etc. (sic), et alio viagio nin mutato, salvo si mutaretur justo Dei, maris vel gentium impedimento, 

et finiatur dictum rixicum quando dictus torselus de dicta cocha fuerit conductus et exoneratus in 

quando dictus torselus de dicta cocha fuerit conductus et exoneratus in Hanua vel Portu Pissano 

et pro rata. Ita tamen et acto et sane intelecto non obstantibus aliquibus supradictis, quod dicta 

cocha sic navigando possit ire, capere, portum facere,onerare et exonerare in quibuscumbque 
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locis solite sunt capere naves venientes de Flandria Januam vel Porto Pissanum et non propterea 

inteligatur dictum viagum esse mutatum : quo sic et supra conducto et exonerato, presens 

instumentum sit capsum : sit etiam capsum presens instrumentum si cesaveris anno uno proximo 

venturo petere presens debitum. Qui Manfredus protestatur sine aliquo prejudicio dicti Francisci 

quod presentum obligationem facit pro Anthonio Lercario quondam Grafioti presente et sic 

confitente quantum pro libris LXII, sol. X jan. 

Actum Janue in Banchis ad banchum notarii infrascripti, anno ut supra, die XXIII julii 

circa tertiam, testes Anthonius de Ansaldis de Strupa et Manuel de Vedereto, civis Janue. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 315, 415-417.) 

 

64.  

Andrea Spinola is patroon van een schip dat textiel van Bartholomeo Lommelini vervoert van 

Sluis naar Genua. 

 

Genua, 23 juli 1370 

Not. Andreolo Caito, I, vol. 2 (1370), f° 63v-64. 

In nomine Dominus amen. Ego Egidius Lomellinus, civis Janue quondam Ansaldi, confiteor tibi 

Bartholomeo Lomellino quondam Sorleonis me a te emisse, habuisse et recepisse tot de tuis rebus 

et mercibus. Renuntians exceptioni dictarum rerum et mercium non emptarum, non habitarum et 

non receptarum rei et supra et infra sic non esse et sic se non habentis doli mali metus en factum 

actioni condicioni sine causa et omni juri, unde pro quibus et quarum precio tibi vel tuo cero 

nuntio promito et convenio -. Dare et solvere libras centum viginti quinque jan. hinc ad menses 

sex proximos venturos: sub pena dupli eius de quo contrafieret vel ut supra non observaretur, 

solempni stipulatione promissa cum restitutione dampnorum, interesse et expensarum litis et 

extra. Ratis manentibus supradictis et obligatione bonorum meorum habitorum signatus tali signo 

qui causa conducendi Januam vel Portam Pissanum oneratus fuit in portu Clusarum de Fandia per 

Johannem de Castilio vel alium pro eo in quadam cocha patronizata per Andream Spinulam vel 

alium pro eo que dicto portu Clusarum recessit sue de proximo recedere debet in Janua vel 

Portupisano sanus et salvus conductus et exoneratus fuerit, quod unc et eo casu presens 
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instrumentum sit capsum et nulius valoris et pro rata, etc. (sic) pro ea parte que sic conducta et 

exonerata fuerit, sit etiam capsum presens instrumentum. Ex rixicum huiusmodi incipiatur et 

inceptum esse inteligatur quando dicta cocha recessit sue redecet de dicto portu Clusarum et stet 

et duret veniendo et navigando Januam vel Portum Pisanum recto viagio et alio viagio non 

mutato salvo si mutaretur justo Dei maris vel gentium impedimento. Ita tatem et acto et sane 

intelecto non obstantibus aliquibus supradictis quod dicta ocha sic navigando possit ire, capere, 

portum facere, onerare et exonerare in quibuscumque locis voluerit patronus dicte coche et non 

propterea inteligatur dictum viagium esse mutatum: et finiatur dictum rixicum quando dictus 

torselus pannorum fuerit in Januam conductus et exoneratus super dicta cocha et pro rata ut 

supra: quo sic conducto et exonerato presens insrumentum sit capsum, et pro rata: sit etiam 

capsum presens instrumentum si cesaveris anno uno petere presens debitum. 

Qui Bartholomeus protestatur quod presens debitum spectat et pertinet Francescho de 

Luna quondam domini Petri pleno jure et de suis propriis ebus et mercibus prodecit. 

Actum et supra. Testes Obertus de Nativo de Sexto, Quicilus de Gavio et Johannes de 

Clavica, bancherius. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 316, 417-418.) 

 

65.  

Patroon , Spinola vervoert een vracht linnen van Sluis, via Nazario Guinigi tot Genua. 

 

Genua, 27 juli 1370 

Not. Andreolo Caito, I, vol. 2 (1370), f° 73v°-74. 

In nomine Domini amen. Nos Ughetus de Nigro et Griffedus de Benama et Cramotus Lercarius, 

civis Janue, confitemur tibi Gotifredo de Gavio, civi Janue, presenti et stipulanti nos a te emisse, 

habuisse et recepisse tot de tuis rebus et mercibus. Renuntiantes. Dare et solvere libras trecentas 

sptuaginta quinque jan. Hinc ad menses sex proximos venturos. Salvo et specialiter reservato si 

illa quantitas pannorum et lanarum signata signo Martini Maruffi que causa conducendi Januam 

vel Portam Pissanum onerata fuit seu onerabitur in portu Clusarum de Frandria per Nazarium 

Guinixii vel alium pro eo seu alium nomine dicti Martini vel pro ipso Martino in quadam cocha 
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patronizata per Andream Spinulle vel alium pro eo, que de dicto portu Clusarum recessit seu de 

proximo recedere debet in Janua vel Portu Pissano sana et salva conducta et exonerata fuerit, 

quod tunc et eo causa presens instrumentum sit capsum et nulius valoris et pro rata. Et rixicum 

huiusmodi incipiatur et inceptum esse inteligatur quando dicta cocha recessit sue redecet de dicto 

cocha recessit seu redecet de dicto portu Clusarum et stet et duret -. Qui Gotifredus proptestatur 

quod presens debitum spectat et pertinet Martino Maruffo predicto. 

Actum Janue in Banchis ad banchum notarii infrascripti, anno ut supra, die XXVII julii 

circa primam. Testes Manuel de Bracellis et Quilicus de Andrea, batiffolium. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 318, 420.) 

 

66.  

Patroon Andrea Spinola vervoert een hoeveelheid laken en linnen vanuit Sluis naar Genua. 

 

Genua, 27 juli 1370 

Not. Andreolo Caito, I, vol. 2 (1370), f° 73v°-74. 

In nomine Domini amen. Nos Prosper Cataneus et Nicolaus de Marinis quondam Nicolai 

confitemur tibi Gotifredo de Gavio civi Janue, presenti et stipulanti nos a te emisse, habuisse et 

recepisse tot de tuis rebus et mercibus. Renuntiantes. Dare et solvere videlicet ego dictus Prosper 

libras centum viginti quinque jan. et ego dictus Nicolaus libras centum viginti quinque jan. hinc 

ad menses sex proximos venturos sub, etc. (sic). Salvo et specialiter reservato si illa quantis 

pannorum et lanarum signata signo Martini Maruffi seu aliis consignis que causa conducendi 

Januam vel Portum Pissanum onerata fuit seu onerabitur in portu Clusarum de Frandria per 

Nazarium Guinixii vel alium pro eo seu alium pro ipso Martino in quadam cocha patronizata per 

Andream Spinulam vel alium pro eo que dicto portu Clusarum recessit seu de proximo recedere 

debet in Janua vel Portu Pissano sana et salva conducto et exonerata fuerit, quod tunc et eo casu 

presens instrumentum sit capsum et nulius valoris et pro rata. Et rixicum huiusmodi incipiatur et 

inceptum esse inteligatur quando dicta cocha recessit seu recedet de dicto portu Clusarum. Qui 

Nicolaus sine aliquo prejudicio dicti Gotifredi protestatur quod presentem obligationem facit pro 
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Oliverio Ricio quantum pro dimidia. Et dictus Gotifredus protestatur quod presens debitum 

spectar et pertinet Martino Maruffo predicto. 

Actum et supra et testet et supra. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 321, 423.) 

 

67.  

Pierre Chense de Tribuke heeft een som geld ontvangen van Marke Spinghele voor het 

transporteren van verschillende goederen. 

 

21 januari 1379 

En la plaine cambre deschievins de la ville de Bruges, cognissoit Pierre Chense de Tribuke quil a 

eu et recheu de Marke Spinghele, marchant genevois, LXXIJ lb. s., de gros pour le frait de 

plusieurs manères de biens de pois appartenans a pluseurs marchans genevois que la barge de 

Vivieres appelee Sainte Kateline a ammene en Flandres en ce darraim voiage quelle a fait de 

Siville ou elle fu affretie et chargie par Luquin Gentil, et parti dileuc ou mois de septembre 

darrain passe : et vint en Flandres, le viij
e
 jour de decembre darrain passe : desquelles 

marchandises fu marchans sur ladicte barge lidis Marke Spinghele, et de la barge estoit maistres 

au departir de Sibile, Jehans Marchie de Tribuke, qui trespas en a este et est maistres lidis Pierre 

Chense de Tribuke : duquel frait lidiz Pierre Chense se tient pour bien content et appaiet : et en 

quitta ledit Marque Spinghele et tous desdommagies de ladicte somme, et de tous coux et frais 

qui en porroient ensevir. Et se de ce audit Pierre Chense aucune chose defailloit, ce ont encovent 

et promis Jehans Pieres de Soltures, marchant de Caestre, Loppe, Marin de Vivieres, Jehans 

Pieres de Trobyke de Vermeau et Francisce Mighelis de Buberu, comme plesge pour lui, et 

chacun pour le tout, a parfaire plainement : leqeul frait fu paie et ladicte plesgerie receue par 

jugement deschevins susdis. 

Actum le xxj
e
 jour de jenvier, anno M. CCC. LXXVIIJ. Eschevins Jorges Dartrike, 

Jacques de Leke, Gheraert de la Moere, Polz Scuwinc. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 255, 290-291.) 

(Cartulaire Ouden Wittenbouc, fol. 143, n. 4.) 
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68.    

Nicolò Roncini de Lucques fait assurer par Odone, fils de feu Fino Rauset, et Ranieri de 

Campilia, citoyens et marchands de Pise, ainsi que Anfreano Cattaneo, pour un montant de 375 

l. gén. réparti à raison de 125 l. chacun, une quantité de laine chargée à l‟Ecluse par Biagio 

Guiducci à la bord de a coque dont le patron est Andrea Spinola. 

 

Genua, 08 augustus 1379 

Not. Andreolo Caito, vol. 2 (1370), f° 108v°-109 

In nomine Domini amen. Nos Odus quondam Fini Rauset, Raynerus de Campilia, cives Janue, 

confitemur tibi Nicolao Roncini de Luca presenti et stipulante nos a te emisse, habuisse e 

recepisse tot de tuis rebus et mercibus. Renuntiantes exceptione dictarum rerum et mercium non 

emptarum, non habitarum et non receptarum rei ut supra et infra sic non esse et sic se non 

habentis doli mali, metus, in factum, actioni et condicione sine causa et omni juri : unde pro 

quibus et quaru precio tibi vel tuo certo nuntio promitimus et convenimus, dare et solvere libras 

trecentas septuaginta quinque jan. videlicet quilibet nostrerum libras centrum viginti quinque jan. 

hinc ad menses sex proximos venturos sub pena dupli eius de quo contrafierit vel ut supra non 

observaterur solempni stipulatione promissa cum restitutione dampnorem, interesse et 

expensarum litis et extra. Ratis manentibus supradictis et obligatione bonorum nostrorum 

habitorum et habendorum. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas lanarum signata tali 

signo que onerabitur in portu Clusarum de Frandria per Biaxium Guidecium de Luca vel alium 

pro eo in quadam cocha patronizata per Andream Spinulam velalium pro eo, que de dicto portu 

Clusarum recessit seu de proximo recedere debet in Janua velPorto Pissano sana et salva 

conducta et exonerata fuerit, quod tunc et eo casu presens instrumentum sit capsum et nulius 

volaris et pro rata et pro ea parta que in Janua vel Portu Pissano sana et salva conducta et 

exonerata fuerot, sit etiam capsum presens instrumentum. Et rixicum huiusmodi incipiatur et 

inceprum esse inteligatur quando dicta cocha recessit seu recedet de dicto portu Clusaum et stet et 

duret quosque tota dicta quantitas lanarum fuerit in Janua vel Portupissano sana et salva conducta 

et exonerata et pro rata ut supra vive veniatur vel navigatur cum dicta cocha recto viagio, sive 

non, sive mutetur dictum viagium, sive non, sive quomodocumque aliter sit fiat vel ontingat, ita 
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quod nullumodo inteligamur seu alter nostrum inteligatur a presenti instrumento sive debito 

liberati seu liberatus nisi solummodo quando tota dicta quantitas lanarum fuerit in Janua vel Portu 

Pissano sana et salva conducto et exonerata et pro rata ut supra , sit etiam capsum presens 

instrumentum si cessaveris anno uno proximo venturo petere presens debitum. Actum et supra. 

Testes Egidiolus Salvaighus et Alexander Mussus de Diano, cives Janue. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 322, 432-433.) 

 

69.      

Obertus Tomassi d‟Asti, citoyen de Gênes, et Antonio Luzardo, banquier, mandataire de Giacoto 

Proana Luzardo, d‟une part , et Giovanni de Mari, d‟autre part, choisissent Anfreano Spinola et 

Giovanno Tortorino pour arbitrer leur litige touchant les dépenses effectuées par Giovanni de 

Mari au cours d‟un voyage en Angleterre, et qu‟il prétend en compte à Giacoto. 

 

Genua, 09 december 1374 

Not. Andreolo Caiti, II (1374-1379), f° 28-28v°-29 

In nomine Domini amen. Obertus Tomsus de Ast, civis Janue, et Anthonius Luxiardus, 

bancherius, procuratores et procuratorio nomine domini Jacoti Proane de Carignano, militis, cum 

pleno mandato infrascripto et alio secundum quod dicta procura apperare dicunt publico 

instrumento scripto in caustra l’aurini manu Michaelis Clerici, notarii, MCCCLXXIIII, die XXII 

mensis octobris, dictis nominibus ex una parte et Johannes de Mari civis Janue quondam, dictis 

nominibus ex una parte et Johannes de Mari civis Janue quondam Babilani ex altera parte, se se 

dictis nominibus compromisserunt et plenum, liberum et generalum compromissum fecerunt et 

plenum, liberum et generalem compromissum fecerunt in dominus Anfreonum Spinulam qu. 

Carloti et Johannem Tortorinum tanquam en eorum dictis nominibus arbitros, arbitrores et 

amicabiles compisitores et comunes amicos de omnibus, pro et occasione certarum expensarum 

factarum per dictum Johannem de Mari in quodam viagio per ipsum facto de Janua ad partes 

Anglie pro quibus dicit dictum dominum Jacotum sibi teneri et de quibus fit mentio in quadam 

scriptura facta seu scripta manu propria dicti domini Jacoti ut asserit dictus Johannes de Mari et 

super quibuscumque depensis, etc. (sic). Et duret presens mandatum sive compromisum hns ad 
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festum Nativitatis Domini proxime venture. Hoc acto inter dictos contrahentes dictis nominibus 

quod ipsi Obertus et Anthonius in presenti compromisso non inteligantur esse suis probiis 

nominibus ad alique obligati. Reservatis taen semper dicto Johanni juribus quibuscumque contra 

dictum Anthonium Luxiardum pro promisione quam aserit dictum Antonium sibi fecisse pro 

dicto domini Jacoto in quadam apodixia scripta manu dicti Antonii. Actum et supra. Testes 

Guiraldus Gaparris et Manuel Luxiardus. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 336, 432-433.) 

 

70.    

Percvale Cibo reconnaît avoir reçu en commande de Conrado Spinola un montant de 4000 l. 

gén. et de Eliona Spinola un montant de 2500 l. gén. qui, incorporés à un fonds commun, ont été 

envoyés pour partie en Flandre, pour partie en Sicile, le reste étant demeuré à Gênes. Il s‟engage 

à se rendre en Sicile pour y faire fructifier la part sui s‟y trouve. 

 

Genua, 09 september 1377 

Not. Teramo Maggiolo en Giovanni Bardi, V (1390, 1388), f° 210-210v° 

In nomine DOmini amen. Ego Parcival Cibo quondam Gotifredo coniteor vobis Conradus 

Spinulle quondam Antonii et Eliano Spinulle quondam Catanei presentibus et stipulantibus 

quilibet vestrum pro quantitate infrascripta me a vobis habuisse et recepisse in accomendacione et 

nomine accomendacionis, videlicet a te dicto Conrado libras quatormilia jan. et a te dico Eliano 

libras duomilia quingentas jan. implecatas et conversas in meo communi ratione, cuius partim 

misi ad partes Sicilie et partim ad partes Flandrie et partim habeo in civitate Janue. Cum qua et 

quibus ire et navigare debeo possum et promito Domino concedente ad partes Scicilie causa 

moram trahendi per certum temus  in dictis partibus, causa mittendi et defferendi ad quascumque 

alias mondi partes Deus mihi melius administratverit praeterquam ad loca de jure prohibita ad 

rixicum etc. Actum et Supra. Testes Egidolus Salvaygus, Bartholomeus de Mari quondam 

Montani, Raffael de Ponzola et Galaxius Spinulla quondam Galaxii. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 336, 432-433.) 
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71.    

Conrado Spinola fait assurer par Sismondo Grillo, Franscesco de Grimaldi, Cristoforo de 

Prementario et Bartolomeo Salicete, pour un montant de 500 lb. gén. réparti à raison de 125 l. 

chacun, une quantité de harengs chargée à l‟Ecluse par Luchiano Spinola à destination de Porto 

Pissano, à bord de la nave castillane dont le patron est Carloto Lercari. 

 

Genua, 11 december 1377 

Not. Teramo Maggiolo en Giovanni Bardi, V (1386, 1376-1386), f° 193v°-194 

In nomine Domnini amen. Sysmondis Grillus, Fransciscus de Grimaldis et Christoforus de 

Prementario, filius emancipatus et dixit Bernabovis, et Bartholomeus Salicetus – Conradi 

Spinulle quondam Antonii se ab eo - dare et solvere libras centumvingintiquinque jan. pro 

singulo eorum, hinc usque ad menses sex proximos. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas 

de arengis quam causa portandi et defferendi ad Portam Pissarum Luchinus Spinulla quondam 

Cazammici vel alius pro eo, poni et onerati fecit sive faciet in portu Clusse de Flandria in 

quandam navi castelana que conducitur per Carlotum Lercarium vel alium pro eo, conducta et 

exonerata fuerit in Portu Pisarum sana et salva, etc. (sic). Actum et supra. Testes Egidiolus 

Salvaygus et Johannes de Maffee. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 359, 484.) 

 

72.    

Pedro de Lisbonne, du royaume de Castille, habitant Gênes dans le quartier du Môle, reconnaît 

reçu en prêt un montant de 10 fl. d‟Oliviero de Castro Lenbeni du royaume de Castille, et un 

monant de 14 fl. de Ferando de Murcie, montant remboursables au terme du voyage qu‟ils font 

actuellement à bord d‟une galère Spinola, et en divers lieux dont notamment le France. 

 

Genua, 04 juni 1379 

Not. Antonio de Benito, IV (1379- 1384), f° 44-44v° 
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In nomine Domini amen. Ego Petrus de Lisbona regnamine Castele, habitator Janue in contrata 

Moduli qu. Francisci confiteor vobis Oliviero de Castro Lenbeni de dicto egnamine qu. Anfoxii 

et Fernando de Murcia qu. Ferandi me a vobis habuisse et recepisse mutuo gratis et amore flor. 

viginti quator auro bonos et justi ponderis videlicet a te dicto Oliverio flor. decem auri et a te 

dicto Ferando flor. quatuordecim auri. Renuntians exceptione pecunie non numerate et non 

recepte sive mutui non facti et omni juri. Quos Florenos viginti quator auri vel totidem pro ipsis 

eiusdem monete vobis vel vestro certo nuntio dare et solvere promito videlicet tibi dicto Oliverio 

flor. decem auri et tibi dicto Ferando for. Quatordecim auri ad aventum presenti viagii ubi nnc itis 

in galea Spinula. Alioquin penam dupli dicte quantitatis vobis stipulantibus dare et solvere 

promito. Ratis manentibus supradictis  cum restitutione dampnorum expensarum litis et extra que 

proterea fierent et proinde omnia bona mea habita et habenda vobis pignori obligo. Renuntians 

fori privillegio et omni juri. Ita quod Janue, Saone, Finarii, Lisbone et in toto regnamine Francie 

et ubique terrarum et sub quocumque judice et magistratu, realiter et personaliter conveniri 

possim et solutionem vobis facere tenear facere de predictis per pactum et ad cautelam, jurans, 

etc. (sic). Insuper nos predicti Oliverius et Ferandus comitimus et concedimus tibi dicto Petro ac 

damus tibi potestatem et bayliam si aliquis nostrum decesserit in presenti viagio dispensare 

debeas partem ispius decentis dicte pceunie ubi ibi meliusvidebitur et pro anima nostra. Actum 

Janue in contrata Moduli in domo qua habitat dictis Petrus, anno dominice nativitatis millesimo 

CCC°LXXVIII, indictione prima, die quarta junii, circa nonam. Testes Obertus de Modulo, 

habitator Sarzani, marinarius, et Obertis Nigrus de Petrastremona, habitor Moduli, et Johannes 

Romeus de Zizeria. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 375, 501-502.) 

 

73.  

Brief van Lodewijk van Male gericht aan alle vreemde handelaren, residerende te Vlaanderen. 

Hij belooft hen, wegens de politieke onrusten die er zijn tussen de drie steden van Vlaanderen 

„les invites à se retirer du pays.‟ 

 

17 mei 1380 
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Ute dien dat gy wetet ende te uwer kennesse wel komen is dat upsat, de roeringe ende conspiratie 

die unse drie steden Ghent, Brugge ende Yper ende andere van onsen lande Vlaendern ghemaket 

ende ghedaen hebben, ende nogh daghelix doen  inde contratie van ons, ende gii in onsen lande 

ghebleven syt ende bliven hemlieden te conforterne, sustenerne ende uwe copmanschepe under 

hemlieden doende, die unse vyande syn, twelke niet redelic nogh moghelic en is, noch ons 

langher stat te doghene, u wesende in onse beschermenesse ende sauvegarde:  

So ist dat wy u laten weten dat wy u buten onse sauvegarde doen, ende onbeden u, dat gy 

stappans rumt onse lan van Vlandren met juwen goede und kompanschepen: of anders dat gy 

nyet en doen ende u yet misschieve in lyve oft in goede, in wat manieren dat yt ware, onse 

meyninghe is hier mede vorwaret te stane jeghen u. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, 324-325.) 

(Hanseceresse, t. 2, n. 204, 232.) 

 

Na deze brief keren de vreemde handelaren zich naar de magistraat van Brugge, die hen 

bescherming belooft: 

Ende aldar up verantworden se uns ute eener ghemenen eendracht, ze wolden uns beschermen 

und nemen uns ni sekere gelede, uns lyf und unse goet, to lande unde to watere ende onse 

privilegie holden, alse uns beseghelt waren… 

 

74.    

Paolo Spinola di Luccoli et Giacomo Spinola de Sancta Luca reconaissent avoir reçu à Chio 

d‟Andalo Cattaneo, patron de la coquepinasse la „Sancta Marcia‟, et agissent au nom de Eliano 

et Oberto Spinola, 523 cantares d‟alun minuto pout lesquels ils promettent de payer, à Bruges, à 

Andalo, ou, pout son compte, à Luchino Spinola. 

 

Chio, 04 februari 1381 

Not. Antonio Fellone, III (1323-1341), f° 149 

In nomine Domnii amen. Paulus Spinulla de Lucholi quondam Lodisii et Jacobus Spinulla de 

Sancto Luca quondam Ferrandi, confessi fuerent et in veritate publice recognoverunt ad invicum 

Andalo Cataneo quondam Belengerii, domino et patrono cuiusdam coche spanicie vocate Sancta 
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Maria nunc existentis in portu Syi, se se ad invicem habuisse et recepisse a dicto Andalo, vantaria 

aluminum minotorum quingenta viginti tria, videlicet dictus Paulus cantaria centum et dictus 

Jacobus cantaria quadringenta viginti tria, in Syo, de quibus et pro quibus dicti Paulus et Jacobus 

promixerunt et convenerunt sive uterque eorum pro rata dare et solvere dicto Andalo, sive pro eo 

Luchino Spinnula quondam Catenemici, in Bruges precium aliorum aluminium que habet dictus 

Andalo in dictus sua navi, risico, pericolo et fortuna dicte navis et aluminis Dei, maris et gentium, 

pro quibus omnibus dicto Paulus et Jacobus obligaverunt et nunc obligant verssus dictum Andalo 

cantaria quingenta vigintiquinque alumininum de rocha predictorum Pauli et Jacobi quos habent 

in dicta sua navi. Renuntiantes dicti Paulus et Jacobus exeptioni presentis confessionis et 

obligationis non facte rei ut supra et infra sic non esse et sic se non habentis doli mali metus in 

bona agnoscere fidem erga dictum Andalo eidem proximerunt heredes et bona sua de predictis 

omnibus indemnem, indemnes et indemna conservare et solvere omne id et totum pro quibus 

dictus Andalo dampni fieri cintingeret: que omnia et sungula suprascripta proximerunt et 

convenerunt dicti contrahentes stipulantes sibi ad invicem et vicissem et da cautellam juraverunt 

predicto Paulus et Jacobus ad Sancta Evangelia corporaliter tactis Scripturis predicta omnia et 

singula perpetua atendere, conplere et observare et in nullo contrafacere vel venire de jure vel de 

facto quemodo aliquo et quotiens fuerit contrafactum vel et supra non observatum solemni soluta 

vel non, firma maneant omnia et singula supra dicta et que pena totiens exigatur contra partem 

non observantem quotiens fuerit contrafactum. Ratis manentibus supradictis et pro inde et ad sic 

observandum dicti Paulus et Jacobus omnia sua bona habita et habenda pignori obligavit qui 

Andalo proptestatus fuit et dixit in presentia dictorum Pauli et Jacobi et testium infrascriptorum 

quod cantaria quingenta viginti quinque aluminum exaneratorum et datorum, sunt Eliani Spinulle 

et Oberti Spinulle et hoc fecit pro utille et tutione dictorum aluminum.  

Actum in barbachana civitatis Syi, ad banchum ubi jus redditur per dominum Potestam 

Syin, anno dominice nativitatis millesimo trecentesimo octuagesimo primo, indictione tertia 

secundum cursum Janue, die quarto februarii, hora Paulo Savina, notario, Francisco de Masino de 

Ast, civibus Janue, et Andriolo de Castilione quondam Bernabe, ad hoc vocatis specialiter et 

rogatis. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 381, 506-507.) 



69 
Saar Mandonx 
Masterscriptie 2007-2008  
Promotor Prof. Dr. M. Boone 
 

 

75.   

Iliaro Carpeneto, Luciano Spinola et Teramo de Maggiolo témoignent dans le conflit qui oppose 

Eliano Spinola de Santa Luca et son frère Oberta d‟une part, et Bede Usodimare et Teramo 

Imperiale d‟autre part. 

 

Genua, 17 maart 1382 

Not. Lucas Bardi (1400), f° I et 6-6v° 

Die predicta. 

Liarus Carpentus, notarius, testis productus per dictum Elianum qui jurat hodie ad Sancta 

Dei Evangelia, tactis coporaliter Scripturis in presentia domnini Vicarii, dicere veritatem super 

dicto titulo bona fide, sine fraude tam pro una parte quam pro alia, remotis hodio, amore, timore, 

precio et precibus, presente et instante dicto Eliano et absente parte adversa tamen citata ut supra, 

vocatus, interrogatus et examinatus ut infra. 

Super primo et unico titulo qui incipet primo videlicet quod Lucianus Spinulla, etc. 

interrogatus, suo juramento testificando, respondit et dixit se tantum scire de dicto titulo et 

contentis in eo, videlicet quod de millesimis anni de LXXX° vel LXXXX° quibus temoribus ipse 

testis fuit scriba Officii Mercantie civitatis Janue vel altero dictorum millesimorum, Lucianus 

Spinulle de Sancta Lucha, tunc petens nomine suo et Oberti Spinulle, acquisivit sibique dictis 

nominibus concessa fuit licentia per officiales tunc in dicto Officio existentes, ut posset pro se et 

dicto Oberto se asecuria facere super fructibus sive mercibus de regno Granate in Frandria 

deferendis in vel super quadam nai patronizata per quemdam Castelanum de cuius nomine proper 

lapsum temporis non recordatur : quam quidem licentiam et concessionem de mandato dictorum 

tunc officialium ipse testis manu propra scriptam et signatam traddidit dicto Luciano : et ita est 

rei veritas et publicum et notorium inter habentes notitiam de predictis. Interrogatus de causa 

scientie, respondit quia ipse testis manu propria scripsit dictam apodixiam signatum nomine 

ipsius ut predixit et presens fuit quando dictus Lucianus suo et dicto nomine a dictis tunc 

officialibus requisivit et obtinuit dictam licentam ad quam apodixiam ipse testis se reffert. 

Interrogatus quo anno, mense, die, loco et quibus presetibus dictus Lucianus suo et dicto nomine 

predictam licentiam petiit et obtinuit, respondit de annis per eum et supra testificatis vel saltem de 
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altero dicto anno : de mense, die et presentibus dixit se ad presens non recordari, tamen predicto 

fuerunt in palacio Comunis de Janua videlicet in camera superiori dicti palacii ubi jus redditur et 

reddi consuevit per dictum Officium. Ultimo interrogatus nde est, ipse testis respondit Januensis. 

Interrogatus quantum habet unde est, ipse testis respondit valoris libraru centum et ultra. 

Interrogatus quoternus est, ipse testis respondit est annorum XXVIII et ultra. Interrogatus si 

attinet alicui partium, respondit non. Interrogatus de hodio et aliis interrogationibus generalibus : 

dixit nichil. 

Testes infrascripti producti fuerent per Elianum Spinulam, civem Janue, habentem jura 

cessa ab Obertus Spinula, eius fratre, contra et adversus Bedam Ususmaris et Theramum 

Imperialem in causa et questione vertenti coram domino Vivario domini Potestatis civitatis Janue 

et districtus, inter ipsum ex una parte, et dictos Bedam met Theramum ex altera, contra et 

adversus eosdam Bedam et Therarum : qui testes juraverunt in presentia dicti domini Vicarii ad 

Sancta Dei Evangelia, tactis corporaliter Scripturis, dicere veritatem super titulo infrascripto bona 

fide sine fraude tam pro una parte quam pro alia, remotis hodio, amore, timore, precio et 

precibus : et interrogati et examinati uerent per me Johannem Mastracium, notarium subscriptum 

et curie dicti nomini Vicarii, scribam super dicto infrascripto titulo sub anno Domini 

M°CCC°LXXXII°, indictione quarta secundum cursum Janue, et mense marcii et cuius quidem 

tituli tenor talis est, Elianus Spinula habens jura cessa ab Oberto, eius fratre, in causa et questione 

vertenti inter dictim maris, ex altera, coram domino Vicario domini Potestatis Janue ut jura sua 

clare linqueant et ut tolant omnem materiam, etc. 

M°CCC°LXXXII°, die XVII
a 
marcii. 

Lucianus Spinulla quondam Cepriani, civus Janue, testis productus per dictum Elianum 

qui jurat et supra dicere veritatem super dicto titulo hodie vocatus, interrogatus et examinatus ut 

infra. Super primo et unico titulo qui incipit primo videlicet quod Lucianus Spinula, etc. 

interrogatus suo juramento testificando, respondit et dixit vera esse consenta in dicto titulo. 

Interrogatus de causa scientie, respondit quia ipse testis una cum dicto Oberto, tanquam 

administratores et gubernatores rationis fructe regni Granate, petiit licentiam pro se et dicto 

Oberto ab Officio et officialibus Mercantie civitatis Janue faciendi se et dictum Obertum 

asecurari super rebus et fructibus oneratis seu tunc honerandis super navim Martini Ivagnes de 

Belmeo, castelani, defferendi et portandi ad portum Clusarum, quam licentiam ipse testis obtinuit 
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a dicto Officio et officialibus pro se et dictop Oberto prout petiit et inde habuit apodixiam 

scriptam manu Illarii Carpeneti, notarii et tunc scribe dicti officii: et ita est rei veritas et publicum 

et notarium inter habentes notitiam de predictis. Interrogatus quo anno, die, loco et quibus 

presentibus petiit et obinuit dictam licentiam, respondit de anno Domini M°CCC°LXXX°, de 

mense januarii vel februarii, de die non recordatur, loco Janue ad Officiam dictorum officialium 

Mercantie et ubi redditur jus per eos, presentibus ipso teste, dicto Illario et aliis officialibus dicti 

Officii non ad presens est memor si omni officiales presentes essent an ne. Ultimo interrogatus 

unde est ipse testis, respondit Januensis in albergo illorum de Spinolis. Interrogatus quotenus est, 

repondit est annorum XXI et ultra. Interrogatus si attinet alicui partium, respondit non. 

Interrogatus de hodio et aliis interrogationibus generalibus, dixit nichil sed obtinere quod jus 

habet. 

Ea die. 

Theramus de Maiollo, notarius, testis productis per dictum Elianum qui jurat hodie et 

supra dicere veritatem super dicto titulo vocatesn interrogatus et examinatus ut infra : super 

primo et unico titulo qui incipit primo videlicet quod Lucianus Spinulla, etc. interrogatus suo 

juramento testificando, dixit se tantum scire de consentis in dicto titulo, videlicet quod dictus 

Lucianus Spinulla in M°CCC°LXXX° de mense januarii vel februarii habuit licentiam a tunc 

dominis officialibus Officii Mercantie faciendi se asecurari super fructa sive super rebus et 

fructibus honerandis sive honeratis in regno Granate super quadam navi Castelanorum tunc 

patronizata per Martinum Ivagnes de Belmeo, castelanum, defferenda et portanda sive deffendis 

et portandis ad portum Clusarum de Frandria vigore unius apodixie scripte manu Illarii Carpenti, 

notarii, ut sibi videtur quantum ipse noverit et aliud dixit se de contentis in dicto titulo se non 

recordatur. Interrogatus quo anno, mense, die, loco et quibus presentibus dicta licentia fuit 

obtenta per dictum Lucianum, respondit per inspectionem dicte apodixie fuit de anno Domini 

M°CCC°LXXXX°, de mense januarii vel februarii, de die nec de presentibus non recordatur quia 

non fuit presens quando dictus Lucianus dictam licentiam obtinuit. Ultimo interrogatus inde est 

ipse testis, respondit de Rappolo, civis et habitator Janue. Interrogatus quantum habet in bonis, 

respondit valorum librarum CC et ultra. Interrogatus si attinet licui partium, respondit non. 

Interrogatus si fuit doctus, intructus vel rogatus pro presenti testimonio ferendo, respondit non. 

interrogatus de hodio et aliis interrogationibus generalibus, dixit nichil. 
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(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 394, 527-529.) 

  

76.     

Anfreono Spinola reconnait avoir reçu en prêt de Luchino Spinola un montant de 890 fl. qui 

provient du change et de rechange d‟Anfreono à Bruges à Leonardo Maruffo pour une moitié, et 

à Gioffredo Lommelini pour l‟autre moitié. 

 

Genua, 10 april 1382 

Not. Raffaele Besignani en Antonio de Capello, 88 (1344, 1359-1360), f° 137 

In nomine Domini amen. Anfreonus Spinula quondam Carloti Confessus fuit et in veritate 

recognovit mihi notario infrascripto tamquam persone publico officio publico stipulanti et 

recipienti nomine et vice Luchini Spinolle quondam domini Cazainimici Spinule et per me 

notarium ipsi Luchino se ab ipso Luchino habuisse et recepisse mutuo gratis et amore florenos 

octingetis nonaginta auri boni justi ponderis et cunii procesos ex cambio et recambio illarum 

librarum CXVI, sol. XII grosorum quad dictus Luchinus solvit et numeravit pro dicto Anfreono 

in villa Brugiarum Leonardo Maruffo pro dimidia et Jofredo Lomelino pro reliqua dimidia. 

Renuntians exceptioni non habitorum non receptorum et non numeratorum dictorum florenorum 

DCCCLXXX auri et supra ac mutui non facti doli mali metus in factum condicioni sine causa et 

omni alii juri: quos vero florenos octingentos nonaginta auri et supra seu totidem pro hiis 

eiusdum monete, dictis Anfreonus michi jam dicto notario dicte nomine vel eius dicto nomine 

certo nuntio et legimpno procuratori dare, solvere ac restituere promisit cum restitutione 

dampnorum, interesse et expensarum que propterea fierent vel substinerentur litis et extra. Ratis 

manentibus supradictis et pro inde et ad sic observandum omnia bona sua habita et habenda mihi 

jam dicti notario dicte nomine pignori obligavit. Acto quod Janue, Saone, Pissis, Nicie, Finarii, 

Barchinione, Sibilie, Lisbone, Brugis, Camere de Ays domini nostre Pape, sigilo parvo 

Montipessulani, Neapoli Gayte, ubique et sub quocumque judice et magistratu et realiter et 

personaliter conveniri possit dictus Anfreonus et ubi conventus seu repertus fuerit ibi per pactum 

expresum solutionem et satisfactionem eidem Luchino vel eius certo nuntio et legimpno 

procuratore pro eo facere teneatur de predictis proinde ac si presens contractus ibidem foret 
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celebratus. Renuntias in predictis omni capitulo, conventioni, privillegio fori et ompni alii juri, 

jurans ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tactis Scripturis predicta omnia et singula atendere, 

conplere et observare et contra in aliquo non facere vel venire de jure vel de facto. 

Actum Janue in contracta Sancti Luce in scallis domus et habitationis dicti Anfreoni, anno 

domini nativitatis M°CCC°LXXX secundo, indictione IIII secundum cursum Janue, die X aprilis, 

hora paulo ante vesperas. Testes Carlotus Spinula quondam Gerii, Jacobus de Faretis quondam 

Enrico de Ast, Ricardus de Puteo de Alexandria, ligator ballarum, filius Branchareli, habitatores 

Janue. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 395, 529-531.) 

 

77.    

Lodewijk van Male verklaart dat hij niet langer de bescherming op zich zal nemen van de 

handelaren actief in Vlaanderen, gezien de onrust in dit gebied. 

 

15 mei 1382 

Wij Lodewijc, Grave van Vlandren, hertoghe van Brabant, Grave van Artois ende van 

Bourgoignen, palatin, here van Salins, Grave van Nevers, van Rethel ende Here van Machline 

doen te wten allen lieden, ute dien, dat onse steden van Brugghe, van Ypre ende andre smale 

steden met onsen ghemeinden lande van Vlaendren teghader zijn gheallyert ende ghecoppelt met 

dien van Ghend in contrarien van ons, also openbaer es, twelke ooc wel commen es te kennessen 

van allen cooplieden, van wat natien ende gheborten zij zijn, nu wesende ende residencie diende 

bi onse graefscepe ende landen van Vlaendren: ende overmids dat de voerseide coopliede niet 

wederstaende der vorseide coppelinghe, roeringhe ende conspiratien, noch bin onsen lande 

bleven zijn ende bliven, hemlieden confronterende, sustenerende ende haer coopmansceip onder 

hemlieden doende, die onse viande zijn, dwelke niet meughelic noch redelic en es, noch ons 

langher staet te ghedoghe, hemlieden wesende in onse beschermenesse ende sauvegarde: so eist, 

dat wij dit aensiende ende merkende, alle de vorseide cooplieden, van wat natien dat zij zin ende 

wie zij zijn, met haren goede, catheylen ende mesnieden, doen ute onser vorseide sauvegarde 

ende beschermenesse, ende die doen met allen te nieute ende wederroupen. 
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Voord om dat onse zeghele, die wy plaghen te useerne, alle bleven zijn ende onghereet in 

den handen van onse vianden, so hebben wij die zeghele groot ende clende wederroupen ende 

nemmermeer derof te useerne in eenegher manieren, ende useren nogh ten tiden van den zehjele 

ons ghetraus rudders ende raed, sheren van Ghistele, ter stond dat onse nieuwe zeghele bereet 

zullen zijn, dat cort zal wesen. 

Ombieden ende bevelen allen onse officiers, bidden ende verzouken allen andren, die 

dese lattren ghetooght worden, dat zij al thinhouden van desen lettren willen doen publyeren ende 

openbaren, alse wel bin onsen landen als derbuten, wanneer zijns worden bi den bringher dies 

briefs, derin doende also zij zouden willen dat wy daden, deur hemlieden in gheliken zaken of in 

meerren, hadden zijs te doene. 

Ghegeven te Ryssele, onder den zeghel sheeren van Ghistele vorseid, den XV dach van 

Meye int jaer ons Heren M. CCC. tweendetachtentich. 

Bi miin heere bi monde, present vele van sinen rade. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 374, 329-330.) 

(Archives de Lille, chambre des comptes B, n. 999 en 516.) 

 

78.  

Leonardo Maruffo, in aanwezigheid van zijn vader Niccolò, geeft een volmacht van een duur van 

twee jaar, aan Lodisio Spinola, om in zijn naam in Vlaanderen en in Frankrijk te handelen. 

 

Genua, 14 november 1382 

Not. Giovanni Bardi, II (1376-1384), f° 165v°-166 

In nomine Domini amen. Ego Leonardus Marruffus, civis Janue, filius Nicolai, in presentia, 

concensu, autoritate et voluntate dicti Nicolais, patris mei, facio, constituo et ordino meum 

certum nuntium et procuratorem Lodixium Spinulam, civem Janue quondam Segurani, absentem 

tanquam presentem duraturum hinc ad annos duos proxime venturos et ipsum prout melius esse 

potest loco mei pono ad petendum, habendum, recipiendum et recuperandum pro me et meo 

nomine in comitatu Frandrie et regno Francie et in quibuscumque locis, villis, terris et partibus 

dictorum comitatus et regni a quibuscumque personis, collegio, corpore et universitate omnem 

quantitatem peccunie, rerum, bonorum et mercium et omne id et totum quicquid et quantum 
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habere et recipere debeo quibuscumque occasionibus et rationibus per instrumenta, scripturas vel 

sine, instrumenta et scripturas cassandum, producendum, exibendum, executioni postulandum 

promitendum, vacendim, detinendum, sequestrandum, relaxandum, soluptionem, laudem et 

extimationem consequendem, denunciandum et protestandum, confessiones, promisiones, 

quitantiones, absoluptiones et librationes faciendum et recipiendum et pactum de ulterius non 

petendo faciendum, jura et actiones vendedum et cedendum, transigendum, paciscendum, 

componendum et compromitendum ac prorogandum cum penis et ypothecis de calumpnie in mei 

animam jurandum et cuiuslibet alterius generis juramentum dandum, prestandum et subeundum. 

Et que vigore presentis mandati dictus procurator habuerit et receperit de bonis, peccunia vel 

rebus et mercibus mitendum, dimitendum, secum deferendum, trafigandum, arrisicandum, 

naulizandum, vendendem, implicandum et permutandum omni meo rixico, periculo et fortuna 

Dei, maris et gentium et non dicti precuratoris in aliquo, instrumenta et scripturas de predictis 

infrascriptis cinfici faciendum, stipulandum et recipiendum cum solempnitatibus opportunis. Et 

generaliter ad omnes lites, causas et questiones quas habeo, habui et de cetero habere possem 

agendo et defendendo in locis, villis, terris et partibus antedictis cum quibuscumque personis, 

collegio, corpore et universitate coram quocumque judice, officio et magistratu ecclesiastico et 

civili quibuscumque occasionibus et rationibus, libellum et libellos dandum et recipiendum, 

excipiendum et replicandum, litem et lites contstandum, pignus bandi dandum et se excusandum, 

pignus bandi dandum et se excusandum, ponendum, ponendum, interrogandum, positionibus et 

interrogationibus respondendum, titulos, testes, instrumenta, jura, scripturas et quascumque 

probationes et defendiones producendumn exibendum, jurare videndum, faciendum et 

reprobandum, terminos et dilationes petendum, dandum et prorogandum, judices et notarios 

eligendum, assessorem et colectorem petendum, in causis concludendum, sententiam et sententias 

audiendum, appelandum et appelationes prosequendum et ad alie faciendum in judicio et extra 

super predictis et in dependentibus emergentibus et conexis que emoget facere possem si presens 

adessem et causarem merita postulant et requirunt et si talia fuerint quod mandatum exigant 

speciale : dans et concedens dicto meo procuratori de predictis ut sura largham, plenam, liberam 

et generalem administrationem et plenum et generalem mandatum, promitens tibi ntario 

infrascriptio tanquam publice persone officio publico stipulanti et recipienti nomine et vici cuius 

vel quorum interest, interit vel interesse poterit perpetuo habiturum, rtum et firmum quicquid per 
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dictum meum procuratorem pro predictis ut supra factum fuerit seu gestum sub ypotheca et 

obligatione omnium meorum habitorum et habendorum. Et volens dictum meum procuratorum 

relevare ab omni onere satisandi promito et convenio tibi dicto notario ut supra stipulanti et 

recipienti de judicio sisti et judicatum solvi in omnibus suis clausulis nisi fuerit appelatum, 

intercedens et fidejubens pro eo procuratore vesus te dictum notarium ut supra stipulantem et 

recipientem sub dicta ypotheca et obligatione. Renuntians juri de principali primo conveniendo et 

omni alii juri. 

Actum Janue in Bancis sub porticu domus Torpetis Marocelli, anno dominice nativitatis 

M°CCCLXXXII, indictione V
a 

secundum cursum Janue, die XIIII novembris circa tertiam, 

presentibus testibus Francesco Senestrario et Johane Sophia de Tabia, vocatis et rogatis. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 400, 535-537.) 

 

79.   

De scheidsrechters Andrea van Monte en Isnardo van Moneglia, handelaren in katoen, maken 

een arbitraal vonnis in het geschil tussen Gasparino Fernicullo en Giovanni Cappello van Sestri. 

Gasparino, die aan Giovannu 2 kisten, van zichzelf, en 12 en een halve dozijnen „d' oripeaux‟ 

heeft toevertrouwd: om ze te vervoeren naar Vlaanderen en ze aldaar te overhandigen aan 

Silvestro van Ceva, beklaagt zich dat Giovanni ze heeft verkocht en zelf heeft beschikt over de 

prijs. Giovanni antwoordt: hij had Silvestro niet gevonden. De scheidsrechters verwerpen 

Gasparino van zijn klacht. 

 

In nomine Domini amen. Nos Andreas de Monte et Isnardus de Monelia, bambaxores, arbitri, 

arbitrores, amicabiles compositores et comunes amici ellecti et asumpti inter et per Gaspilinum 

Fernicullum, civem Janue, quondam Michaelis ex una parte, et Johannem Capellum de Sigestron 

quondam Anthonii, ex parte altera, juxta forman publici instrumenti compromissi in nos per 

dictas partes facti et scriptie manu tui notarii dicti, hoc anno, die XVIII presentis mensis aprilis. 

Visa petintione per dictum Gaspalinum coram nobis oretenus facta super eo videlicet quod dictus 

Gaspalinus petebat et requirebat dictum Johennem processum ex capsiis duabus de septis et 

duodenis duodecim cum dimidia auro pelli per dictum Gaspalinum eidem Johanni anno domini 
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M°CCC°LXXX° seu alio M° in Janua tradditis defferendi et consignand causa in Flandria cuidim 

vocata Silvestro de Ceva et quas dicto Silvestro non consignavit ymmo eas vendidit et de ipsarm 

precio disposuit et fecit prout voluit ipse Johannes : et audita et intellecta responsione et 

contradicione dicti Johannis dicentis asserentis verum fuise dictum Gaspalinum res predictas 

eidem Johanni traddiddise consignandi causa dicto Silvestro cum pactis amen quod si ipse 

Johannes dictum Silvestrum in Flandriam non inveniret dictas res vendere deberet et de eis 

faceret et disponeret prout dictus Johannes de suis prosperiis faceret et quas dictus Johannes 

asserit se vendidisse pro eo scilicet quod per dictum Silvestrum in Flandriam tunc non reperuit et 

partim ipsarum implicasse in certa cotonorum quantitate amisa. Visis, dictis et actestationibus 

testium per dictum Johannem super predictis productorum et viso dicto compromisso et demum 

visis, auditid et intelectis juribus et rationibus partium predictarum et omnibus, etc. (sic). 

Dicimus, sententiamus, pronunciamus, arbitramur, absolvimus, liberamus et reservamus ut infra 

videlicet quia absolvimus et absolutum esse pronunciamus dictum Johannem de petitione dicti 

Gaspalini supradicta, salvo et reservato quod si a die qua per dictum Johannem sive ad eius 

instantiam, notificatum et denunciatum fuerit dicto Gaspalino de presenti sententi sententia et 

consentis en ei infra deis quinqui proximos subsequentes ipse Gaspalinus fecerit novum 

compromisum in nos vel alios duos de quibos dicte partes forent concordes in ea forma in qua 

factum erat dictum compromisum scriptum manu tui dicti notarii dicti duraturum per mensem 

unum a die facti dicti compromisi proximi tunc futurum quod presens sentia sit nulla et nulluis 

valloris efficacie vel momenti proindre at si latta non fuisset et eodum modo si dictus Johannes 

facto dicto compromiso per dictum Gaspalinum et sibi facta notitia de eo per ipsum Gaspalinum 

seu alium ad eius instantiam non fecerit symile compromisum in dicta forma infra dimes quinque 

proxime subsequentes duraturum per dictum mensem unum quod presens sententia sit nulla et 

nullius roboris efficacie vel momentie proinde ac si latta non esset. Et predicta. Sub pena in dicto 

compromiso apposita et contenta. Latta, data et pronunciata est ut supra (29 april 1383) per dictos 

arbitros et arbitrores et lecta et pronunciata per me notarium dictum in civitate Janue in contrata 

Sancti Luce juxta scilicet apothecam quam conducit Bartholomeus de Savigno sub domo 

Branchaleonis Spinulle, die penultima aprilis post vesperas, absentis dictis partibus et presentibus 

testibus Bartholomeo de Savigno, speciario supradicto, Pagano de Terdona, acimatore, quondam 

Johannis, et Bartholomeo Bono de Corsico, batifoliu (sic), vocatis et rogatis. 
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(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 404, 540-541.) 

 

80.   

Carloto Spinola laat door Percivale Grimaldi en Paolo Moneglia de Castillaanes nave 

waarborgen, waarvan de patroon Isnello Spinola is, voor de overtocht van het eiland Kreta aan 

Sluis of Middelburg. 

 

Genua, 23 maart 1384 

Not. Teramo Maggiolo en Giovanni Bardi, V (1390, 1388), ° 224v°  

In nomine Domini amen. Percival de Grimaldis et Paulus de Monelia, quondam Oberti confesi 

fuerent Carloti Spinule quondam Jerii, civi Janue, presenti et stipulanti se ab ei – dare et solvere 

dictus Percival centum viginti quinque jan., dictus Paulus libras centum viginti quinque jan., hinc 

usque ad menses novem proximos venturos. Alioquin. Salvo et specialiter reservato si quedam 

novus castelana patronizata per Isnellum Spinulam vel alium pre eo que recesit sive recedere 

debet de proximo de Candia vel de portu de la Canea insule Candie causa eundi et navigandi ad 

portum Cluvel Mendreborge aplicuerit in illo loco portus Clusarum vel Mendreborge aplicuerit in 

ilo loco portus Clusarum vel Mendreborge in quo dicta navis portum facit causa exonirandi et sibi 

steterit per XXIIII horas ad salvamentum, tunc et eo casu presens instrumentum sit casum iritum 

et nullius valloris: et antea qua dicta navis recesrit et velifficaverit de illo loco Candie vel La 

Canea in quo dicta navis oneraverit et steterit et duret navigando patronus, etc. (sic). 

Actum ut infra. Testes Egidiolus Salvaygus et Paulus Embriacus. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 422, 566-567.) 

 

81.    

Melchiore van Marini, gevolmachtigde van Lodisio Spinola, geeft kwitantie aan Martino d' 

Andrea van 20 ponden, 2 schellingen (Genuese ponden), welke de interesten zijn op een een 

bedrag van 20 Vlaamse ponden groot. Van dit bedrag worden 80 Portugese ponden afgenomen 

die Martino, in de naam van Lodisio, in Lissabon aan Antonio van Pomma overhandigt. 



79 
Saar Mandonx 
Masterscriptie 2007-2008  
Promotor Prof. Dr. M. Boone 
 

 

Genua, 26 april 1384 

Not. Giovanni Bardi, II (1376-1384), f
os

 212-212v° 

In nomine Domini amen. Ego Melchior de Marinis, civis Janue, procurator et procuratorio 

nomini Lodisii Spinulle, civis Janue, quondam Segurani, cum pleno la dato ad infrascripta et alia 

juxta formam publici instrumenti scripti manu notarii infrascripti de anno M°CCCLXXXII, die – 

dicto nomine confiteor et in veritate recognosco tibi Martinp de Andrea, filio Galeoti, presenti, 

stipulanti et recipienti me dicto nomine a te habuisse et recepisse libras viginti, sol. duos jan. que 

sunt ad complementum et pro integra tarione, soluptione et satisfactione reliquatus, restitionis, 

capitalis et lucra illarum librarum viginti monete grossorum Frandrie in quibus tenebaris et 

obligatus era dicto Lodisio vigori publici instrumenti accomendacionis scripti in Bruges manu 

Bartholomei de Arquato, notarii, M°CCCLXXXII, die – computatis in dicta ratione libris 

octingentis monete portugalensium quas dedisti et solvisti Antonio de Pomma, civi Janue, in 

Libona pro dicto Lodisio. 

Actum Janue in Bancis sub portico domus Torpetis Marocelli, anno dominice nativitatis 

M°CCCLXXXIIII, indictione VI
a
 secundum cursum Janue, die XXVI

a
 aprilis circa tertiam, 

presentibus testibus Merualdo Pelegrino et Jacob Xana, civibus Janue, vocatis et rogatis. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 431, 578-579.) 

 

82.  

Bevestiging van stapelmonopolie van Brugge van 2 augustus 1384 door Filip en Margaretha. 

 

27 april 1384 

Comme nostre treschier seigneur et pere le Comte de Flandres darrainement trespasse, dont 

Dieux ait lame, eust donne et ottroie anoz bonnes gens de nostre ville de Bruges, certaines lettres 

lesquelles nont mie este trouvees avecques les aultres lettres de leurs previleges que de grace 

especial leur avons donnees et rebailliees… 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 399, 339.) 

(Inventaires des chartes de Bruges, t. 2I, n. 659, 12.) 
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83.   

Antonio Carlevario van Savone, eigenaar en patron van de „Santa Catalina' momenteel in 

Genua, verhuurt het aan Lazaro Spinola en Ambrogio van Marini die handelen voor de rekening 

van Paulo Samuele en Christophe Lercari, om naar Sandwich te laden, van Griekse wijn. 

 

Genua, 10-15 oktober 1385 

Not. Teramo Maggioli en Giovanni Bardi, III (1379), f° 265-265v° 

In nomini Domini amen.Antonius Carlevarius de Saona domninus et patronus cuiusdam navi que 

est ad modam Castelle vocate Santa Catalina, nunc existentis in portu Janue, locavit et naulizavit 

et titulo locationis et naulizationis concesit dictam suam navem Lazar Spinule et Ambroxio de 

Marinis, civibus et mercatoribus Janue, presentibus stipulantibus et recipientibus et dictam navem 

sub pactis et cindicionibus conducentibus ad eundum et navigandum de portu Janue ad portum 

civitatis Neapolis causa levandi et onerandi in dicta navi in dicto portu Neapolis vegetes 

quadringentas quinquaginta de firmo de mena consuetas plenas vigis grecis usque in vegetibus 

quingetis in electione et volentate dictorum mercatorum a dictis vegetibus CCCCL in quingentis 

vegetibus causa portandi et defferendi cum dicta navi de dicto portu Neapolis ad portum Sandugii 

insule Anglie causa ibi exonerandi pro naulo et sub pactis, modis et conceptionibus infrastrictis. 

Promitens dictus patronus dictis naulazitoribus dictam nave habere et tenere in tot dicto viagio et 

bene sufficienter armatam,  stagnam et furnitam velis, arbore, sarciis, coredibus, hominibus, 

compagna et omnibus indigentiis et necerariis ipsius secundum tractatus modernos Officii 

Gazarie civitatis Janue. Et du portu Janue et dicta navi ire et navire ad dictum portum civitatis 

Neapolis et dicta navi in dicto portu apolicata ibi stare et residentiam facere per spacium unius 

mensis a die aplicationis dicte navis proximi venturi, in quo mense non computentur dies octo ex 

diebus feriarum Navitatis Domini proximi venturi, infra quod tempus tenetur et promisit dictus 

patronus levare et onerare sive levari et onerari facere in dicto portu Neapolis in dicta navi dictas 

begetes CCCCL de menna plenas vinis grecis de firmo usque in vegetibus D in electione et 

voluntate dictorum naulizatorum in quibus vegetibus sint et esse debeant carateli in futis more 

solito et dictis vegetibus levatis et oneratis sive finito et decurso dicto tempore cum dicta nave de 

dicto portu Neapolis et dicta quantitate vini recedere et ipsam toto scire et posse salvare et 
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custodire et cum ipsa et dicta quantitave vini ire et navigare ad dictum portum de Sandugio et 

dicta navi ibi aoplicata ibi exonerare, tradere et consignare dictam vegetum vini dictis 

naulizationibus vel eorum certo nuntio ut moris est ibi exonerare, tradi et consignari et hoc pro 

nauli e tde pro qualibet et singula vegete ina vini onerata et consignata in dicto portu Neapolis in 

dicta navi et cum ea conducta... consignata in dicto portu Sanugi dictis Lazaro et Ambroxio vel 

eorum certo nuntio ... quatuor quintanum partium uniius floreni auri boni et justi ponderis sive ... 

solvendarum per dicto mercantores dicto justi patrono vel eius certo nuntio in dicto  loco de 

Sandugio infra menses duos post exonerationem et consignationem proximos venturos et ad qie 

loca et supra dictus patronus promisit ire et naigare recto et continuato viagio et viagio nin mutato 

nini mutaretur justo Dei, maris vel gentium impedimento. Versavice dicte Lazarus et Amborxius 

aceptantes omnia et singula predicta et supra dictum est in qualibet parte presentis instrumenti 

promiserunt promisernt (sic) dicto patrono presenti et stipulanti dictas vegetes CCCCL de menna 

plenas vino que sunt de firmo uqsue in quingentus in eorum electione et supra traddere et 

consignare sive tradi et consignari facere ad orenandum in dicta navi in dicta portu Neapolis infra 

tempus supradictum et ipsas supra recipere seu recepi facere in dicto loco Sandugii, et naumum 

supradictum et supra dare et solvere siva dare et solvi facere dicto patrono vel eius certo nuntio: 

et omnia supdradicta ut supra et dictos Lazarum et Ambroxium ex altere parte in principio media, 

fine et qualibet parte presentis instrumenti quod si, dictus patronus et supra non levaverit et 

onaverit dictas leverat siva levare et onerare voluerit seu recusarevit, tunc et eo casu teneatur et 

promisit date et solvere dictis Lazaro et Ambroxio vel eorum certe nuntio de et pro qualibet 

vegete ina et supra non levata et entrata libras septum sol. V jan. ad voluntatem dictorum Lazari 

et Ambroxii vel eorum certi nuntii: et econversi si dicti Lazarus et Ambroxius ut supra nin 

traderint et consignaverint sive tradi et consignari non fecerit, non voluerint seu recusaverintad 

onerandum in dicta navi dictas vegetes, tunc et eo casu teneantur et promiserunt dare et solvere 

dicto patrono vel eius carto nuntio ratione vacui de et pro qualibet et singula vegete ut supra non 

tradita et consignata ad onerandum libras eotem, vol. V jan. ad voluntatem dicti patroni: que 

omnia et singula dictus patronus ex una parte et dicte Lazarus et Ambroxius ex altera parte 

promiseruntsibi ad invicem et vicisim, sipulantes attandere, complere et obervare ut supra dictum 

est in qualibet parte presenis instrumento et in nul contrafacere vel venire aliqua ratione jure vel 

modo de jure vel de facto etiam si de jure possent sub pena flor. sexcentorum auri boni et justis 
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ponderis solempniter stipulata et promisa et pro dampno et interesse per dictas partes ex nunc in 

tanta quantitate communiter taxata et contenta, in quam penam incidat pars non observans parti 

observanti totiens quotiens fuerit contrafactum vel ut supra non observatum, et specialiter dictus 

patronus si de portu Janue non receserit et velifficaverit cum dicta navi hinc usque ad dictam 

diem vigesimam decembris proximum venturum per totam doen, nisi tamen reanserit justo Dei, 

maris vel gentium impedimento et que pena possit executioni mandari et cum effectuexegi pro 

parte observante a parte contrafaciente vel et supra on observante qua pena soluta vel non, 

commisa vel non, seu graciose rmisa nichilominus ratis semper manentibus omnibus et singulis 

supradictis cum restitutione omnium dampnorum, interesse et expensarum que propterea fierent 

in judicio vel extra et pro inde et ad sic observandum sibi ad invicem et vicisim stipulanti pignori 

oligaverunt et ypothecaverunt omnia eorum bona habita et habenda. Qui Lazarus et Ambroxius 

dixerunt et proptestati fuerunt sine prejudicio dicti patroni quod naulizationis per eo facte ... 

Anglico, vigore publici instrumenti … dictos Christoforum et Samuelem ex una parte et dictum 

patronum ex altera parte quod in casu, quo … Samuel vel Christoforus vel legiptima persona pro 

eius aliud naulum naulizasset pro observatione ... dicto Anglico. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 431, 578-579.) 

 

84.   

Paolo Gentile laat waarborgen door Oliviero Ricio, voor een bedrag van 125 Genuese ponden, 

een hoeveelheid alui, geladen door Branca Spinola in Peru, op de „Scorpiata‟ met bestemming 

Sluis of Engeland of Middelburg. De patroon is Francesco Burgaro. 

 

Genua, 29 oktober 1384 

Not. Teramo Maggiolo en Giovanni Bardi, III (1379), f° 278v° 

In nomini Domino amen. Oliverius Ricius – Pauli Gentilis quondam Luchini se ab eo – dare et 

solvere dictus Oliverius libras centum viginti quinque jan. hinc ad menses novem Proximos 

venturos. Alioquin. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas aluminum quam Brancha 

Spinulla vel alius pro eo de ratione dicti Pauli poniet onerati fecit in Perya vel in la Scorpiata in 

quadam navi patroniziata per Francischum Burgarum vel alium pro eo, conducta et exonerata 
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fuerit ad salvamentum vel in portu Clusarum de Frandria vel in uno loco insuli Anglie vek in 

Medreborgo videlicet in uno dictorum locorum in quo dicta navis porti faciet causa exonerandi, 

etc. (sic). 

Actum Janue in Brachis sub domo Bede Ususmaris, anno et indictione et supra, die 

XXVIII octobris, inter primam et tertiam. Testes Jeronimus Jhacharias et Johannes de 

Portuvenaris, faber. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 457, 606-607.) 

 

85.   

Augustino Spinola is de patroon van een schip dat kruiden vervoerd van Genua naar 

Southampton. 

 

Genua, 23 februari 1385 

Not. Andreolo Caito, III (1382-1385), f° 70v°-71 

In nomini Domino amen. Ego Anthonius Gandacius, civis Janue, confiteor tibi notario – nomine 

et vice Petri Maruffo quondam Raffaelis – dare et solvere ego dictus Anthonius libras ducentas 

quinquaginta jan. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas specierum, que causa conducendi 

Anthonam insule Anglie, fuerot onerata in portu Janue per dictum Petrum vel alium pro eo in 

quadam cocha patroniziata per Augustinum Spinulam vel alium pro eo que nunc est in portu 

Janue parata proximo navigare Antonam, sana et salva conducto et exonerate fuerit in Anthona, 

quod tunc et eo casu presens instrumentum sit cassum, iriitum et nullius valoris et pro rata: et 

inceptum esse inteligatur huiusmodi rixicum quando dicta cocha de portu Janue recedet, et stet et 

duret eundo et navigandon stabdo, exonerando et onerando usque Anthonam quomodocumque et 

qualitercumque voluerit dictus patronus, exonerates in Anthona dictis speciebus ad salvamentum 

et supra.  

Actum ut supra in poximo precedent instrument, testes ut in eo. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 471, 619-620.) 
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86.    

Luciano Spinola laat door Bartolomeo Pindebene de Vernazza en Augustino de Albenga, voor 

een bedrag van 250 ponden (Genuese), een hoeveelheid wijn waarborgen, geladen in Napels met 

bestemming Sandwich. Patroon van het schip is Antonio Carlevario de Savone. 

 

Genua, 4 maart 1385 

Not. Andreolono Caito, III (1382-1389), f° 77-77v° 

In nomini Domino amen. Nos Bartholomeus Pindebe de Vernacia, Augustino de Albengana tibi 

notario – nomine et vice Lucianus Spinula quondam Cepriani civis Janue – dare et solvere ego 

dictus Bartholomeus libras centum viginti quinque jan., ego dictus Augustinus libras centum 

viginti quinque jan. 

Salvo et specialiter reservato si illa quantitas vinorum causa conducendi Sandvih partium 

Anglie in Neapoli per Paulum de Marinis vel alium pro eo in quadam cocha patroniziata per 

Anthonium Carlevarium de Saona vel alium pro eo, que recessit seu de proximo recedere debet 

de Neapoli, causa veniendi eundi et navigandi Sandvih partium Anglie, sana et salva conducta et 

exonerata fuerit in Sandvihion, quod tunc et eo causa presens instrumentum sit cassum, irritum et 

nulius valoris et pro rata. Et inceptum esse inteligatur huiusmodi rixicum quando dicta cocha 

recesserit de Neapoli et stet et duret veniendo, eundo et navigando, stando, exonerando et 

onerando usque Sanvih presictum quomodocumque et qualitercumque voluerit dictus patronus 

exoneratis dictis vinis in Sanvihio ad salvamentum : sane tamen intelecto et acto non obstantibus 

aliquibus supradictis quod si dicta vina devastarentur seu expanderentur existente tunc corpore 

dicte cocha ad salvamentum, quod tunc et eo casu predictis expandimento seu devastatione 

nullum rixicum curramus nec damnum inde patiamur. Renuntiantes decretes Officiorum Mercatie 

et Gazarie. 

Actum Janue in Bancis sub porticu domus Torpetis Maroceli, anno dominice nativitatis 

M°CCCLXXXV, indictione VIIa secundum cursum Janue, die quarta marcii circcha tertiam, 

presentibus testibus Petro de Spignano et Jeronimo Jacharia, civibus Janue vocatis et rogatis. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 472, 620-621.) 
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87.    

Pietro Maruffo laat waarborgen door Cristiano Spinola, voor een bedrag van 125 Genuese 

ponden, een hoeveelheid alui, geladen in Genua, met bestemming Londen. De patroon is Matteo 

Gentile. 

 

Genua, 6 maart 1385 

Not. Andreolo Caito, III (1382-1389), f° 83v°-84 

In nomini Domino amen. Ego Chrispianus Spinula quondam Georgii – tibi notari onomine et vice 

Petri Maruffi, civis Janue, quondam Raffaelis – dare et solvere ego sictus Chrispianus libras 

centum vigintiquinque jan. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas aluminum que causa 

conducendi Londres insule Anglie fuerit onerata in portu Janue per dictum Petrum vel alium pro 

eo in quadam cocha patroniziata per Matheum Gentilem vel alium pro eo, que nunc est in portu 

Janue parata de proximo navigare ad dictas partes, sana et salva conducta et exonerata fuerit in 

Londres, quod tuns et eo casu presens instrumentum sit cassum et nulius volaris et pro rata. Et 

inceptum esse inteligatur huiusmodi quando dicta cocha de portu Janue recedet, et stet et duret  

eundo et navigando, stando, exonerando et onerando usque Londres quomodocumque et 

vqualitercumque voluerit dictus patronus exoneratis dictis aluminibus ad salvamentum ut supra in 

Londres. 

Actum ut supra, presentibus testibus Jeronimus Jacharia et Zenoardo Grillo, civibus Janue 

vocatis et rogatis. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 474, 622-623.) 

 

88.    

Luciano Spinola laat waarborgen door Anibaldo Lomelinni, een hoeveelheid wijn, geladen in 

Napels met als bestemming Sandwich. Patroon van het schip is Antonio Carlevario de Savone. 

 

Genua, 08 maart 1385 

Not. Andreolo Caito, III (1382-1389), f° 86v°-87 
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In nomini Domino amen. Ego Anibaldus Lomellinus, civis Janue, quondam Babilani, confiteor 

tibi notario – nomine et vice Luciani Spinulle, civis Janue, quondam Cepriani – dare et solvere 

ego dictus Anibaldus libras centumvigintiquinque jan. hinc ad menses octo proximos venturos. 

Salvo et specialiter reservato si illa quantitas vinorum que de ratione causa condusendi Sanvih 

partium Anglie fuerit onerata in Neapoli per Paulum de Marinis vel alium pro eo in quadam 

cocha partonizata per Anthonium Carlevarium de Saona vel alium pro eo, que recessit seu de 

proximo recedere debet de Neapoli causa veniendi, eundi et navigandi Sanvih partium Anglie 

sana et salva conducta et exonerata fuerit in Sandvih partium Anglie, quod tunc et eo casu 

presens instrumentum sit cassum, irritum huiusmodi rixicum quando dicta cocha recesserit de 

Neapoli et stet et duret veniendo, eundo et navigando, stando, exonerando et onerando usque 

Sandvih predictumquomodocumque et qualitercumque voluerit dictis patronis exoneratis in 

Sandvihio dictis vinis ad salvamentum: sane tamen intelecto et acto non obstantibus aliquibus 

supradictis quod si dicta vina devastarentur seu expanderentur existente tunc corpore dicte cocha 

ad salvamentum, quod tunc et eo casu oredictis expandimento seu devastatione nulum rixicum 

curramus nec damnum inde patriamur. Renuntians decretis Officiorum Mercantie et Gazarie. 

Actum est testes ut in proximo precedenti instrumento. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 476, 624-625.) 

 

89.    

Patroon Augustino Spinola is de patroon van een schip date en vracht peper vervoert van Genua 

naar Southampton.  

 

Genua, 15 maart 1385 

Not. Andreolo Caito, III (1382-1389), f° 101-101v° 

In nomini Domino amen. Nos Guiliermus Centurionu, civis (Janue, Stepha)nus Cataneus, 

Carlotis Lercharius – tibi notario- nomine et vice Anthonii de Olivia, civis Janue, quondam 

Nicolai, - dare et solvere ego dictus Guiliermus libras sexaginta duas, sol. decem jan., ego dictus 

Stephanus libras centumvigintiquinque jan., ego dictus Carlotus libras sexaginta duas, sol. decem 

jan. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas piperis que causa concucendi Anthonam fuit 
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onerata in portu Janue per Karolum Cataneum vel alium pro eo nomine ipsius Karoli in 

quandamm cocha patroniziata per Augustinum Spinulam vel alium pro eo, que nunc et in portu 

Janue parata de proxuimo navigare Anthona, quod tunc et eo casu presens instrumentum sit 

cassum, irritum et nulius valoris et pro rata: et inceptum esse inteligatur huiumodi rixicum 

quando dicta cocha de portu Janue recedet, et stet et duret eundo et navigando, stando, 

exonerando et onerando usque Anthonam quomodocumque et qualitercumque voluerit ut supra in 

Anthona. 

Actum Janue in Bancis sub portico domus Torpetis Marcoceli, anno dominice 

navitationes °CCC°LXXXV, indictione VIIa secundum cursum Janue, die XV marcii circa 

tertiam, presentibus testibus Christoforo Pilavicino et Jeronimus Jacharia, civibus Janue, vocatis 

et rogatis.  

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 476, 624-625.) 

 

90.    

Luciano Spinola laat een vracht fruit verschepen van Granada naar Sluis. De patroon van het 

schip is Antonio Campola. 

 

Genua, 01 december 1386 

Not. Teramo Maggioli en Giovanni Bardi, III (1386, 1376-77), f° 4-4v° 

In nomini Domino amen. Quilicus Bondenarius, civis Janue, confesus fuit ac in veritate 

recognovit mihi notario infrascripto tanquam publice persone officio publico stipulanti et 

recipienti nomine et vice Luciani Spinule quondam Ceprani se ab eo ipse Luciani. Renuntiantes 

exceptioni dictorum rerum et bonorum non emptorum, nin habitorum et non receptorum rei ut 

supra et infra, sic nin esse vel fuisse et sic se non habentis et omni alii juri und et pro precio 

quarum et quorum dicto Luciano vel eius certo nuntio promosit et convenit dare et solvere libras 

centum vigintiquinque jan. hinc usque ad menses sex proximos venturos. Alioquin penam dupli 

dicte quantitas peccunie solempnu stipulatione dicte Luciano sare et solvere promisit cum 

restitioni omnium dampnorum et expensarum que propteria fierent in judiio vel extra. Ratis 

manentibus supradictis et sub ypotheca et obligatione bonrum dicte Quilici habitorum et 
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handendorum. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas fructe que causa portandi et 

defferendi ad portum Clusarum de Flandria fuit onerata sive debet onerari in locus carigatoriis 

regni Granate per factores in dicto regno gubernatorum rationis fructe dicte regni vel alium pro 

ipsis in quadam navi patronizata per Antonium Campolam vel alium pro eo, que dicitur ivisse ad 

dicta loca causa onerandi et deindre irre (sic) et navigare debere ad dictum portum Clusarum ad 

salvamentum, tunc et eo casu presens instrumentum sit cassum, irretum et nulius valoris et pro 

rata pro ea parte pro rata pro qua dicta quantitas fructe conducta et exonerata fuerit in dicto portu 

Clusarum ad salvamentum, et pro rata ut supra sit etiam casum presens instrumentum, si dictus 

Lucianus cesaverit per spacium unius anni in petendo solutionem supradicte quantitatis peccunie 

postquam venerit tempus seu terminus solutionus ipsius petende seu consequende. Renuntias 

quibuscumque decretis, statutis et ordinationibus Comunis Janue et Officii Mercantie et Gazarie 

civitatis Janue et omnibus juribus contra predicta venire posset.  

Actum ut supra. Testes Barixonus Imperialis, censarius, et Nicolaus Ravaria, notarius. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 485, 634-635.) 

 

91.    

Oddoardo de Mari en Daniele Salvago enerzijds, Antonio Spinula anderzijds, verklaren dat ze 

een beroep doen op Ganducio en Leonardo Gentile om alle mogelijke geschillen bestaande 

tussen Morello en Antonio, naar aanleiding van de vereniging die ze hebben gevormd in 

Vlaanderen. 

 

Genua, 03 december 1386 

Not. Teramo Maggioli en Giovanni Bardi, III (1386, 1376-77), f° 6-6v° 

In nomini Domino amen. Oddoardus de Mari et Daniel Salvaygus procuratores et procuratorio 

nomine Morrueis de Mari quondam Morruelis, de qua procura constat publico instrumento 

scripto manu notarii infrascripti hoc anno, die XXIIIIA januarii cum potestate et baylia ad 

infrascripta vigore dicti instrumenti dicto procuatorio nomine, ex una parte, et Anthonius Spinulla 

filius domini Gaspalis Spinulle et ab ei emancipatus ut aserit, ex altera parte, de omnibus et super 
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omnibus litibus, causis, questionibus et controversii vertentibus seu verti vel moveri sperantibus 

inter dctas partes occasione cuiusdam sociatatis contracte et facte inter dictos Morruelem et 

Anthonium in partibus Flandrie, exeptis tamen illis que declarate et decise sunt sive fuerent 

vigore sententiarum publicarum de quibus est instrumentum publicum, se se compromiserunt in 

dominos Anthonium Ganducium et Leonardum Gentilem, cives Janue, tamquam, etc. (sic). 

Actum ut supra. Testes Bede Ususmaris, Raffael de Vivaldis et Nicolaus Ravaria 

Notarius. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 486, 635-636.) 

 

92.    

Juan Ortiz, inwoner van Bermeo in Castillië, stelt zich aan als piloot onder Augustino Spinola, 

eigenaar en patroon van de karak „Santa Maria‟. 

 

Genua, 07 december 1386 

Not. Teramo Maggioli en Giovanni Bardi, III (1386, 1376-77), f° 14v°-15 

In nomini Domino amen. Augustinus Spinulla, civis Janue, dominus et patronus cuiusdam navis 

carache vocate Sancta Maria et Sanctus Jullianus nunc existentis in portu Janue parate de 

proximo recedere causa eundi et navigandi de dicto portu Janue ad portum civitatis Neapolis 

causa onerando, et demum ad partes Flandrie causa exonerando et demum causa reddeundi ad 

partes orientales Domini concedente ex una parte, comuni consensu et voluntate et ex causa pacti 

et compositionis sibi ad invicem et vicisim stipulantibus promiserunt et convenerunt ut infra. 

Renunciantis exceptioni presentis compsitionis non facte rei ut supra et infra sic non esse vel 

fuisse et sic se non habentis doli maili metus in factum actioni condicioni sine causa et ex injustia 

causa et omni alii juri . Videlicet quia dictus Joham se acordavit cum dicto patrono pro piloto et 

marinario dicte navis et ad eundum et sequendum dictam navem in dictum viagium prout 

infradicetur, promitens dictus Joham assendere in dicto portu Janue antequam de dicto portu 

Janue dicta navis recedat et cum dicta navi ire et navigare in dictum viagium et ipsam navem 

bene et legaliter pilotare de Tariffa vel contractibus usque ad illum locum partium Flandrie vel 

Anglie in quo dicta navisportum faciet causa exonerandi et in dicto loco dictam navem expectare 
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mensibus quinque a die aplicationis dicte navis proximo venturo et quando dicta navis de dicto 

loco in quo partibus supradictis portum faciet causa exonerandi recedet, cum ea venire et 

navigare et eam pilotare usque Cadexem vel Tariffam vel Malicham ad illum videlicet dictorum 

trium locorum de quo tunc simul convenirent. Et hoc pro salario et mercede dicto piloti in somma 

franchorum centumvigintiquinque auro boni et justi ponderis: ex quibus franchis CXXV auri 

confitur et confesus fuit dictus Joham habuisse et recepisse franchos quadraginta auri in solutione 

et residuum usque ad complementum dictorum francorum CXXV auri tenetur et promisit dictus 

patronus dae et solvere dicto piloto vel eius certo nuntio in illo loco partium supradictarum in quo 

dicta navis ut supra portum faciet causa exonerandi antequam navis de dicto loco recedat: et ultra 

debet et tenetur dictus patronus dare et prestare dicto piloto cibum et potum ad mensam dicti 

patroni absque eo quod dictus patronus teneatur dare dicto aliquas alias avarias seu obventiones 

consuetas in mari nec in terra. Versavice dictus patronus aceptans et afirmans omnia et singula 

supradicta promisit et convenit dicto piloti presenti et stipulanti ipsum tenere pro piloto et 

marinario ur supra dictum est in dicta navi, et complimentum decorum francorum 

centumvigintiquinque auri pro salario et mercede dicto piloti ut supra eidem piloto darem et 

solvere, et ultram cibum et potum ad mensam dicti patroni in dicta navi, et in redittu dicte navis 

de dictis partibus Flandrie ipsum pilorum ponere et detinere in uno ex supradictistribus locis 

videlicet Cadexe, Tariffe vel Maliche de quo tunc simul covenient : hoc acto inter dictum pilotum 

ex una parte et dictum patronum ex altera parte quod si quando dictus patronus eligerit et voluerit 

ire cum dicta navi ad insulam Anglie, teneatur et promisit dictus pilotus sequi dictam navem 

expectari usque ad complementum dictorum quinque mensium in quo tempore quo dicta navis 

stabit in dicta partibus Flandrie non tamen in dicto tempore computetur tempus quo dicta navis 

ibit de dictus partibus Flandrie ad dictam insulam Anglie : si vero dicta avis in dictis partibus 

Flandrie seu Anglie stabit ultra tempus mensium quinque teneatur et promisit dictus pilotus eam 

expectare et dicto casu teneatur et promosit dictus patronus pro dicto pluri dictorum quinque 

mensium dar et solvere dicto piloto ad rationem francorem decem auri quolibet mense. Et sic fuit 

per partum inter dictos patronum et pilotum. Quo omnia et singula dictus patronus ex una parte et 

dictus pilotus ex altera parta promiserunt et convenerunt et ad cautelam ad Dei Sancta Evangelia 

corporaliter tactis Scripturis juraverunt sibi ad oinvicem et vicisim stipulantibus atendere, 

complere et observare et in nullo contrafacere vel venire aliqua ratione jure vel modo vel jure de 
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facto etiam si de jure possent, sub pene francorum quinquaginta auri boni et justis ponderis in 

quam penam incidat pars non observant parti observanti totiens quotiens fuerit contrafactum vel 

ut supra non observatm pro dampno et interesse partis observantis ex nunc comuniter inter dictas 

partis  taxat et convento, et que pena possit executioni landari et cum effectum exigi per partem 

observantem a parte contrafaciente vel et supra non observante quo pena soluta vel non. Ratis 

semper manentibus omnibus et singulis supradictis et pro inde et ad sic observandum sii ad 

invicem et vicisim stipulantibus pignori obligaverunt omnia eorum bona habita et habende. Acto 

quod quilibet ipsorum pro predictis realiter et personaliter conveniri possit capi, detineri et 

arestari Janue, Saone, Finario, Pisis, Nicie, Neapolie, Mairicis, Sibilie, Anglie et quibuscumque 

locis partium Flandrie et ubique alibi terrarum et sub quocumque judice et magistratu tam 

ecclesiastico quam seculari et ubi inventi, conventi, citati seu requisiti fuerint et quilibet eorum 

fuerit ibi teneantur et quilibet eorum teneatur juri stare et de jure respondere, solutionem et 

statisfationem facere tamquam si presens contractus ibidem foret celebratus. Renuntiantes 

privilegio fori, non sui judicis, conventioni, legi si convenerit, Pandectis, de juridictione omnium 

judicem et omni alii juri. 

Actum Janue in Banchis sub domo Bede Ususmaris, anno et indictione ut supra, die VII 

decembris in tertiis. Testes Larentius Badinela, Nicolaus Ravaria, notarius et Johannes 

Pichamillius quindam Gabrielis, civis Janue. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 488, 637-640.) 

 

93.  

Nicolò Spinola laat een baal zijde transporteren per land van Genua naar Frankrijk. 

 

Genua, 20 december 1386 

Not. Teramo Maggioli en Giovanni Bardi, III (1386, 1376-77), f° 14v°-15 

In nomini Domino amen. Manuel Jacharias, Anthonius Cataneus quondam Jacobi, Johannes 

Ususmaris, Abraynis Palavicinus – Nicolai Spinulle quondam Anfreoni ) dare et solvere dictus 

Manuel libras centum viginti quinque jan., dictus Abraynus libras CXXV jan. hinc usque ad 

menses quator proximos venturos. Salvo et specialiter reservato si balla una septarum signata tali 
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signo quam causa defferendi per terram de civitate Janue ad civitatem Parixius dictus Nicolaus in 

civitate Janue tradidit Cristoffore de Columbino de Ceva. 

Actum ut supra, die XX decembris, in tertiis. Testes Barixonus Imperialis et Nicilaus 

Ravaria, notarius. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 497, 650-651.) 

 

94.   

Belengario vraagt de teruggave van gegrepen goederen. Gaspale vraagt uitbetaalt te worden 

voor geleverde diensten, betreffende de verdediging van Genua. 

 

Genua, 18 september 1386-11 januari 1387 

Not. Teramo Maggioli en Giovanni Bardi, III (1386, 1376-77), f° 14v°-15 

In nomini Domino amen. Nos Anthonius de Cingulo, Vicarius ducalisn Bartholomeus de Jacopo 

et Emanuel Grillus, legum doctores, Sapientes Comunis Janue, judices delegati ab illustri et 

magnifico domino domino ANtonioto Adurno, Dei gratia januense Duce, ets. (sic) eiusque 

Ancianorum Consilio in et super causum que veritur inter Gaspalem Cochalosam, patronum galee 

guardie Comunis Janue, anni proximi preteriti ex una parte, et Petrum de Podio Groso, notarium, 

habitatorum ville Alengerii procuratorem et procuratorio nomine Belengarii Aymerii, habitatoris 

ville Alengerii predicte, ex altera, ut de ipsius Petri mandato constat publico instrumento scripto 

in loco predicto manu Johannis Cordina, notarii, M°CCC°LXXXVIII, die XXVIII julii et coram 

guibus magnifico domino domino Duce eiusque Consilio oblata fuit suplicatio sive petitio oro 

parte ipsius Petri dicto procuratorio nomine tenoris infrascripti : “Coram vobis illustre et excelso 

domino domino Antonioto Adurno Dei gratia januense Duce et populi deffensore nec non vestro 

providio Consilio venerabilium Ancianorum devote suplicat Petrus de Pedio Groson notarius, 

habitator ville Alegrii, procurator et procuratorio nomine Belengarii Aymerii, habitatoris ville 

Alengerii, cum pleno mandato ad infrascripta secundumquod de procura apparet publico 

instrumentum scripto in villa predicta manu Johannis Cordino, notarii, publici, anno presenti, die 

XXVIII jullii, quod veritas est quandum dictus Belengarius anoo presentie esset in portu 

Bonofacii cum quodam ligno armato ad custodiam insule Sardinne cum fiducia et bona pace 
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domini viri Potestatis de Bonifacio et hominum et universitati de Bonifacii tanquam ile qui dicto 

comuni et universitati de Bonifacio pacem servebat et magna servicio et auxilia prebuerat, 

supervenit Gapal Cochalosa cum galea vestra ad guardiam potentissimi Comnis Janue qui dictum 

lignum violenter cepit et a dicto patrono de dicto ligno cepit pecias duodecim pannorum 

anglicorum ad duabus ballis et ballam unam fustaniurum cordonatorum et diversas alias res et 

bona in dicto lino existantia: qui Gaspal habita plena informatione quod dictum lignum in 

Bonafacio stabat cum fiducia dictorum hominum de Bonifacio et quod eis nunquam aliquod 

nocumentum fecerat dictum lignum cum aliquibus apparatibus suis tamen dicto Belengario 

restituit retentis in eo dictis pannis et fustaneis et omnibus arnisiis et raubis in eo inventis ipsos in 

usu dicto Gaspalis convertendo: deinde vero anno presenti de mense julii dum dictum lignum 

esset apud portum Bonafice nula per eum offensione facta aliquibus Januensibus et dictum 

lignum in Bonifacio levaretmanem et victualia iterato dictus Gaspal cum dicta galea dictum 

lignum cum rebus et apparatibus suis cepit et ipsum contra voluntatem dicti patroni cum certis 

bonis in eo existentibus Janue deduxit, etiam eadem die dictus Gaspam cum dicta galea quamdam 

barcham oneratam vino de Pomblino qui erat dicti Berengari et quem apud terram Sardinee dictus 

Belengaruis ceperat  similiter cum quator ballis telarum et eas existentibus a dicte Berengario 

astulit et dictam barcham cum vinis in ea existentibus in suum usum et utilitatem convertit: quare 

cum predicta vera sint et nunquam dictus Belengarius nec cum dicto ligno nec cum allio 

offenderit aliquos Januenses vel amico Januensium etiam ad caitellam ante eius captionem 

prestiterit ydoneos fidejussores domino gubernatori Alegerii de non offendo Comuni Janue vel 

aliquibus vestris subtitis et etiam tempore dicte captionis fuerit in bona pace et findancia cum 

domino Potestate universitatis Bonifacii et sic apparet per litteras dicti domini Potestatis et alia 

publica documante suplicat vobis et consilio vestro predicto quatenus dignemini et velitis dicto 

Petro dicto nomine ad hec specialiter transmiso Januam per dictum gubernatorem Alenguerii 

restitui facere dictum lignum cum rebus, corridibs, apparatibus suis et dictum Gaspalem conpeleri 

ad restituendum dicto Petro dicto nomine dictos panos et fustaneos et tellas et omnia per eum 

ablata de dictos ligno et barcha et in omnibus fieri et procedi sicut et prout mandabit vestra 

ducalis dominacio. Et de comisione et delegatione nobis facta constat in actis publicic canzalarie 

ducalis manu Massimi de Judicibus, notarii et canzalari Communis Janue, M°CCCLXXXVI, die 
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XVIII septembris et cuius quidem comisionis sive delegationis tenor seguitur de verbo ad 

verbum”. 

M°CCC°LXXXVI, die XVIII septembris. 

Responsio magnifico domini Duces Janue, etc. (sic) et Consilii est quod Vicarius ducalis 

et Sapientes Comunis audiant demum suplicantem dicto nomine et dictum Gaspalem Cochalosam 

et etiam sindicum Comunis Janue super contentis in presenti suplicatione et eidem dicto nomine 

reddant justicie complementum. Volentes ducali obtemperare mandato prout tenemur, visa 

comisione nostra supradicta visa et diligentur examinata supra dicta suplicatione oblata pro parte 

dicti Petroi dicto procuratorio nomine coram ipsis Petri nomine quo supra clausis et sigilatis 

sigilo gubernatoris Alenguerii, pro serenissimo Domino rege Aragonum in vulgari catalano 

conscriptis et translatis per nos et summatis in gramaticha, fideliter et distinten visis 

interrogationibus sive positionibus coram nobis in judicio factis contra et adversus dictum 

Gaspalem pro parte ipsius Petri nomine jamdicto, visa littera ducali et comisione eidem Gaspali 

facta sub sigilo Comunis Janue et ipsa diligenter examinata, visis actestationibus testium 

productorum pro parte ipsius Gaspalis in dicta causa, visis et auditis alegationibus tam in facto 

quam in jure propositis ab utraque parte coram nobis : et demum discuso et examinato toto 

procesu et super omnibus habita matura ac librata deliberatione, Christi nomine invocato de cuius 

vultu recta mus et infra :  

Videlicet quia sententiamus ac sententiando absolvimus dictum Gaspalem, patronum ut 

promititur dicte galee guardie, ab omnibus et singulis in dicta petitione sive suplicatione dicti 

Petru dicto nomine contentis expositis et probatis ac absolutum esse in hiis scriptis : sententialiter 

pronunciamus dictum Petrum procuratorio nomine pro supra ab expensis totaliter absolventes. 

Latte, dacta, sententiata et pronunciata est ut supra per dictos dominos Antonium, Vicarium 

ducalem, Bartholomeum et Emanuelem, Sapientes Comunis Janue suprascriptos, sedentes in 

camere dicti nomini Vicarii posita Janue in palacio ducali, et lecta, testata et publicata per me 

Paulum Lanfrancum de Unelia, notarium suprascriptum et scribam dictorum dominorum Vicarii 

ducalis et Sapientum Comunis Janue, anno dominice nativitatis M°CCCLXXX septimo, 

indictione VIIII secundum cursum Janue, die XI januarii, hora tertiarum, presentibus dictis 

Gaspale et Petro dicto nomine, nec non presentibus testibus Franchisco de Porcho, notario, Paulo 
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Grillo, filio Juliani, Petro de Magdalena quondam Johannis et Antonio Spinula de Santcta Lucha 

quondam Carloti, civibus et habitatoribus Janue ad predicta vocatis et rogatis. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 498, 651-654.) 

 

95.   

Patroon Barisono Spinola vervoert een vracht aluin geladen in Turkije naar Sluis of Middelburg. 

De vracht behoort toe aan Antonio Guistininiani ex Longhi. 

 

Genua, 13 januari 1388 

Not. Andeolo Caito, III (1382-1389)f° 165v°-166 

In nomini Domino amen. Ego Nicolaus de Mari quondam Belengerii tibi notario – nomine et vice 

Anthonii Justiniani olim Longhi – dare et solvere ego dictus Nicolaus libras centum 

viginiquinque jan. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas aluminum que causa conducendi 

ad portum Clusarum vel Mendebogho fuerit onerata per Franceschum Justinianum vel alium pro 

eo de ratione dicti Anthonii in quadam cocha patroniziata per Barisonum Spinulam vel alium pro 

eo in partibus Turchie, sana et salva conducta et exonerata fuerit in uno dictorum duorum 

locorum portus Clusarum vel Mendeborgho, quod tunc et eo casu presens instrumentum sit 

cassum, irritum et nulius valoris et pro rata: et inceptum esse inteligatur huiusmodi rixicum 

quando dicta cocha recesserit de Cadexe ultima vie causa eundi et navigandi ad dictum portum 

Clusarum vel Mendeborgho quomodocumque et qualitercumque voluerit dictus patronus 

exoneratus ad salvamentum in dicto portu Clusarum ad salvamentum ut supra dictis rebus et 

mercibus ut supra: sane tamen intelecto et acto non obstantibus aliquibus supradictis quod si dicta 

alumina devastarentur seu balnearentur existente, tunc corpore si dicta coche ad salvamentum, 

etc. (sic). 

Actum Janue in Bancis sub porticu domus Torpetis Marocelo, anno dominice nativitatis 

M°CCCLXXXVIII, indictione Xa secundum cursum Janue, die XIII januarii circa completorium, 

presentibus testibus Jeronimo Jacharia et Giorgio Panzano, civibus Janue vocatis et rogatis. 

(Liagre-de Sturler L., Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outremont., t. 2, 

n. 503, 659.) 
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96.   

 Giovanni Spinola fait assurer par Enrico de Camilla, Antonio Cattaneo et Mauricio Usodimare, 

pour un montant de 250 l. gén., la coque dont le patron est Bartolomeo de Pendola, pour la 

traversée de Lisbonne à Middelbourg. 

 

Genua, 20 januari 1388 

Not. Andreolo Caito, III (1382-1389), f° 172 

In nominee domini amen. Nos Henricus de Camilla, Anthonius Cataneus quondam Jacobi, 

Mauricius Ususmaris filius emancipatus, ut dico, Petri, confitemur et in veritate recognoscimus 

tibi notario infrascripto tanquam publice persone officio publico stipulanti et recipienti nomine et 

vice Johanis Spinule, civis Janue, emisse, habuisse et recepisse tantam quantitatem bonorum, 

rerum et mercium Johannis predicti bonorum et mercantilium. Renuntiantes exceptioni presentis 

confessionis et recognitionis non facte dictorum bonorum, rerum et mercium non emptorum, non 

habitorum et non receptorum doli mali metus in factum actioni dondicioni sine causa et omni alii 

juri, unde et pro quibus et precio quorum bene valentium promitimus et convenimus tibi dicto 

notario ut supra recipienti et per te dicto Johanni dare et solvere ego dictus Henricus libras 

centum vigintiquinque jan., ego dictus Anthonius libras seaginta duas, sol. decem jan. et ego 

dictus Mauricius libras sexaginta duas, sol. decem jan. hinc ad menses octo proximos venturos. 

Alioquin penam dupli eius de quo et quanto confitemur vel ut supra non observaretur solempni 

stipulatione promissa cum restitutione etiam omnium aliorum damnorum, interesse et 

expensarum litis et extra. Ratis manentibus supradictis et sub ypotheca et obligatione omnium 

bonorum meorum habitorum et habendorum. Salvo et specialiter reservato si quadam cocha 

patronizata per Bartholomeum de Pendola vel alium pro eo, que recessit seu de proximo recedere 

debet de Lisbona causa eundi et navigandi ad portum Clusarum de Frandria vel Mendeborgho 

applicuerit et steterit per horas vigintiquatuor ad salvamentum in uno dictorum duorum locorum 

portus Clusarum vel Mendeborgho, quod tunc et eo casu presens instrumentum sit cassum et 

nulius valoris. Et inceptum esse inteligatur huiusmodi rixicum quando dicta cocha recesserit de 

Lisbona causa eundi et navigandi ad dictas partes et stet et duret eundo et navigando stando 

exonerando et onerando usque ad dictum portum Clusarum vel Mendeborgho quomodumque et 
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qualitercumque voluerit dictus patronus stante dicta cocha per horas vigintiquatuor ad 

salvamentum in portu (sic) vel Mendeborgho. 

Actum Janue in Bancis sub porticu domus Torpetis Maroceli, anno dominice nativitatis 

M°CCCLXXXVIII, indictione X
a
 secundum cursum Janue, die XX

a
 januarii circa tertiam, 

presentibus testibus Jeronimo Jacharia et Vincentio Rov[ere] (*), [civibus] Janue vocatis et 

rogatis. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. 

D‟après les archives notariales génoises (1320-1400), t. II, n. 505, 661-662.) 

 

97.    

Niccolò Spinola fait assurer par Quilico Bondenario, Paolo Gentile et Giovanni de Marco, pour 

un montant de 375 l. gén., une quantité de soie pesant 360 livres, en une ou deux balles qu‟il a 

confiées à Cristoforo de Colombino, afin de les transporter par voie de terre à Paris et de les y 

remettre à Giovanni Piccamiglio. 

 

Genua, 12 februari 1388 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, V (1390, 1388), f
os

 96-96v° 

In nomine domini amen. Quilicus Bondenarius, Paulus Gentilis quondam Luchini et Johannes de 

Marcho quondam Georgii – Nicolai Spinule quondam Anfreoni se ab eo – dare et solvere libras 

centum vigintiquinque jan. pro singulo ipsorum hinc usque ad menses tres proximos venturos. 

Alioquin. Salvo et specialiter reservato si libre CCCLX in ponderibus septe que in una bala vel 

duabus portandi et conducendi causa de civitate Janue ad civitatem Parixius per terram cum 

bestiis Cristoffori de Columbino dictus Nicolaus traddere debet in civitate Janue dicto Cristofforo  

vel alii pro eo, conducte fuerint ad dictam civitatem Parixiux sane et salve, tunc et eo casu 

presens instrumentum sit cassum, irritum et nullius valoris et pro rata. Et inteligatur inceptum 

dictum risicum quando dicta quantitas septe de civitate Janue recesserit, et stet et duret portando 

et conducendo eam conductores ipsius de dicta civitate Janu usque ad dictam civitatem Parixius 

quomodocumque et qualitercumque voluerint. Ita tamen et sane intelecto quod portando vel 

conducendo quomodocumque et qualitercumque voluerint vel quomodocumque et 

qualitercumque se habuerint non sit finitum presens risicum nisi primo dicta quantitas septe 
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conducta et consignata fuerit in civitate Parixius sana et salva Johanni Pichamillo vel alii pro 

dicto Johanne (sic) sive dicto Nicolao et pro rata ut supra sit etiam casum. Actum ut supra. Testes 

Benedictus Ususmaris et Nicolaus Ravaria, notarius. 

 (Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 506, 662-663.) 

 

98.  

Filippo de Vivaldi fait assurer par Niccolò de Mari et Niccolò Spinola, pour un montant de 375 l. 

gén., une quantité de guède chargée à Gênes à destination de Southampton, via Porto Pisano, 

par Francesco de Vivaldi, à bord du navire dont le patron est Tommaso de Quinto. 

 

Genua, 20 februari 1388 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, V (1390, 1388), f° 117 v° 

In nomine Domini amen. Nicolaus de Mari quondam Belengerii, Nicolaus Spinula quondam 

Anfreoni – Philipi de Vivaldis civis Janue se ab eo – dare et solvere dictus Nicolaus de Mari 

libras ducentas quinquaginta jan., dictus Nicolaus Spinula libras centum viginti quinque jan., hinc 

usque ad menses octo proximos venturos. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas guadi que 

causa defferendi in Antonam insule Anglie debet onerari in portu Janue per Franceschum de 

Vivaldis vel alium pro eo in quadam navi patronizata per Thomam de Quinto vel alium pro eo 

que nunc est in portu Janue parata de proximo recedere causa eundi et navigandi ad portum 

Pisarum et de inde in Antonam conducta et exonerata fuerit in dicto loco Antone sana et salva, 

tunc et eo casu presens instrumentum sit casum irritum et nulius valoris et pro rata. Et incipi 

debeat dictum rixicum quando dicta navis receserit et velifficaverit de portu Janue et stet et duret 

eundo dicta navi de portu Janue portum Pisarum et de inde Antonam recto et continuato viagio et 

viagio non mutato nisi mutaretur justo impedimento maris vel gentium quousque dicta quantitas 

guadi conducta et exonerata fuerit in dicto loco Antone ad salvamentum et pro rata. Salvo tamen 

quod dicta navis eundo in dictum viagium possit acipere in Maioricis, in locis regni Granate, in 

Cadese et in aliis locis eundo in dictum viagium per costeriam et propterea non inteligatur 

mutatum viagium, sit etiam casum presens instrumentum si dictus Philipus cesaverit per spacium 

unius anni in petendo solutionem supradictarum quantitatem peccuniarum postquam venerit 
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tempus seu terminus solutionis ipsarum petende seu consequende, sane intelecto et acto quod 

predicti nullum currant rixicum balneati seu devastati dicte quantitatis guadi occasione dicte 

navis vel alia tunc corpore dicte navis ad salvamentum existente. 

Actum ut supra, die XX februarii inter primam et tertiam. Testes Barixonus Imperialis et 

Nicolaus Ravaria, notarius. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 510, 666-667.) 

 

99.  

Luciano Spinola fait assurer par un groupe de sept marchands, pour un montant de 875 l. gén., 

une quantité de laine chargée à Southampton à destination de Gênes par Cepriano de Mari à 

bord de navire dont le patron est Andreolo de Pisano. 

 

Genua, 17 februari 1388 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, V (1390, 1388), f
os

 110-110v° 

In nomine Domini amen. Johannes Ususmaris, Inoffius Lomelinus, Baptistus Justinianus olim de 

Oliverio filius Petri Justiniani a quo – Cristianus Cataneus, Abraynus Palavicinus, Paulus Gentilis 

quondam Pauli, Anthonius Imperialis bancherius – Luciani Spinule quondam Cepriani se ab eo – 

dictus Johannes libras centum viginti quinque jan., dictus Baptistus libras LXII, s. X jan., dictus 

Inoffius libras LXII sol. X jan., dictus Cristianus libras centum viginti quinque jan., dictus 

Abraynus libras ducentas quinquaginta jan., dictus Paulus libras LXII, sol. X jan., dictus 

Anthonius libras centum octuaginta septem, sol. X jan. hinc usque ad menses sex proximos 

venturos. Alioquin. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas lane que causa defferendi ad 

portum Janue fuit onerata sive debet onerari per Ceprianum de Mari vel alium pro eo de ratione – 

in Antona insule Anglie in quadam navi patronizata per Andriolum de Pisano vel alium pro eo 

que dicitur recessise sive debere recedere de dicto loco Antone causa veniendi et navigandi ad 

portum Janue conducta et exonerata fuerit in portu Janue et salvamentum tunc et eo casu presens 

instrumentum sit casum. 

Actum Janue in Banchis sub domo Bede Ususmaris, anno et indictione ut supra, die XVII 

februarii inter nonam et vesperas. Testes Benedictus Ususmaris, et Nicolaus Ravaria, notarius. 
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(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 508, 664-665.) 

 

100.  

Luciano Spinola fait assurer par Giorgio de Mari, Antonio Ganducio et Bartolomeo de Mari, 

pour un montant de 375 l. gén., une quantité de laine chargée à Southampton à destination de 

Gênes par Cepriano de Mari, pour le compte de Lodisio Panzano, à bord du navire dont le 

patron est Andrea de Pisano. 

 

Genua, 17 februari 1388 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, V (1390, 1388), f
os

 180v°-109 

In nomine Domini amen. Georgius de Mari quondam Belengerii, Anthonius Ganducius, 

Bartholomeus de Mari quondam Montani – Luciani Spinule quondam Cepriani se ab eo – dare et 

solvere dictus Georgius libras centumvigintiquinque jan., dictus Anthonius libras 

centumvigintiquinque jan., dictus Bartholomeus libras centum viginti quinque jan., hinc usque ad 

menses sex proximos venturos. Salvo et specialiter reservato si illa quantitas lane que causa 

defferendi ad portum Janue fuit onerata sive debet onerari per Ceprianum de Mari vel alium pro 

eo de ratione Lodixii Panzani in Antona insule Anglie in quadam navi patronizata per Andream 

de Pissano vel alium pro eo, que recesit sive debet recedere de dicto loco Antone causa veniendi 

et navigandi ad portum Janue, conducta et exonerata fuerit in portu Janue sana et salva, tunc et eo 

casu presens instrumentum sit casum, irritum et nullius valoris et pro rata -. Et inteligatur 

inceptum dictum rixicum quando dicta navis receserit et velifficaverit de dicto loco Antone et stet 

et duret veniendo, stando, navigando, onerando et exonerando patronus de dicto loco Antone 

usque ad portum Janue quomodocumque et qualitercumque voluerit quousque dicta quantitas 

lane conducta et exonerata fuerit in portu Janue ad salvamentum, et pro rata ut supra sit etiam, 

etc. (sic). 

Actum ut supra. Testes Barixonus Imperialis et Nicolaus Ravaria, notarius. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 507, 663-664.) 
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101.   

Tommaso de Quinto reconnaît avoir reçu en commande de Lazaro Spinola un montant de 1.825 l. 

gén. Qui, incorporé à un fonds commun déjà constitué, contribue à former un total de 3.650 l. 

gén. Investi dans la nave alamana le « S. Giorgio » dont il est le patron, ainsi que dans 

l‟armement de ce bâtiment, qu‟il s‟engage à conduire en Angleterre. 

 

Genua, 9 april 1388 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, V (1380, 1388), f° 205 

In nomine Domini amen. Ego Thomas de Quinto, civis Janue, Confiteor ac in veritate rcognosco 

tibi Lazaro Spinule, civi Janue, presenti et stipulanti, me a te habuisse et recepisse in 

accomendacione libras mille octingentas vigintiquinque jan. implicates et conversas in mea 

comuni ratione que ipsis computatis est in summa librarum III milia DCL jan., que implicata et 

conversa est in quadam navi alamana vocata Sanctus Georgius et in armamento et furnimento 

ipsius per me patronizata, que armata, expedita et furnita de portu Janue venit et constitit dictis 

libris III milia DCL jan. pro mensibus sex. Renuntians exceptioni non numerate, non habite et 

non recepte pecunie ex dicta causa et ut supra non converse rei ut supra et infra sic non esse vel 

fuisse et sic se non habentis et omni alii juri. Cum qua et quibus ire et navigare debeo, possum et 

promito, Domino concedente, ad partes Anglie et demum ad quascumque alias mondi partes 

Deus mihi melius administraverit, negociandi et mercandi causa, preterquam ad locha de jure 

prohibita ad risicum, periculum et fortunam Dei, maris et gentium et dicte accomendacionis, 

nulla parte lucri in me rettenta, excepto tamen quod in me retinere possim salarium patronie dicte 

navis, habens potestatem a te quam partem voluero ante me mitendi mecum defferendi et post me 

dimitendi, emendi, vendendi, negociandi, mercandi, expendendi, lucrandi, dictam navem 

furniendi, armandi et de ipsis et cum ipsis faciendi, sicut ex aliis dicte mee comunis ratione et 

sicut et prout Deus mihi melius administraverit, mihi melius videbitur et placuerit, salvo tamen 

quod te nec alia tua bona ultra presentem accomendacionem non possim obligare nec negociare 

seu mercari utiliter seu necesario quod te nec alia tua bona ultra presentem [accomendacionem] 

obligare possim, ad augumentum et utile cuius accomendacionis promito tibi stipulanti dare 

operam bona fide bonam … ficatem et cum ea ponere et acomunicare quecumque lucra comoda 

obventiones et emolumenta mihi … et qualitercumque contingenta quousque tibi integram fecero 
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rationem capitalis et lucri presentis accomendacionis, excepto dicto salario patronie dicte navis ; 

in reditu vero quem Januam fecero vel in rerum … et etiam semper et quandocumque et in 

quocumque loco ad voluntatem et requisitionem tuam vel tui certi nuncii … tibi de predictis 

facere et reddere rationem bonam, veram et legalem et capitale et lucrum quod Deus in predictis 

… in tua vel tui certi nuncii potestatem ponere et asignare promito et reliquatus restituere, nulla 

parte lucri in me retenta, nisi tamen dicto salario, et predicta promito tibi stipulanti atendere, 

complere et observare et contra non [facere] aliqua ratione jure vel modo de jure vel de facto 

etiam si de jure possem ; alioquin penam dupli eius et … de quo et quanto contrafieret vel ut 

supra non observaretur, solempni stipulatione tibi dare et solvere promito cum [restitutione] 

omnium dampnorum, interesse et expensarum que propterea fierent in judicio vel extra. Ratis 

manentibus [supradictis] et sub ypotheca et obligatione bonorum meorum habitorum et 

habendorum et specialiter tibi obligo dictam navem naula … ; … ventiones ipsius ita quod 

specialis obligatio non deroget generali nec econverso generalis speciali. Acto quod pro predictis 

[realiter] et personaliter conveniri possim capi, detineri et arestari Janue, Saone, Finario, Pisis, 

Nicie, Neapoli, Roddo, in quibuscumque [locis] regni Anglie, regni Francie et ubique alibi 

terrarum et sub quocumque judice et magistratu tam ecclesiastico quam seculari [in]ventus, 

conventus, citatus seu requisitus fuero ibi tenear juri stare et de jure rendere solutionem et 

satisfationem facere tamquam … ibidem foret celebratus. Renuntians privilegio fori, non sui 

judicis, lege si convenerit, Digesto, de juridictione omnium judicum et alii juri. Et voluit et 

mandavit dictus Lazarus quod Ceprianus de Mari et Raynaldus Grillus et uterque eorum possint 

et possit presens debitum petere exigere, recipere, quitare, liberare, cedere et mandare denunciari 

… proptestari et ad predicta ipsos et quemlibet eorum insolidum suos procuratores constituit. 

[Actum] … . [Testes] Cristofforus de Vultabio quondam Manuelis et Nicolaus Ravaria, 

notarius. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 525, 689-691.) 

 

102.  

Melchiorre de Marini fait acter que Niccolò Spinola refuse d‟honorer une lettre de change de 

170 fl. Tirée de Bruges le 3 novembre 1389 par Carocio Cigala sur Niccolò Spinola en faveur de 
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Melchiorre de Marini pour la valeur reçue à Bruges de Gaspale de Marini à raison de 42 gros, 7 

mites le florin. Le montant reçu à Bruges est en règlement partiel d‟une dette de 60 l. due à 

Luchino Spinola. Niccolò invoque que le délai de paiement est passé depuis le 3 janvier et 

propose à Melchiorre d‟émettre une retraite payable par Carocio à Bruges, ce qui est refusé par 

le bénéficiaire. 

 

Genua, 5 januari 1390 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, V (1390, 1388), f
os

 9-9v° 

In nomine Domini amen. In presentia mei notarii et testium infrascriptorum ad hec pro testibus 

vocatorum et rogatorum, Malchion de Marinis, civis Janue, dixit et proptestatus fuit quod cum 

Gaspal de Marinis eius filius fecerit in Bruges cambium cum Carrocio Cigala de florenis 

centumseptuaginta auri de quo cambio litera pagamenti est tenoris infrascripti: « Domino Nicolao 

Spinule quondam domini Anfreoni dentur Janue secunda,  † M°CCCLXXXVIIII°, die III
a
 

novembris in Bruges, karus frater, si per primam non solvistis per hanc secundam solvatis 

termino consueto domino Malchioni de Marinis florenos centum setuaginta sive florenos CLXX 

et sunt pro valore eorum recepto a Gaspale de Marinis ad grossos XXXXII, mites VII floreno I, 

solutis ad illam Luchini Spinule ponatis quia pro eo sunt in solutione de libris LX grossorum per 

aliam ad plenum in Christo verba amen. Carocius Cigala. »  Et cum dictus Malchion dictam 

literam dicto Nicolao presentaverit et solutionem dictorum florenorum CLXX petierit, et dictus 

Nicolaus recusaverit et recuset solutionem de ipsis dicto Malchioni facere et terminus in quem 

dicta solutio fieri debebat elapsus sit usque diem III
a
 presentis mensis januarii. Idcircho 

proptestatur et proptestatus fuit contra dictum Nicolaum presentem et audientem et dictum 

Carrocium licet absentem de dicto cambio et recambio ipsius et de omni dampno, interesse et 

expensis dicti Malchionis. Qui Nicolaus predictus dixit et respondidit quod paratus est dare dicto 

Malchioni literam cambii sive de novo cambium cum eo facere in dicto Carrocio de dicta 

quantitate florenorum et dictus Malchion dixit et respondidit quod dictam accipere vult hic in 

Janua prout continetur in supradicta litera dicti cambii. Et de predictis mandaverunt per me 

notarium infrascriptum confici debere presens publicum instrumentum. 
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Actum Janue in Banchis sub domo Bede Ususmaris, anno et indictione ut supra, die V
a
 

januarii inter primam et tertiam, presentibus testibus Martino de Tacio quondam Angeli et 

Anthonio Spinula, filio Lodixii. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 530, 698-699.) 

 

103.  

Giovanni Lingua de Ceva reconnaît avoir reçu à Gênes de Oberto et Luciano Spinola 4 barils de 

gimgembre confit d‟un poids de 36 rubi qu‟il s‟engage à transporter par voie de terre à Paris où 

il les remettra à Leone Lercari. 

 

Genua, 5 januari 1390 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, V (1390, 1388), f° 10 

In nomine Domini amen. Johanes Lingua de Ceva quondam Leonardi confesus fuit michi notario 

infrascripto tamquam persone publice officio publico stipulanti et recipienti nomine et vice 

Oberti et Luciani de Spinolis, se ab ipsis habuisse et recepisse in civitate Janue barillia quatuor 

giniabrorum confectorum in pondere rubi XXXVI causa portandi et conducendi per terram de 

civitate Janue ad civitatem Parixius causa ibi traddendi Leoni Lerchario, promitens. 

Actum ut supra, die V° januarii in vesperis. Testes Bartholomeus de Bracelis, Simon eius 

filius et Nicolaus Ravaria, notarius. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 532, 700-701.) 

 

104.  

Inoffio Bianco d‟Arenzano, en son nom et au nom des heritiers de feu Giorgio Malagamba 

d‟Arenzano, donne quittance d‟un montant de 109 l. gén. à Alessandro Spinola, qui le devait à 

feu Giorgio à la suite d‟un change fait à Malaga. Giorgio était en possession de ce montant 

grâce à la vente qu‟il avait faite en Flandre de 2 carats d‟un navire dont le patron était Marco 

Spinola. 
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Genua, 7 februari 1390 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, V (1390, 1388), f° 23 

In nomine Domini amen. Inoffius Blanchus de Arenzano nominee suo proprio et nomine et vice 

heredum quondam Georgii Malagamba de Arenzano et tamquam ad quem Inofium spectabat et 

spectat et pertinet infrascripta quantitas pecunie tanquam procesa de precio caratorum duorum 

cuiusdam navis patronizata per Marchum Spinulam venditorum in partibus Flandrie et precium 

quorum dictus Georgius in partibus Flandrie habuit et recepit ut dictus Inofius aserit, et pro 

quibus heredibus dicti quondam Georgii dictus Inofius suo proprio nomine de rato habendo 

promisit, etc. (sic). Confesus fuit mihi notario infrascripto tanquam publice persone officio 

publico stipulanti et recipienti nomine et vice Alexandri Spinule quondam Sorleonis se a dicto 

Alexandro in bancho Fransischi Calvi habuisse et recepisse libras centum novem jan. quas dictus 

Alexander dicto quondam Georgio dare et solvere debebat in civitate Janue pro quodam cambio 

facto per dictum quondam Georgium in Malica cum dicto Alexandro de dicta pecunia dicti Inofii 

processa de dictis duobus caratis dicte navis. Renuntians – Quare dictus Inoffius dictis nominibus 

quitavit, liberavit, et absolvit dictum Alexandrum, heredes et bona dicti Alexandri a dictis libris 

CVIIII jan. per acceptilationem et aquilianam stipulationem verbis solempnibus introductas, 

promitens mhi dicto notario dicto nomine stipulanti et per me dicto Alexandro quod occasione 

dictarum librarum CVIIII Janue nulla decetero vel in perpetuum fiet lis, questio, requisitio vel 

actio movebitur in judicio vel extra per ipsium Inoffium dictis nominibus vel alium pro eo nec 

per dictum quondam Georgium vel heredes dicti quondam Georgii vel alium pro ipso quondam 

Georgio contra dictum Alexandrum, heredes seu bona dicti Alexandri. Insuper etiam dictus 

Inofius promisit mihi dicto notario dicto nomine stipulanti nec non nomine et vice omnium et 

singulorum quorum interest, intererit seu interesse poterit restituere dictas libras CVIIII 

habentibus potiora jura in bonis dicti quondam Georgii ipsi Inofio et contribuere cum habentibus 

equalia, et predicta omnia promisit et ad cautelam ad Dei Sancta Evangelia corporaliter tactis 

Scripturis juravit dictus Inoffius mihi dicto notario dictis nominibus stipulanti atendere, complere 

et observare et contra non venire aliqua ratione jure vel modo de jure vel de facto etiam si de jure 

posset. 

Alioquin penam dupli eius et totius de quo et quanto contrafieret vel ut supra non 

observaretur solempni stipulatione promisa cum restitutione omnium dampnorum, interesse et 
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expensarum que propterea fierent in judicio vel extra. Ratis manentibus supradictis et sub 

ypotheca et obligatione bonorum dicti Inofii habitorum et habendorum ; confitens dictus Inofius 

de maiorem esse annis vigintiquinque et pro dicto Inoffio presente et suis precibus et mandato de 

omnibus et singulis supradictis et in omnem casum et eventu pro predictis versus me dictum 

notarium nominibus supradictis stipulantem et recipientem intercessit, fidejubsit et se proprium et 

principaliter debitorem et pagatorem constituit Elianus Spinula, civis Janue, sub ypotheca et 

obligatione bonorum dicti Eliani habitorum et habendorum. Renuntians juri de principali et omni 

juri. 

Actum ut supra, die VII februarii, in tertiis. Testes Johannes de Bracellis quondam Petri et 

Dagnanus Gambonus, cives Janue. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 534, 702-703.) 

 

 

105.   

Handel van de Genuezen in kostbare parels. 

 

1392 

De Anthoine de Valtere er Nicholay son frere, lucois, lesquelz ledit escouthete avoit fait pour 

certaine quantite de perles appartenans a Emanuel Sacarie et Jorge Gravel genevois, par ledit 

Anthoine avoir este emportez larchineusement hors de la ville de Londres, et il aveuc iceulz 

venant a la maison dudit Nicholay sachant le fait avoit este receux fourcelez et soustenuz… 

(Gilliodts-van Severen L. Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 449, 378.) 

(Archives du royaume à Bruxelles, Compte du bailli de Bruges du 8 janvier au 6 mai 1392, n. 

13678.) 

 

106.   

Giorgio de Monica, jardinier ( ?) hors la porte S. Andrea, reconnaît devoir à Giacomo Burgaro – 

mandataire, en remplacement de son père Conrado Burgaro, de Mechino de Casali – un montant 

de 5 l. gén., solde d‟une somme de 21 l., 5 s. gén. dûe par Giorgio en qualité de fiéjusseur 
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d‟Antonio Strigocio de Nervi, ancien soldat à bord de la galère dont le patron était Mechino de 

Casali ; Giorgio promet de rembourser ces 5 l. dans les deux ans, ou auparavant, si Giacomo 

rentre plus tôt du voyage un Flandre qu‟il accomplit actuellement à bord du navire des Spinola 

et Usodimare. 

 

Genua, 26 september 1396 

Not. Antonio Fellone, III (1323-1341), f
os

 157-157v° 

In nomine Domini amen. Georgius de Monica, hostolanus (sic) extra portam Sancti Andree, 

confessus fuit et in veritate publice recognovit Jacobi Burgaro, filio Conradi, presenti et stipulanti 

se eidem Jacobo dare et solvere debere et restare libras quinque jan. ex illis libres viginti una et 

soldis quinque jan. sortis in quibus dictus Georgius tanquam fidejussor et fidejussorio nomine 

Antonii Strigocii de Nervio olim socii galee alias patronizate per Mechinum de Casali dicto 

Mechino sive dicto Jacobo procuratori dicti Mechini, substituto a Conrado Burgaro, eius patre et 

procuratore dicti Mechini, ut asserueret tenebatur et obligatus erat vigore cuiusdam placet Officii 

Gazarie scriptie manu Georgii Stelle notarii, M°CCC°LXXXX° quarto, die XII° novembris et per 

dictum Jacobum dicto nomine contra dictum Georgium dicto fidejussorio nomine exequia 

postulanti in actis dominorum Viceducum civitatis Janue anno proximo preterito, die -. Cum ex 

dictis libris viginti una et soldis quinque jan. dictus Jacobus revera ad huc a dicto Georgio habere 

et recipere restet dictas libras quinque jan. non obstante eidem Jacobo in aliquo instrumento 

quitationis per dictum Jacobum inde confecto et scripto modo paulo ante istud manu mei notarii 

infrascripti et qui renunciaverit, etc. (sic). Renuntians, etc. (sic). Quasquidem libras quinque jan. 

dictus Georgius dare et solvere promisit et convenit dicto Jacobo sive eius certo nuntio seu 

procuratori hinc ad annos duos proximos venturos et antea quandocumque ad liberam voluntatem 

et requisitionem dicti Jacobi sive eius certi nuncii seu procuratoris in quantum dictus Jacobus 

antea venerit de viagio quod presentialiter facturus est Deo propincio ad partes Frandrie super 

navi Spinulla et Ususmaris. Sub pena dupli, etc. (sic). Et sub ypotheca, etc. (sic). 

Actum Janue extra portam Sancti Andree in apotheca Petri de Marcho, speciarii, sita sub 

domo Badasalis de Turrilia et heredum quondam Paulini Boncrestiani, anno dominice nativitatis 

MCCCLXXXX° sexto, indictione quarta secundum cursum Janue, die XXVI
a
 septembris, ante 
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vesperas, presentibus testibus dicto Petro de Marcho, speciario, et Antonio de Japreto de 

Mulazana, quondam Oberti. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 600, 797-798.) 

 

107.  

Oberto Imperiale fait assurer par un groupe de neuf marchands, pour un montant de 650 fl., le 

navire dont le patron est Ostiano Basso, pour la traversée de l‟Ecluse à Gênes ou Porto Pisano. 

 

Genua, 10 september 1398 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, VI (1396-1398), f
os

 154-154v° 

In nomine Domini amen. Dominicus Cataneus quondam Dominici, Paganus de Marinis, Nicolaus 

de Marcho, Cataneus Spinula quondam Catanei, Georgius Cataneus quondam Amfreoni, 

Guirardus de Bergalio quondam Michaelis, Philipus Scotus, Antonius de Grimaldis quondam 

Luce et Bartholomeus Justinianus olim de Castro quondam Johannis, cives Janue quilibet eorum 

pro quantitate infrascripta confesi fuerunt – Oberti Imperialis quondam Anfreoni – dare et solvere 

dictus Dominicus florenos centum auri, dictus Paganus totidem, dictus Nicolaus florenos L auri, 

dictus Cataneus centum auri, dictus Georgius totidem, dictus Guirardus florenos L auri, dictus 

Philipus totidem, dictus Antonius totidem, dictus Bartholomeus totidem, hinc ad menses sex 

proximos venturos. Alioquin -. Salvo et specialiter reservato si quedam navis patronizata per 

Hostianum Basum vel alium pro eo que recesit vel recedere debet de portu Sclusarum de Flandria 

causa veniendi, navigandi ad portum Janue vel ad portum Pisarum aplicuerit ad salvamentum in 

uno ipsorum duorum locorum et ibi steterit per XXIIII horas cum salvamento, tunc et eo casu 

presens instrumentum sit casum irritum et nulius valoris et inteligatur inceptum huiusmodi 

rixicum quando dicta navis receserit et velificaverit de dicto portu Sclusarum et stet et duret 

eundo, stando, navigando, onerando et exonerando patronus quocumque, ubicumque, 

quomodocumque et qualitercumque voluerit quousque dicta navis aplicuerit in portu Janue vel in 

portu Pisarum videlicet in illo ipsorum duorum locorum in quo primo aplicuerit et ibi steterit cum 

salvamento per XXIIII horas sit etiam, etc. (sic). Actum ut supra testes ut supra. 
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(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 608, 809-810.) 

 

108.  

Antonio de Nuxilia de Rapallo, agissant au nom de Niccolò de Moneglia, fait assurer par un 

groupe de six marchands, pour un montant de 550 fl., le navire dont le patron est Niccolò lui-

même, ainsi que sa cargaison, entre Savone et l‟Ecluse. L‟un des assureurs, Cataneo Speciario, 

dont la quote-part est de 150 fl., déclare qu‟il agit au nom de Andrea Giovanni, à concurrence de 

100 fl., somme pour laquelle ce dernier avait assuré le navire dont le patron est Paolo 

Centurione. 

 

Genua, 2 oktober 1398 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, VI (1396-1398), f° 167 v° 

In nomine Domini amen. Cataneus Speciarius quondam …, Janotus Gentilis, Neapolionus 

Spinula, Ilarius Spinula quondam Bendiani, Fredericus …, Petrus [Anthonius] … - Antonii de 

Nuxilia de Rappalo, civis Janue, presentis et stipulantis dare et solvere dictus Cataneus florenos 

centum quinquaginta auri, dictus Janotus florenos centum auri, dictus Neapolionis totidem, dictus 

Ilarius totidem, dictus Fredericus florenos L auri, dictus Petrus Anthonius totidem, hinc ad 

menses sex. Salvo et specialiter reservato si quedam navis patronizata per Nicolaum de Monelia 

vel alium pro eo, que de Saona recesit causa eundi et navigandi ad portum Sclusarum de Flandria 

aplicuerit in dicto portu Sclusarum ad salvamentum cum naulis debendis dicte navi in dicto portu 

Sclusarum, tunc et eo casu presens instrumentum sit casum, irritum et nulius valoris et pro rata 

dictorum naulorum ; et inteligatur inceptum huiusmodi rixicum quando dicta navis recesit et 

velifficavit de Saona. Qui Cataneus, sine prejudicio dicti Antonii, fuit proptestatus quod predicta 

fecit pro florenis centum nomine Andree Johannis, pro florenis centum quod dictus Andreas (sic) 

Johannes asecuraverat in navi patronizata per Paulum Centurionum, et dictus Antonius dixit et 

proptestatus fuit quod predicta fecit pro dicto Nicolao de Monelia. 

Actum ut infra. Testes Matheus Gentilis quondam Mathei et Franceschus de Bonjohanne 

quondam Antonii. 
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(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 622, 824-825.) 

 

109.     

Antonio Spinula, représenté par ses oncles et mandataires Eliano et Ottobono Spinola en vertu 

d‟une procuration reçue à Bruges par le notaire Gerardo, fils de feu Bartolomeo de Arquato, le 

27 avril 1400, prend pour épouse Maria, fille de feu Gotifredo Cibo. 

 

Genua, 12 juni 1400 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, VI (1396-1398), f° 6 

In nomine Domini amen. Domini Ylianus et Octobonus de Spinolis patrui et procuratores et 

procuratorio nomine Antonii Spinulle, filii quondam Oberti Spinulle, civis Janue, de qua procura 

constat publico instrumento scripto in Bruges de Flandria manu Gerardi quondam Bartholomei de 

Arquato, opidani ville Bruges, clerici tornacensis diocesis, publici apostolica et imperiali 

auctoritate notarii, anno incarnationis domini M°CCCC°, indictione VII
a
, die XXVII mensis 

aprilis cum pleno mandato ad infrascripta dicto procuratorio nomine ex una parte,  et domina 

Maria filia quondam Gotifredi Cibo olim civis Janue ex altera parte, habentes notitiam et veram 

scientiam de quodam instrumento certorum pactorum promisionum et obligationum factorum et 

initorum inter dictum quondam dominum Obertum Spinulam quondam domini Catanei tanquam 

patrem et legiptimum administratorem dicti Antonii Spinulle, filii sui, ex una parte, et dictam 

Mariam nomine suo proprio et tanquam filiam et heredem pro tertia parte dicti quondam 

Gotifredi Cibo, ex altera parte et scripto manu notarii infrascripti hoc anno die V
a
 marcii, et 

habentes notitiam et veram scientiam omnium contentorum in dicto instrumento compositionis et 

ratifficando, aprobando et confirmando omnia in eo contenta et promissa, dicti Ylianus et 

Octobonus dicto procuratorio nomine contraserunt cum dicta domina Maria sponsalia et 

matrimonium per verba de presenti et dicta domina Maria cum dictis Yliano et Octobono, 

procuratorio nomine supradicto dicti Antonii spinulle, et ipsam Marima dicti Elianus et 

Octobonus, dicto procuratorio nomine supradicti Antonii Spinule, anullo aureo more sancte bone 

et vere fidei catolice et ecclesie Romane ac etiam more civitatis Janue pro dicto Antonio et eius 

nomine esponsaverunt pro dottibus et patrimonio dicte Marie, de quibus et pro quibus sunt in 
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concordio ut per dictos contrahentes dictis nominibus aseritur et confitetur. Et predicta omnia et 

singula dicti contrahentes nominibus supradictis promiserunt et convenerunt et ad cautelam ad 

Dei Sancta Evangelia corporaliter tactis Scripturis juraverunt sibi ad invicem et vicisim stipulanti 

atendere, complere et observare et in nullo contrafacere vel venire aliqua ratione, occasione vel 

causa de jure vel de facto, etiam si de jure possent. Alioquin penam dupli eius et totius de quo et 

quanto contrafieret vel ut supra non observaretur solempni stipulatione sibi ad invicem et vicisim 

stipulanti dare et solvere promiserunt cum restitutione omnium dampnorum, interesse et 

expensarum que propterea essent seu fierent in judicio vel extra. Ratis manentibus supradictis et 

sub ypotheca et obligatione omnium bonorum dictorum Antonii et Marie et cuiuslibet eorum 

habitorum et habendorum. Renuntiantes dictis nominibus exceptioni rei ut supra et infra sic non 

esse vel fuisse et sic se non habentis doli mali, metus, in factum, actioni, condicioni, sine causa et 

ex justa causa et omni alii juri. Faciens dicta Maria predicta omnia cum et de consilio Francischi 

Cibo quondam Agameloni, Lanfranci de Negrono, Urbani Picamilium et Pauli Spinule, filii 

Lazari, ex melioribus propinquis dicte Marie ut aseritur, qui confectioni presentis instrumenti 

adesse possint, qui Franciscus, Lanfrancus, Urbanus et Paulus juraverunt ad Dei Sancta Evangelia 

corporaliter tactis Scripturis se credere predicta fieri non in lexionem sed ad utilitatem dicte 

Marie.  

Actum Janue in contrata Sancti Luce in sara (sic) domus habitationis dicti Eliani Spinulle, 

anno et indictione ut supra, die XII junii in tertiis. Testes Thomas Spinulla quondam Christiani, 

Ilarius Spinulla quondam Bendiani, Lucianus Spinulla quondam Cepriani, Balianus Spinulla et 

Christoforus Judes quondam Leonardi, cives Janue. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 627, 830-831.) 

 

110.    

Deserino Bustarino donne procuration à Ambrogio Spinola de San Luca pour agir en son nom en 

Flandre, en Angleterre et en France. 

 

Genua, 31 mei 1400 

Not. Giovanni Bardi, IV (1400, 1397), f
os

 19-19v°-20 
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In nomine Domini amen. Ego Deserinus Bustarinus, civis et mercator Janue, omni modo, juri, via 

et forma quibus melius et validius possum, facio, constituo et ordino meum certum nuntium et 

procuratorum Ambrosium de Spinolis de Sancto Lucha quondam Johannis, absentem tanquam 

presentem, et ipsum prout melius esse potest loco meo pono ad omnia mea negocia gerenda, 

tractanda et administranda in judicio et extra. Et ad petendum, habendum, recipiendum et 

recuperandum pro me et meo nomine a quibuscumque personis, collegio, corpore et universitate 

in quibuscumque locis et partibus comitatus Frandrie, insulle Anglie et Francie omnem 

quantitatem omne id et totum quicquid et quantum in dictis locis et partibus habere et recipere 

debeo et requirere possum et in futurum potero et debebo quibuscumque occasione et rationibus 

per instrumenta, scripuras vel sine instrumenta et scripturas (sic) cassandum, producendum, 

exibendum, postulandum, promittendum, cavendum, detinendum, sequestrandum, rexalandum, 

solupionem, laudum et extimationem consequendum, denunciandum et protestandum, 

confessiones, promisiones, quitationes, absolutiones et liberationes faciendum et recipiendum et 

pactum de ulterius non petendo faciendum, jura et actiones vendendum et cedendum, 

transigendum, pascicendum, componendum et compromitendum, de calumpnia in mea anima 

jurandum et cuiuslibet alterius generis juramentum dandum, prestandum et subeundum, unum 

procuratrem et plures ad premissa et infrascripta subeundum, constituendum et revocandum, isto 

semper mandato in suo robore perdurante, que de meis habuerit bonis, peccunia vel rebus 

mitendum, traffigandu et risicandum omni meo rixico, periculo et fortuna et non dicti 

procuratoris in aliquo, instrumenta et scripturas de predictis et infrascriptis contrafieri faciendum, 

stipulandum et recipiendum cum solempnitatibus opportunis et ad vendendum, alienandum et in 

alium seu alios traffigendum pro me et meo nomine quamcumque partem habeo seu pro qua 

particeps sum in quibuscumque seu quibusvis navibus sive navigiis cui et quibus voluerit et pro 

quo et quibus precio et preciis voluerit, et generaliter ad omnes lites, causas et questiones quas 

habeo, habui et de cetero habere possem, agendo et defendendo cum quibuscumque personis, 

collegio, corpore et universitate coram quocumque judice, officio et magistratu ecclesiastico et 

civili et criminali quibuscumque occasionibus et rationibus, libellum et libellos dandum et 

recipiendum, excipiendum et replicandum, litem et lites contestandum, pignus bandi dandum et 

se excusandum, ponendum, interrogandum, positionibus et interrogationibus respondendum, 

titulos, testes, instrumenta, jura, scripturas et quoscumque probationes et defensiones 
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producendum, exibendum, jurare videndum, faciendum et reprobandum, terminos et dilactiones 

petendum, dandum et prorogandum, judices et notarios eligandum, assessorum et collectorem 

petendum, in causis concludendum, sententiam et sententias audiendum, appelandum et 

appelationem prosequendum et ad alia faciendum in judicio et extra super predictis et in 

dependentibus emergentibus et conexis que egomet facere possem si presens adessem et 

causarum merita postulare et requirere etiam si talia fuerint que mandatum exigant specialem, 

dans et concedens dicto meo procuratori et cuilibet substituendo ab eo de predictis ut supra 

largham, plenam, liberam et generalem administrationem et plenum et generalem mandatum ; 

promitens tibi notario infrascripto, tanquam publice persone officio publico stipulanti et recipienti 

nomine et vice cuius vel quorum interest, intererit vel interesse poterit perpetuo habiturum ratum 

et firmum quicquid per dictum meum procuratorem et quemlibet substituendum ab eo pro 

predictis ut supra factum fuerit seu gestum sub ypotheca et obligatione omnium bonorum 

meorum habitorum et habendorum. Et volens dictum meum procuratorem et quemlibet 

substituendum ab eo relevare ab omni onere satisdandi, promito et convenio tibi dicto notario 

stipulanti recipienti de judicio systi et judicatum solvi in omnibus suis clausulis nisi fuerit 

appelatum, intercedens et fidejubens pro eo et eis versus te dictum notarium ut supra recipienti 

sub dicta ypotheca et obligatione. Renuntians juri de principali, primo conveniendo et omni alii 

juri. 

Actum in civitate Janue in plathea Sancti Georgii juxta domum heredum quondam 

Constantini Venti, anno dominice nativitatis M°CCCC, indictione VII
a
 secundum cursum Janue, 

die ultima may inter primam et tertiam, presentibus testibus domino magistro Michaele de 

Monellia, Simone de Recho balisterio, civibus Janue, vocatis et rogatis. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 626, 827-829.) 

 

111.    

Antonio Spinola, en son nom et au nom de Ambrogio Spinola, donne quittance à Gregorio de 

Marini du capital et des intérêts de la commande de 1,000 francs or que Gregorio avait conclue 

avec Antonio et Ambrogio à Bruges en 1396. 
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Genua, 2 juli 1400 

Not. Teramo Maggiolo & Giovanni Bardi, VI (1396-1398), f° 20v°, n° 1 

In nomine Domini amen. Antonius Spinulla quondam Janoti nomine meo (sic) proprio et 

tanquam procurator et procuratorio nomine Ambroxii Spinule de qua procura constat publico 

instrumento scripto manu notarii infrascripti M°CCC°LXXXXVIII, die - , confesus fuit et in 

veritate recognovit Gregorio de Marinis filio Melchionis presenti et stipulanti se a dicto Gregorio 

habuisse et recepisse plenam, veram et integram rationem, solutionem et satisfationem capitalis et 

lucri franchorum mille auri quas dictus Gregorius habuit in accomendacione a dictis Antonio et 

Ambroxio in Bruges vigore instrumenti scripti in Bruges M°CCCLXXXXVI° vel alio millesimo 

manu publici notarii. Renuntians. 

Actum Janue in Banchis in angulo domus quondam Nicolai Cigonie, anno et indictione ut 

supra, die II julii in vesperis. Testes Gabriel de Calmo, Manuel de Vivaldis et Johannes de 

Buzala, macelarius in Morino. 

(Liagre-de Sturler L., Les rélations commerciales entre Gênes, la Belgique et l‟Outrement. t. II, 

n. 628, 831-832.) 

 

112.  

De stad Brugge is Bertelmeeus Spinelle geld schuldig voor het leveren van bepaalde goederen. 

 

16 januari 1404 

Den zestiensten dach in laumaend, gegheven Bertelmeeus Spinelle, Francke Lomelin ende 

Augustyn Cathaen, in minderinghe van dat de stede sculdich bleef van salpetre ende sulfere bi 

hem doe ghelevert der stede, van den welken zy lettren hebben dat men se betalen zal bi 

paymenten. 

(Gilliodts-van Severen L. Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 517, 432.) 

(Archives de la ville de Bruges.) 

 

113.  

Berthemi Spinola wordt als getuige opgeroepen in een geschil tussen handelaren. 
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04 maart 1411 

Antoine de Bourle, marchand de Plaisance, réclamait la somme de 116 doubles morisques, 

restant de solde, d’Antoine Canovi, marchand de Florence, pour une Vente de draps acceptée par 

ce dernier au nom de Blasio Beruti, marchand de Piemont. Le défendeur répondit que de Bourle 

avait été payé de ce chef par une lettre de change tirée par Blasio sur Michel Béruti, son frère à 

Bruges, et il avait constitué comme plesge et répondant Berthemi Spinelle. Le collège décida que 

celui-ci paierait la somme réclamée à Antoine de Bourle, qui « jura et prinst par son serment lui 

sur ce establi solennelement que aucune lettre de change il navoit oncques receu en paiement 

absolut tele condition que se Michiel Beruti lui feroit paiement de ladite reste, que volontiers il la 

recevroit de lui, et se non, quil vouloit avoir regres selon le lettre obligatoire quil en avoit, par 

devers ledit Anthoine Canovi . »  

 (Gilliodts-van Severen L. Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 582, 447-448.) 

(Cartulaire Groenenbouc A, fol. 25 verso, n. 2.) 

 

114.  

Piraterij door de Genuezen. 

 

1427 

De Anthoine de Rodes maronnier lequel environ le mois de septembre mil iiij
e
 xxv lui stant en 

une caraque de Jennes dont estoit patron Xpoffel Calve, lequel patron atout ldicte caraque 

singlant dudit lieu de Jennes vers le port de Sieu en Rommenie trouva en chemin ala coste de la 

terre de Roumanie ung vaissal heulc du Royaume Despaigne, ouquel estoient pluiseurs 

Cathelaens pour lors ennemiz des Jenevois, et naoit dedens icellui heulc que ballast et gens tant 

Espaignars comme Cathelaers : lesquels apres ce que ilz se apercheurent que ladicte caraque les 

vouloit prenre, se mirent a fuir et singlerent atout ledit heulc en ladite terre de Romme, en ung 

havene nomme Talemon, ou ilz se departirent tous dicellui heulc et le laisserent vague : et lors 

ledit patron et ceulx de sadicte caraque prinrent et emmenerent ledit heulc, lequel depuis il vendi. 

Pour lequel messus medit Anthonie na depuis ose frequenter ou pays de Flandres : et pour ce a 

fait traittier audit bailli par aucuns ses amiz et tant que al la priere diceulx, considere que cest ung 

povre compaignon maronnier et aussi que ceulx de ladicte nation de Jennes ont depuis paie et 
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restitue ledit heulc aux Espaignars ainsi qu’il disoit, ledit bailli la receu dudit meffait a 

compositcion, sauf le droit de partie, pour xviij lb. par. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 686, 563.) 

(Archives du Royaume à Bruxelles. Compte du bailli de l’Écluse du 13 Janvier au 15 Mai 1427, 

n. 13926.) 

 

115.  

Piraterij door de Genuezen. 

 

1427 

De Clais Gesse, aleman, calengie et emprisonne pour ce que environ le Noel mil iiij
e
 xxvj, lui 

estant en une carake de Jennes dont estoit patron Thomaes de Grimaldo, servant en icelle carake 

comme maonnier, aida atout icelle carake prenre de fait et de forche sur mer a la oste de Barbarie 

une carake de Venize dont estoit patron messire Pierre Baerbe venissiaen, estans trieves entre 

lesdis deux nacion, comme lesdis Venissiaens maintiennent : icelle carake chargie de malvizie, de 

coton et dautres marchandises : laquelle carake atout icelle marchandises als menerent a Armude 

et Zelande. Et illec lesdis Venissiaens traittierent avec lesdis Jenevois en telle manière que pour 

une somme de deniers quilz en baillierent ausdis Jenevois, ladicte carake leur fu rendue atout 

ladicte marchandise. Duquel messus ledit bailli, a la priere daucuns amis dudit Clais qui est ung 

tres povre maronnier, veu que de ladicte prinse lesdictes partie sestoient accordees ensemble et 

que de ce ont quitte lun lautre comme dit est : et aussi que leit Clais sescusoit que ce quil en avoit 

fait il lavoit fait par constrainte desdis Jenevois, la receu en grace et composicion pour xxvij lb. 

par.  

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 689, 564-565.) 

(Archives du Royaume à Bruxelles. Compte du bailli de l’Écluse du 5 Mai au 22 Septembre 1427, 

n. 13926.) 

 

116.  

Instructies gegeven door La Signoria te Genua aan kapitein Fransesco Spinola om een vloot 

samen te stellen in Vlaanderen. 
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19 juni 1433 

 

In primis quoniam intelligetis quantum intersit inter unitam potentiam et dismersam, volumas ac 

vobis mandamus expresse quantenus facta prius diligenti inquistione omnium navium in portu vel 

supra portum Janue, per eos qui ad hoc deputati sunt : studeatis et conemini pro viribus quod 

omnes naves ipse stricte et in fideli societate navigent, saltemp usque ad Gadem insulam, circa 

quam navigationem socialem servate omnes modos et remidia opportuna. Et quia navis 

squarciafici habet exonerare quasdam merces in Cartagenia, videtur nobis futurum utile quod si 

dum eritis in mare Insule, ivisse habueritis Novam per quam non positis suspicionem habere de 

hostibus, remittatis ante alias dictam navem squarciaficam versus dictum porum Cartagenie, ut 

tempus anticipet et possit se citius expedire. Si autem male suspicaremini de hostibus, tunc 

omnes simul accipite iter versus Cartageniam, atque ibi ad velum expectate biduo ipsam navem, 

donec fuerit expedita et vobiscum revertatur : qua in re veluti presentes disponite et consulite 

sicut utile commodumque reipublice indicaveritis, supposita omni specialitate vestra. 

Insuper quoniam vobis summo utile erit et non difficile quod omnes ipse naves navigent 

simul in societate usque Antonam, committimus expresse vobis quod omni cura et studio et omni 

modo possibili curetis et studeatis navigare omnes simul usque Antonam, ne ullum immineret 

periculum. Si autem nullum inesset periculumn tunc tanem volumus quod vestre tres naves et 

Gabriel de Auria et Avendimus Baricante quinque in summa simul navigent in societate 

dimittendo autem aliquas ex eis post vos in casu quo nullum inesset periculum, tunc volumus ut 

detis eis gubernationem et ordinem sub quibus ipse in societate navigent, imponendo eis penas 

graves parte nostra si fuerint inobedientes : hoc tamen iterum replicamus quod scilicet si fieri 

poterit, volumus ut omnes usque Antonam in societate navigent. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 722, 581.) 

(Archives de Gênes. Ms. Dell’Archivo, vol. I, 111.) 

(opgenomen in DESIMONI, Documenti, 395.) 

 

117.  

Lionel Spinola : Genuese consul te Brugge. 
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14 december 1434 

Quatre matelots du navire de Barthélemi Bondenaro étant dans les parages d’Evisa, provoquèrent 

une révolte, en suite de laquelle tout l’équipage descendit dans cette île, malgré la défense du 

capitaine. Se vantant de cet exploit, les mutins prétendent recevoir leur salaire pour le temps 

même de cette relâche, et allèguent un accord par lequel on prévoyait le besoin d’attendre 

d’autres navires pour naviguer de conserve, quand on soupçonne la présence de pirates. Le 

gouvernement de la république estime qu’il serait injuste que les coupables reçoivent une 

récompense pour leur désertion et que ce serait une honte pour la nation : il confie le mandat de 

les punir à Lionel Spinola et Giovanni de Marini, consuls à Bruges. Ajoutant que si le châtiment 

ne pouvait s’infliger sans danger dans les eaux de Flandre et d’Angleterre, on attendit de le faire 

que les coupables en soient sortis. A cet effet, le gouvernement envoie des lettres avec l’adresse 

en blanc, pour y inscrire les noms des capitains de navires sur lesquels les coupables se seraient 

enrôlés, avec ordre aux capitaines de ne point déchaterer les lettres avant d’avoir quitté lesdites 

eaux. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 741, 620.)  

(Archives de Gênes, Reg. Litterarum Communis, 1434-37, n. 4.) 

(Geanalyseerd door DESIMONI, Documenti, n. 41, 409.) 

 

118.  

Levering door een groep Genuese en Venetiaanse kooplui van onder meer wijn, kruidnagel en 

bloem. 

1439-1441 

Comme le second jour de ce present mois de may, les neifz de Adriaen Claiszone et de Jehan 

Willemsne, bourgeois de Lescluse en Flandres, ensemble les biens chargiez en ycelles, singlant 

dudit lieu de Lescluse vers Angleterre, fussent prinses en mer par aucuns de la ville de Diepe ou 

autres tenans la parti de la France, et menees par les preneurs en la dicte ville de Diepe comme 

bien appertenans a Anglais ou autres leurs ennemis : Sauoir faisons certifiant par ces presentes 

que comparans au jour dhuy par deuant nous, Parcheval Marchion, Abraham Sanson, Paule 

Spinula, marchans de Jennes, Marc Cornier et Xpofle Sanson, marchans de Venise, residans en la 
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dicte ville de Bruges, lesquels nous ont dit certifie et declare par leur sermens, quils fissent 

chargier en les dictes niefz, quatorze botes et vne pipe de vin Roumanie : vingt botes de vin de 

Roumanie et vnze pipes de vin bastard : sept botes de vin cuit : trois tonneaux de vin bastard, vng 

tonneau de cloux de giroffle, vng tonnel de poudre a vers nomme granelle, trois botes rempliz de 

litz et vne balle de toilles d’Epinal. 

(Gilliodts-van Severen L., Inventaires des archives de la ville de Bruges (Bruges, 1876), t. 1V, 

437.) 

(Registres des Sentences Civiele, 1439-1441, f° 144.) 

 

119.  

Geschil tussen Agnes Handeron en Ulric Sprutenhoven over gronden gelegen in Beernem. 

 

28 januari 1441 

Burgemeesters, schepenen en raad van de star Brugge oorkonden hun uitspraak in het geschil 

tussen Agnes, weduwe van Anthoine de Vivaldi en echtgenote van Luc Colard Handeron, 

enerzijds, en Ulric Sprutenhove, als echtgenoot van Anne, dochter en erfgename van wijlen 

Anthoine de Vivalde: de gronden, genaamde Oudenaerde, gelegen onder de parochie van 

Beernem, leengoederen zijnde, blijven eigendom van Anne de Vivaldi en haar echtgenoot Ulric, 

met de gebouwen en het hout erop staande: de andere gronden, geleengoederen wezende, worden 

eigendom van Benoit Spinola, rechthebbende van Luc Handeron: en wat door Anthoine de 

Vivalde werd verkocht blijft eigendom van de kopers. 

(Stadsarchief Brugge, Regesten van de Oorkonden, akte 28.01.1441.) 

 

120.  

Geschil tussen handelaar uit Boulogne, Jehan Boitin en Genuese handelaren te Brugge, 

waaronder Jehan Spinula. 

 

24 september 1444 

De et sur la question et difference estant en la plaine chambre deschevins de Bruges, entre Jehan 

Boitin marchant de la Rochelle, dune part, et Jehan Jacques Spinula, Paul de Auria, et Gilles 
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Lommelin, marchans de Jennes, d’autre part : accause de certaine asseurance que ledit Jehan 

avoit prinse desdis marchans, sur certaines marchandises, dises chargiees en la neif de Martin 

Sansens de la Burgena, montant a LX lb. de gros : laquelle somme ledit Jehan requist avoir 

desdiz marchans de Jennes, parce que ladicte neif de Martin Sansens estoit en son voyaige perie 

et perdue, selon le contenu de la cedule de ladicte asseurance sur ce faicte. Lesdiz de Jennes a ce 

respondans que point nestoient tenus a paier ladicte asseurance par certaine raisons par eulx 

alleguees, et meismement par ce, comme ils disoient, le dit Jehan avoit fait ladicte asseurance 

apres ce quil savoit que ladicte neif estoit perie : car ladicte asseurance fu faicte le XJIIJ jour de 

fevrier, et avant cellui jour ung nomme Pierre Boef, marchant de la Rochelle, venant de 

Bouloigne sur le mer, apporta en la ville de Bruges les nouvelles tenue sur les asseurances, ils 

nestoient point tenuz desn payer quelque chose, et requerroient estre absolz. 

Le dessudit Jehan Boitin disant le contraire, et que au temps quil se fist asseurer, il ne 

savoit aucunement que ladicte neif fu perdue, et que aussi audit jour ledit Pierre Boef point 

nestoit arrive à Bruges dudit lieu de Bouloigne. 

Ensemble pluseurs autres raisons par chacune desdites parties alleguees. 

A par ladicte plaine chambre deschevins de Bruges este dit et jugie et appointe que lesdis 

Jehan Jaques Spinula, Paule de Auria et Gille Lommelin seront tenuz de payer et paieront audit 

Jehan Boitin les sommes de ladicte asseurance, assaoir chacun deulx la somme par lui 

soubescipte en la cedule deladicte asseurance sauf et reserve ausdis marchans de Jennes et a 

chacun deulx, que se dedens six sepmaines prochain venant ilz puissent prouver et faire en voir 

que ledit Pierre Boef vint de Bouloigne en ladicte ville de Bruges avant ledit XVIIJ
e
 jour de 

fevrier derrenier passe portant les nouvelles que ladicte neif de Martin Sansen estoit perie, que 

alors ledit Jehan Boitin devra lesdiz sommes rendre ausdiz marchans : et que de ce ledit Jehan 

Boitin devra donner ausdiz marchans bonne et souffisante plesgerie. 

Actum le XXIIIJ
e
 jour de septembre lan mil IIIJ

e 
XLIIIJ. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 812, 660-661.) 

(Cartulaire Groenenbouc A, fol. 230, n. 2.) 

(ook terug te vinden in Coutumes de la Ville de Bruges, t. 2, p. 104.) 

 

121.  
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Geschil tussen Felix de Faignano, die opreedt in zijn naam en die van zijn compagnie, en Aselin 

Spinula, betreffende drie percelen. 

 

09 november 1447 

Felix de Faignano en son nom et ou nom de sa compagnie demandeur dune part : et Aselin 

Spinula en son propre nom dautre part : se compromettent de toutes les differences estans entre 

eulx a cause de trois parcelles, lune de VIIJ
c
 XL florins que Ode Rau a envoye paier audit Felix et 

a sa compaignie a Londres en Jehan de Nigro : item de IJe et encoires VIIJ
c
 florins que jcelluy 

Ode a envoye paer audit Felix et compaignie en Jeronime Spinola pour Symon Fransisque et 

Paule Maziolin de Bruges : et en oultre a cause de XX lb. groz ou caz que ledit Felix vueille 

quelque chose demander pardessus lesdictes trois parcelles et non oultre : et ce que en dependt. Et 

aussi de tous les demandes que ledit Aselin vouldra faire audit Felix de debtes dont ledit Felix 

peut estre tenu audit Ode jusques a la somme de IXc florins de Jennes : ou dit, sentence et 

ordonnance de Paule Dorie et Franchois Guyeleni, comme en arbitres arbitrateurs et communs 

ais : promettans de tenir et observer tout ce que par lesdis deux arbitres en sera dit et ordonné 

soubz paine de X lb. gros, a fourfaire par la partie contrevenante et a appliquier assavoir lun tiers 

a nostre tres redoubte seigneur et prince, monseigneur le duc de Bourgoigne et de Brabant, comte 

de Flandre, etc . : lautre tiers a la ville de Bruges, et le tiers tiers a la partie obtemperante : et 

consentans que ladicte paine commise ou non, paie ou non, en une fois ou plusieurs, neantmoins 

ladicte sentence tendra lieu et sortira son effect. Et consentans aussi que se lesdis deux arbitres ne 

puissent estre daccord, que lors ilz pourront eslire ung tiers tel que leur plaira. Et tout ce que lors 

par les deux desdis trois arbitres sera dit, ce entrettenront les dictes parties soubz la dicte paine. 

Pourveu que ou cas que ledit Aselin fust condempne en aucune chose des parchelles dessusdictes, 

que lors jl ne sera plus tenu de respondre a lui pour quelconque autre chose dessus toucgies. Et sil 

fust absolz desdictes parchelles, que lirs il sera tenu de respondre pour ledit Ode Rau jusques a la 

somme de XL livres. Mais se les arbitres ne pourroient faire fin dedens ledit temps, jlz le 

pourront ralongier une fois ou plusieurs a leur volente. Et par ceste submission toutes les 

plesgeries que Jaques Maruffe a preste audit Felix sont aneanties et casées. 

Actum le Ixé jour de novembre lan mil IIIJe XLVIJ. 

Presens : Eye, Scappelin, Thielroo. 
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(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 853, 678-679.) 

(Registre des sentences civiles, in-fol., de 1447-53, fol. 11, n. 3.) 

 

122.  

Hanz Hamer wordt aangemaand door de schepenen van Brugge om het zilverwerk dat hij heft 

gekocht van Pauwel Spingle te betalen. 

 

05 december 1447 (n.s.) 

Hanz Hamer coopman vanden duitscher hanze beloofde voor scepenen van Brugghe dat bi alsoo 

dat uptequestie die voor handen was voor scepenen van Brugghe tusschen hem an deen zijde 

ende Pauwels Spingle aan dandre zijde ter causen van zekeren zelvere twelk de voors. Pauwels 

jegen den zelven Hanz Hamer ghecocht heift de zelve Hanz Hamer ghewijst worde eenighe 

beteringhe te doen daer aft jegen den voors. Pauwels in te stane ende die beteringhe up leghene 

stappane vonnesse daer af ghehadt ende zonder eenigh delay daer in tezonkene ende was de vors. 

belofte ghenomen in dab senne vanden vors. Pauwel mids dat Pieter vanden Midhaghen ende 

Philipz van Thielsroo scepenen in Brugghe certiffierden dat de vors. Pauwel voor hemlieden 

gheconsenteirt hadde dat so wanneer de vors. Hanz Hamer de vors. belofte ghedaen hadde in 

zinnen persoon zoud betalen tgaend dat hi hem tachter was ter causen vanden coope vanden vors. 

zelvere up dat hem eenighe ghewijst worde. Actum den V
sten

 dach van decembre int jaer  M IIII 

XLVII. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1447-1453, f° 15v-16.) 

 

123.  

Beslissing van de burgemeesters en raadsleden van Brugge, betreffende een geschil tussen 

Asselin Spinula en Bernart Cambny over de betaling van een wisselbrief. 

 

29 maart 1448 

Comme question et différence feussent menesp ar devant nous en nostre plaine chambre par et 

entre Asselin Spinula, marchant de Jennes, demandeur dune part, et Bernart Camnby, marchant 

de Florence, d’autre part : a cause de IIIJ
c
L florins a XXVIIJ groz et demy, monnoie de Flandres 
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piece, que le dit Asselin demanda avoir dudit Bernart, disant et proposant que en lan mil IIIJ
c
 

XXXIX, le tiers jour de juing, Terruche de Bardiz fist ung change a Avignon de ladicte somme 

avecq Bernart et Mathe Ricy Davignon, pour icceluy change estre paie en ladicte ville de Bruges 

audit Bernart Calby et Sorez de Rabati et compaignie par Marian Rau : et que ledit change jcelluy 

Marian avoit bien et entierement paie audit Bernart asseztost pres que la lettre de change arriva 

par deça : mais pour ce que ledit Bernart tantost quil avoit receu ladicte lettre de change, avoit 

proteste contre ledit Marian Rau, et renvoye la lettre de change avecq la protestation sur ce faicte 

audit Terrache a Avignon : lesdis Bernart et Mathe Rici furent illec constrains de paier ledit 

change de IIIJ
c
L florins a XXIX groz piece, non obstant que une fois il avoit este paie en ladicte 

ville de Bruges : et ainsi disant que ledit change avoit este deux fois paie : et pour ce que Ode 

Rau, fere dudit Marian, a cui appartenoit estre faicte la restitution dudit change deux fois paie 

comme il disoit, et que ledit Ode estoit tenu envers ledit Anselin en certaines sommes de deniers, 

icceluy Ode avoit cede et transporte audit Asselin, a son uz et propriete tout le droit et action quil 

povoit avoir en la restitution dudit change : de laquelle cession et transport il disoit apparoir par 

certain instrument sur ce fait, leqnel il nous exhiba : requerant pour tant ledit Asselin que ledit 

Bernrt Cambi reservast a lui Asselin, comme cessionnaire et par vertu de ladicte cession et 

transport, la dessudicte somme de IIIJ
c
 L florins… . 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 867, 694-695.) 

(Registre des sentences civiles, in-fol., de 1447-53, fol. 37, n. 3.) 

 

124.  

Anselmus Adornes staat borg voor Jean Jaques Spinula. De goederen die hij heeft gekocht zijn in 

beslag genomen door Nicolas Peris. 

 

20 januari 1449 (o.t.) 

Anselmus Adoorne bourgoie de Bruges, deconstitua plesge pour Jehan Jaques Spinula pour 

respondre aloy perdevant eschevins de Bruges sur larrest fait par Nicolas Peris maistre dune neif 

appella Pieter de Portugal sur XX tonnelz doile signe de tel marque (teken) pour la somme de V
c
 

couronnes pour respondre aloy pour lesdites Jehan Spinula et de parrer le jugie jusques aladites 

somme et au dessoubz actum XX janvier anno (14)49. 
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(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1447-1453, f° 126.) 

 

125.  

Geschil tussen enerzijds Lucian Spinula en Paule Spinula en anderzijds Jehan Roussel van 

Bourges in Berry. Het probleem betreft een zeker areest dat Lucian en Paule hebben gedaan oip 

de bezittingen van Jehan Roussel. 

 

14 februari 1449 

A tous ceulx qui ces presentes letres verront ou oiront, Bourgmaistres, Echevins et Conseil de la 

ville de Bruges, salut. 

Comme question question et difference feussent meues par devant nous en nostre 

chambre par et entre Lucian Spinula et Paule Spinula de Jennes, dune part : et Jehan Roussel de 

Bourges en Berry, dautre part : A cause de certain arrest que lesdis Lucian et Paule Avoient fait 

en ladicte ville de Bruges de la personne dudit Jehan Roussel : disans yseulx Lucian et Paule 

avoient vendu audit Jehan Roussel certains biens et marachandises, assavoir ledit Lucian certaine 

partie dor et dargent file montant à la somme de XXJ lb. gr., monnoie de Flandres ou environ, et 

ledit Paule certaine quantite de drap de soye montant a la somme de XLIX lb. gr. : a paier 

lesdictes sommes a certains termes avenir entre eulx accordez. Disant en oultre lesdis Lucian et 

Paule avoient marchande en la manière dessusdicte avec ledit Jehan Roussel soubs la confiance et 

seurte des parolles dicellui Jehan qui se disoit estre facteur de largentier du Roy nostre sire, et 

pour cui il sestoit porte en ladicte ville de Bruges, et que cestoit le fait dudit argentier et pout luy, 

et se neust este ladicte confiance, ilz neussent point volu vendre ne croire audit Jehan aucun leurs 

biens ou marchandises. Et pour ce que ilz estoient advertiz que ledit Jehan nestoit aucunement 

facteur dicellui argentier, ilz lavoient fait arrester pour de luy estre asseurez desrte paiez et 

contentez desdictes marchandises au jour que les paiemens accordez escherront : requerant ledit 

asseurement a eulx estre fait par caution ou aultrement souffissaument. 

Sur quoy ledit Jehan Roussel respondit quil nestoit aucunement tenu de donner caution ou 

asseurement : mais quil devoit joir des jours et paiemens a lui accordez solon des coustumes des 

marchans et des loix, coustumes et usages de ladicte ville de Bruges.  Et quant a ce que ledit 

Lucian et Paule avoient avance quil disoit facteur dudit argentier, et pour tel sestoit porté, respond 
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icellui Jehan nyant expressement que onques il se soit porté comme facteur dudit argentier, et que 

en achantant lesdictes marchandises, il ne dit oncques que cestoit pour ledit argentier, mais pour 

lui en son privé nom, et en avoit en son privé nom bailli ses leyyrtes de recognaissance : et que 

autrefois il avoit semblablement marchandé avec lesdis Lucian et Paule et achaté de leurs biens a 

paier a termes quilz lui accorderent, dont il les avoit bien paiez et contentez : et avait bon espoir 

que encoires feroit, requerant estra bsous de la demande. 

Les dessusdis Lucian et Paule disans domme dessus et offrant de prouver que ledit Jehan 

Roussel se avoit porté comme facteur dudit argentier et que tel se nomma en faisant lesdis 

achats : et requerans comme dessus. 

Ensemble plusieurs autres raisons par lesdictes parties alleguees et mises avant. 

Savoir faisons que oyes lesdictes parties en toutes leurs raisons, et oyz les tesmoigns que 

lesdis Lucian et Paule ont volu produire pour verifier leurs fais dessusdis : et sur tout eu bon et 

meur advis de conseil, par nous eschevins a este dit et jugie que ledit Jehan Roussel doit estre 

absolz de la demande a lui faicte par lesdis Lucian et Paule : et que iceulx Lucian et Paule doivent 

attendre les paiemens par eulx accordez audit Jehan, sans ce que ledit Jehan leur soit tenu de faire 

aucune caution. 

En tesmoing de ce nous avons fait mectre le seel aux causes de ladicte ville de Bruges a 

ces presentes. Faictes et donnees lan de grace mil IIIJ
c
 quarante huyt, le XIIIJ

e
 jour de fevrier. 

Presentibus : Nieuwenhove, Artrike, Ritsart, Baervoet, Handvate, Vooght, Male. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, n. 878, 702-703.) 

(Registre des sentences civiles, in-fol., de 1447-53, fol. 78, n. 4.) 

 

126.  

Jean Jaques Spinula staat borg voor Nicolas de la Coste. 

 

29 april 1450 

Jehan Jaques Spinula marchant de Jennes se constitua plesge pour Nicholas de la Coste son josne 

et prisonnier en la ville de Bruges, alencontre le bailli de leaue ou nom de nostre tres redoubté 

seigneur et prince, et le bourgmestre du cours de la ville de Bruge ou nom dicelle ville, comme 

ayant fait cintre le droit de lestaple : de ledit Nicholas faire a droit sur ce que on lui volra imposer 
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et de paier le jugie jusques a la somme de IJc lb. gr. Et au dessoubz, ou pour ledit jugie le delivrer 

es prisons ou mesmes estat comme il est de present. Actum le XXIXc jour davril. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 1, 714-715.) 

(Registre des sentences civiles, in-fol., de 1447-53, fol. 173, verso n. 3.) 

 

127.  

Een groep handelaren verschijnt voor de schepenen met een klacht over de schulden die Pierre 

vanden Pollepele hen schuldig is. 

 

17 november 1451 (n.s.) 

Piere vanden Pollepele dune part et Leonart Lovelin, Lucian Spinula dominum opicum, George 

Spinula en son nom et ou nom de Lucian Spinula quod Karoli Casan Gentil, Fernand de Snille, 

Baptiste de Marin, Jaques Dorie et Aaron de Curia dautre part de soubsmirent de toutes 

differenses quilz ont ensemble a cause des debtes quilz demanderent audites Piere et des arrestz 

par eulx fais sur les biens dicellui Piere a ce que en dependt au dit sentence et ordonnance de 

Andalo Lommelin, Jehan vanden Nieuwenhove et Jaques Delebourst comme tiere a ce ordonne 

depart la loy de Bruges promettan ledites parties en bonne foy de tenir ferme et estable tout ce 

que par lesdites arbitres en … dit ordonne e juger sur lesdits differents sans … ou venir … en 

aucune manière et … submisson ont lesdites parties consenti que les biens dudit Piere arrestez 

devendroit es manis desdites arbitres pour en ordonner ainsi quil leur semblera de raison a 

lesdites … en ont leve leure mavis des arrestz quiz ont fait sur la personne dudit Piere et sur 

sesdites biens. Actum le XVIII
e
 jour de novembre lan M

c
 IIII LI  

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1447-1453, f° 251v-252.) 

 

 

128.  

Pieter Adornes en Jacob Adornes staan borg voor George Spingle (en eventuele andere 

Genuezen) wiens goederen in beslag genomen zijn door Bonnore Olivier. Ze staan er ook garant 

voor dat eventuele gebreken die ze hierdoor geleden hebben vergoed zullen worden. 
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21 februari 1452 (n.s.) 

Pieter Adoorne ende Jacop Adoorne bedeghen boorghen ende elc ouc al als vanden arreeste 

ghedaen uter nomie van Bonnore Olivier up zekere quantite van sukre ligghende ende ghelegen 

inde scutten van Laure meester Besselare ende Pieter de Wiese als toebehoorende George Spingle 

of andren Jenevoysen over de somme van M
c
 XXV II gr. ende belonende up tvoors. arreest in 

ghebregh vande voors. George Spingle of andren Jenevoysen te wetten te verantwoordene ende te 

betaelne tgoendt datter up ghewint worde toter voors. ende der onde. Actum den XXI sten in 

sporkle int jaer M IIII een ende vijftich. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1447-1453, f° 257.) 

 

129.  

Jacob Adornes, geboren 5 juni 1453. Peters zijn Antheunis van den Banc, George Spinola en 

Sena Doria. Meters zijn jonkvrouw Lysbette Adornes en de vrouw van Jacob, eigenaar van het 

huis de Vagheviere. 

 

05 juni 1453 

Jacob mijn zone die ic hadde byder zelver Joncvrauwe Margriete (in de marge: “begraven te 

Jherusalem”) was gheboren den V
den

 dach van Junius M IIII
c
 LIII, tusschen den II ende III inde 

dagheraet up eenen dissendach. Peters: Antheunis van den Banc myns wyf broedere, George 

Spinula ende Sena Dorie Jenevoisen. Metten: Joncvrauwe Lysbette Adournes myn zustere, ende 

Joncvrauwe Jacobs wyf vande Vagheviere myn moye. 

(Stadsarchief Brugge, Memoraelbouxckin van Pieter Adorno, uitsluitend genealogische notities, 

16de eeuw, afschrift eerste helft 20ste eeuw, 1 bundel.) 

 

130.  

Geschil tussen Ambroise Ruffin, koopman uit Milaan en Saldone Ferrier, koopman uit Catalonië. 

Hun zaak wordt voorgelegd aan een soort van arbitraire rechtbank bestaande uit Leonard 

Lommelin, Aarion Doria en George Spinula. 

 

26 oktober 1453 
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Les 30 lb. 3 s. gros qu’ils avaient trouvé être retenus par ledit Ambroise desdis 6 gros par livre, 

des biens et marchandises d’aucuns marchands catalans, reviennent audit Saldone. Sauf 

déduction de 11 lb. 3 s. gros que ledit Ambroise a payé à Laurent Noble et Pierre van Campen, 

receveurs principaux de la recette des six gros. Cependant, 

pour ce que ledit Ambroise a maintenu que ces XJ lb. VIIJ s. gr. il a paie par lordonnance 

de Pierre Bladelin, maistre dhostel de nostre tres redoubte seineur et prince, monseigneur de 

Bourgoigne et de Brabant, conte de Flandres etc. et Jehan de Baenst bailli de Bruges, ledit 

Saldone maintenant le contraire et disant que ad ce que faire ils nestoient point juges competans, 

yceulx arbitres reserverent audit Saldone son droit au cas que ladicte ordonnance desdis maistre 

dhostel et bailli de Bruges feusse reformee et mise a neant comme donnee par juges non 

competans et que ainsi leurdicte ordonnance point ne devroit sortir effect : que en ce cas ledit 

Ambroise devra retorner audit Saldone ladicte somme de XJ lb. VIIJ s. gros., moyennant bonne et 

souffissante caution que ledit Saldone devra donner par marchans estraigniers de la bourse 

obligiez par lettres de leur main, ou par bourgois de Bruges marchants de la bourse, obligiez par 

devant eschevins de Bruges. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges. t. 2, n. 933, 18.) 

(Registre des sentences civiles, in-fol., de 1453-60, fol. 4, n. 2.)  

 

131.  

Lucian Spinola staat garant voor Dominicus Lusard, handelaar van Genua, tegen Bonnore 

Olivier, raadgever van graaf van Vlaanderen, voor de som van 12 ponden 16 schellingen grooten 

in Vlaamse munt, die Dominicus heeft geleend Bonnore. Dominicus moet hem in de loop van de 

vijf komende jaren terugbetalen. Domnicus zal deze sopm terug kunnen betalen, indien hij eerst 

zijn zaken afhandelt met Benoit Spinola en de „neif‟ van Jehan Blommaert. Hij stelt in feite een 

soort van voorwaarde aan de terugbetaling. 

 

22 maart1454 

Lucian Spinula qoud Caroli se constitua plesge pour Dominicus Lusard merchant de 

Jennes envers Bonnore Olivier conseilles de notre tres doubte sieur et prince Monseigneur le duc 

de bourgoigne et de Brabant comte de Flandre etc. et son receveur de lextra ordinnaire de 
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la somme de 12 lb. 10 s.  gr. monnaie de Flandre de on cas que ledit Dominicus ne puisse 

souffissament prouver et se apparoir dedens 60 mois prochain … que les biens sur lesquelz une 

asseurance fu princep par Benoit Spingle passe a 13 ians ou environs il Dominicus avoit fait 

charger en la neif de Jehan Blommaert de Lescluse et que ledit … appaertenoient a lui Dominicus 

alors en ce default rondre et restituer audit Bonnore ladite somme de 12 lb. 10 s. gr. en la quelle 

ycellui Bonnore a este condompne envers ledit Dominicus par certaine sentence arbitrale tout 

celon le tenneur dicelle sentence. Actum 22 jour de mars lan 1452. ” 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1447-1453, f° 321.) 

 

132.  

Jehan van Thielt en Michel Spinghelare stellen zich borg voor Jehan Fernandes de Montrico 

wiens goederen in beslag zijn genomen door George Spingle, zoon van Luc. 

 

20 april 1454 (n.s.) 

Jehan van Thielt et Michiel Spinghelare, se constituerent et chacun deulx plesges pour Jehan 

Fernandes de Motrico de deva alencontre George Spingle filz Luc jusques a la somme de 300 lb. 

gr. pour laquelle ledit George avoit fait arrester la neif dudit de Motrico gisant on port a Lescluse 

se avoit consenti que ladit cause fut ycy traittie et demenee par loy promittans lesdites Jehan et 

Michiel et chacun deulx de ledit de Montrico faire ester a droit alencontre ledit George et en son 

deffault paier le jugie jusques a ladites sommes et au desonbz. Acte le XXe jour davril lan 1454 

veille de Pâques. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1453-1461, f° 20v.) 

 

133.  

George Spinula staat borg voor Guillaume de Inbone tegenover Katherine Nicellis, weduwe van 

Anthonis de Nicellis, voor de som van 150 dubbele kronen, die Guillaume moet leveren aan 

Anthonie Spinula ten voordele van de dochter van Anthonis de Nicellis. 

 

29 juli 1454 (n.s.) 
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George Spingle filz Luc se constitua plesge pour Guillaume de Inbone envers damoiselle 

Katherine veisve de feu Anthonie de Nicellis jusques a la somme de 150 doubles couran(nes) ass. 

que ledit Guillaume fera delivrer ladit somme a siiiille es mains de Anthonie Spinula marchant de 

Jennes resident illecq au proffit de Jehanekine fille dudit feu Anthonie (de Nicellis) selon le 

contenu de la sentence arbitrale sur ce profere le 16de jour de ce mois. Actum 29 july ano (14)54. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1453-1461, f° 31v.) 

 

134.  

Geschil tussen Lucian Spinula en Marin Dandulo over het recht op bepaalde goederen.  

 

17 augustus 1454 (n.s.) 

Lucian Spinula marchant de Jennes et Marin Dandulo marchant de Venise en leurs nom et es 

nomz ceulx qui ce puet touchier se compromettent de toutes question et differences estans entre 

eulx a cause de certains biens recouvrez de Barbe Rousse Scarcel et dece que en dependt on dit 

sentences et arbitrages de Jacques detroi merchant de Florence et Martin Sename marchant de 

Lucques pour garder et entretenir ce que par lesdits arbitrages sera dit et ordonnee sur la paine de 

cincquante courantes au contrefaisans a applicquier et ce compromiz durant le terme de 15 jours. 

Actum 17 august (1454). 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1453-1461, f° 32v.) 

 

135.  

Pieter Adornes, geboren 26 september 1455. Peters zijn Pieter Adornes, Franciscus Justiniaen en 

Manifroot Spinola. Leters zijn de weduwe van Jooris van Varsenare en de vrouw van Wouter 

Utenhove. 

 

26 september 1455. 

…Pietre myn zone was gheboren den XXVI septembre M IIII
c
 LV snavens tusschen X ende XI 

hueren. Ende waeren peters: Pieter Adournes myn broedre, Franciscus Justiniaen ende Manifroot 

Spingele Jenevoisen. Metten: Joncvrauwe de weduwe van Jooris van Varsenare, Wouters 

Utenhove wyf. 
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(Stadsarchief Brugge, Memoraelbouxckin van Pieter Adorno, uitsluitend genealogische notities, 

16de eeuw, afschrift eerste helft 20ste eeuw, 1 bundel.) 

 

136.  

Joris Spynghele leent de stad Brugge een som van 600 pond grooten. Deze som moet de stad 

binnen de 16 maanden terugbetalen. 

 

1457-58 

Betaelt Jorisse Spynghele, coopman van Jeneven, de somme van VJ
c
 lb. gro., de welke hy ten 

verzoucke end ebede van buerchmeesters, tresoriers ende den ghedeputeirde vander stede nam te 

wissele ende coste XVJ maenden lanc: de welke costen beliepen den voorseiden tijd gheduerende 

C IJ lb. XVIIJ s. gro. comt al vp XIJ
c
 IJ lb. XVIIJ s. gro. omme daer medehaestelike de vulle 

betalynghe den Oosterlinghen te doene vander somme van VIIJ
c
 LIJ lb. VIIJ s. VJ d. gro. die de 

stede den voorseiden Oosterlingen sculdich ende tachter was. Ende de welke somme by zekere 

tradiet met hemlieden ghehadt betaelt waren voor haerlieder comste hier binnen desen lande: 

valent de voorseide VIJ
c
 IJ lb. XVIIJ s. gro., VIIJ

m
 IIIJ

c
 XXXIIIJ lb. XVJ s. par. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 2, n. 996, 77-78.) 

(Archive de la ville de Bruges, fol. 68 verso, n. 2.) 

 

137.  

Geschil tussen Paule Spingle en Karle Lommelin betreffende een som geld die de overleden 

Leonart Lommelin nog te goed had van de Gravin van Vlaanderen. Spingle zegt dat Lommelin 

nog schulden moet uitbetalen aan hem, en dat dit bedrag daarvoor gebruikt moet worden. 

 

25 april 1459 

Sur la question et different meu et pendant en la plaine chambre deschevins de Bruges entre 

Paule Spingle, demandeur dune part : et Karle Lommelin, deffendeur dautre : a cause de trois 

cens XXXIIJ lb. VJ s. VIIJ d. gros monnoie de Flandres, lesquels denier feu Leonart Lommelin, 

frere et procureur dudit deffendeur avoit leve et receu de nostre tres redoubtee dame, madame le 

Duchesse, etc. comme propre debte deue oudit demandeur, sans de ce povoir faire avoir droit, 
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auctorite ou action en aucune manière : ledit demandeur disoit apparoir par certaine lettre dacquit 

de la date de XXVIJ
e
 jour de septembre de lan cincquante et ung, par laquelle ledit deffendeur 

confessoit avoir recue pluseurs obligations et marchandises dudit demandeur en solucion de tout 

ce que jusques audit jour ledit demandeur lui povoit debvoir : requerant yceulx deniers lui estre 

rembourses et paies. Ledit deffendeur a ce disant que bien povoit estre que feu Leonart son frere, 

comme son procureur, avoit receu lesdis denier de nostre dicte tres redoubtee dame : mais disoit 

que yceulx il avoit receu en diminucion de plus grande somme a lui deue par ledit demandeur et 

que point ne le avoit quitie comme ycellui demandeur soustenoit, ains que les obligations et 

marchandises dont ladicte lettre dacquit fait mention, il avoit seulement receu pour sa seurte, 

cautele et comme gaiges, et non point en solucion de tout sin deu : offrant de tout deuement 

informer lesdis eschevins, tant par bon et loyal compte, comme autrement : en prenant conclusion 

destre absolu de ladicte demande. Avec pluseurs raisons alleguez dun coste et dautre. Apres ce 

que tout a este veu et isite, et principalment ladicte lettre dacquit, a par la plaine chambre desdis 

eschevins este dit appointie, par sentence interlocutoire, que ledit deffendeur sera tenu de exhiber 

les comptes touchant la matiere dessusdicte, pur icelles veues et visiteez par ledit demandeur, et 

parties oyes, en oultre proceder en déffinitive ainsi que droit et raison vouldront. 

Actum XXV
e
 jour davril a° LIX. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 2, n. 1004, 91-92.) 

 (Registre des sentences civiles, in-fol., de 1453-60, fol. 270, n. 1.) 

 

138.  

Overeenkomst tussen de consuls van de Genuese natie, de Spaanse natie en de Neifz van Biscaye. 

De Genuese natie had enkele arresten uitgevoerd op de goederen van de vernoemde Neifz van 

Biscaye. De Spaanse natie, samen met de Neifs van Biscaye stapten daarop naar de rechtbank, 

die hen gelijk geeft en verklaarde dat de Genuezen een vergoeding moeten betalen aan de 

beschadigde partij. 

 

17 juli 1460 (n.s.) 

En la cause pendant perdevant la plaine chambre deschevins de Bruges pu et eut les conseile et 

marchans de la nation de Jennes en (audit ville de Bruges) qualitez quilz procedeur demandeurs 
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dune part et les conseilz de la nation Despaigne ensemble certaines maistres de nerfz 

de Biscaye denommez audit proces aussi en qualitez quilz procedeur dautre part a cause de 

certaines arrestz faiz par lesdits demandeurs sur plusieurs biens ammener lesdites neifz 

de Biscaye comme appartenant a marchants Jenevois pour les causes et raisons deductes  

ou proces et ce qui en depens veu et visite ledit proces bien au long et bien considerez les merites 

de la cause et tout ce que faisait a considerer eschevins de Bruges dient declarut et juge par leur 

sentence diffinitives en la maniere que sens suit que lesdits deffendeurs doivent estre absolz de la 

demande desdits demandeurs et que lesdits arrestz doivent estre annulez et miz a neant et que 

aussi lesdits deffendeurs doivent joir desdits biens arrestez jusques a la somme de V
n
 II

d
 L 

doubles dor ou couronnes pour laquelle ilz leur out este engaigez en resevoir le surplus savon  y a 

ausdits demandeurs et se non ressident a eulx leur action pour le residu si avant que droit et 

raison vouldront et sont lesdits demandeurs commedampeus en despens legitismes faiz par lesdits 

deffendeurs en ceste justante la taxation diceulx rescui ausdits eschevins. Actum le 17 jour de 

Juilles anno 1460. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1453-1461, f° 332v.) 

 

139.  

In 1460 sloten Charle Lommelin, Ambroise Spinula, Jaques Dorie en Baptiste Aliace een 

handelsvereniging. De voorwaarden en de condities waaraan deze onderhevig was, vinden we 

hier terug. 

 

10 september 1460 (n.s.) 

Nicholas de Paye dune part et Loys Destrossn dautre part procoquent le compromiz par eulx fait 

en Charle Lommelin, Ambroise Spinula, Jaques Dorie et Baptiste Aliace qui dont au jour de huy 

expirer jusque au VIIIe jour doctobre prochaine venu et cellui jour tout en la meme que autre foiz 

a este fait et consent par eulx parmis ceste nouvelle condition que ou cas que pendant ce temps 

ledit Charle Lommelin ou aucun desdites autres arbitres partist de ce pays que en ce cas les 

aultres trois les poroiette determiner et decider ce que alors par les trois ou par les deux diceulx 

trois en sa decide ce permettens lesdits parties entres mis soubz la paine et maniere et tenues 
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au presentes compromiz fait par ledit Nicholas et son famille ou nom dudit Loys. Actum le 10 

jour de Septembre anno 1460. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1453-1461, f° 335.) 

 

140.  

Marie Adornes, geboren op 16 mei 13461, heef als peters Jan Vincent en Ambrosius Spinola. 

Haar meters zijn mevrouw Syman en jonkvrouw van Maldegem. 

 

16 mei 1463 

Maria minder dochtere was gheboren den XVI mey M IIII
c
 LXIII, snavens tusschen den VII ende 

VIIIsten. Peters: Mer Jan Vincent, proost van Cassele, Ambrosius Spinghele, Mevrouw van 

Syman, Mer Jan van Croy, Myn Joncvrauwe van Maldeghem ende Mer. Ryckaerts Uutenhove 

wyf. 

(Stadsarchief Brugge, Memoraelbouxckin van Pieter Adorno, uitsluitend genealogische notities, 

16de eeuw, afschrift eerste helft 20ste eeuw, 1 bundel.) 

 

141.  

Er wordt een vrijwillig contract gesloten tussen Benedicts Ytalian enerzijds en Ambroise Spinule 

en Lazaru Lommelin anderzijds. 

 

06 september 1467 (n.s.) 

Le 6 jour de septembre anno (14)67. Entre Benedictus Ytalian una et Ambroise Spinule et Lazaru 

Lommelin alia touchans une sentence arbitrale quelle ne doit sortir effect se partis ne voulent 

etcetera. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1465-1469, f° 335.) 

 

142.  

Jan Peris zegt dat Jan Spinule schulden bij hem heeft. Tomas Perrot en Armand Adornes staan 

borg voor Jan. 
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31 juli 1470 (n.s.) 

Tomas Perrot, Armand Adorne poorters worden boorghen ende elc voor al over Jan Spinule 

coopman van Jeneven als vanden arreeste ghedaen ter Sluus int Zwin up zekere scip ende goed 

der in zijnde toebehoorende bijden voors. Jan Spinule bij Janne Peris voor de somme van 20 

croonen of daer omtrent als van vrechte die de voors. Jan Peris zeyde dat de voors. Jan Spinule 

hem tachter ende sculdich was omme up tvoors. arreeste te wetten te staene end ete betalene 

tghewijsde tooter voors. somme ende de oudre. Actum ut supra. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1469-1470, f° 84.) 

 

143.  

Vraag van Maximiliaan van Oostrenrijk aan de vreemde natie van Genua om zich terug te 

trekken uit Brugge en zich te begeven naar Antwerpen. 

 

15 april 1485 

De par l’archiduc d’Autriche, duc de Bourgoigne, etc. A tous nos lieux tenans, mareschales, 

nobles, capitaines, donduitiers, chevaliers, escuiers, chiefs, routes et compagnies d egens d’arme 

et de trait, de cheval et de piet, seneschaulx, bailliz, prevost, escoutetes, mayres, bourgmaistres, 

eschevins et autres nos justiciers, officiers, serviteurs, subgez, amis, alyez et bienveillans 

auxquelz ces présentes seront monstrées, et à chacun deulx si comme à ly appartiendra salut et 

dilection. 

Savoir vous faisons que à la suplication des marchans de la nation de Jenne résidens en 

nostre ville de Bruges, et pour aucunes causes et considerations ad ce nous mouvans, nous, à 

iceulx marchans et a chescun d’eulx, leurs facteurs, serviteurs et entremecteurs portans cestes, ou 

copie ou ordine authentique d’icelles, avons consenti et accordé, consentons et accordons, et leur 

donnons congié et licence, de grace especial par cestes, que en dedens…. Prochainement venans 

à compter de la date de cestes, ilz puissent et cheschun d’eulx amener et retirer de notre dicte 

ville de Bruges en nostre ville d’Anversn ou faire amener et retirer leur dis facteurs, serviteurs ou 

entremetteurs ou aucuns d’eulx, à une foiz ou plusieurs ensemble ou separement, de jour et de 

nuit, par laue ou par terre, ainsi que bon leur semblera, certaine quantité d edraps de soye et de 

camelotz pour illeux les vendre et distribuer, lever les deniers ou les consacer à autres 
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marchandises, et icelles mener et faire emmener seurement et sainement la ou il leur plaira : 

réservé en nostredicte ville de Bruges ou aultres lieux dudit pays de Flandres à nous rebelles et 

désobéissans, sans que à l’occasion des divisions estans présentement entre nous et aucuns noz 

rebelles et désobéissans dudit pays de Flandres leur soit, ou à aucuns ne a leurs biens, denrées et 

marchandises dessusdis, lesquelles et chescun d’icelles avec leurs personnes avons prins et miz, 

prenons et mettons aussi par cestes, en nostre protection et sauvegarde especial, miz ou donné, ou 

souffert miz ou donné par vous ou aucuns de vous en faisant ce que dit est, aucun de vous en 

faisant ce que dit est, aucun desturbier ou empeschement : pourveu toutevoie que en usant de 

cestui présent congié, ilz ne aucun d’eulx ne facent ou pourchassent, facent ou souffrent faire ou 

pourchasser aucune chose préjudiciable à nous, noz pays, seignouries et subgetz. 

Si vous mandons et commandons expressement et à chescun de vous en son regard, que 

de nostredicte présente grâce, sonentement et accord, durant le temps, selon et par la maniere 

dicte, vous faictes, souffriez et laissiez les dessusdis marchans de ladicte nation de Jennes, leurdis 

facteurs, serviteurs et entremecteurs et chescun d’eulx, plainement et paisiblement joir et user sa,s 

leur faire, mectre en corps ne en biens, aucun destourbier, empeschement au contraire. Car ainsi 

nous plaist-il. 

Donné en nostre ville de Malines, le quinzeeyme jour d’avril, l’an de grace mil quatre 

cens quatrevins et cinq apres pasques. 

Par monseigneur l’archiduc. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 2, n. 1218, 248.) 

 (Archive du royaume à Bruxelles, Codex des Gênois, fol. 12.)  

(ook te vinden in DESIMONI, Documenti, 452.) 

 

144.  

Brief van Hieronimus Palarius, Nicolaus Spinula, Stephanus de Auria, Franciscus en Janotus de 

Souranis en Julianus Centurionus aan de Genuese natie in Brugge betreffende de interne 

organisatie van het Genuese natiehuis. Elk jaar moest een „boodschapper‟ verkozen worden die 

het moederland en de natie moesten informeren over wangedrag van Genuese handelaars. Deze 

boodschapper heeft de verantwoordelijk een gepaste straf voor te stellen. Aanleiding voor deze 
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vraag is de wens eenzelfde behandeling te krijgen als handelaren doe eerder al wangedrag 

hadden vertoond. 

 

19 december 1496 

Cum sit quod Ianuenses mercatores Brugiis residentes consueverunt singulis annis eligere in 

eorum consulem seu massarium unum ex ipsis mercatoribus, qui donum teneat en eo loco: qui 

consul seu massarius a ceteris Ianuensibus tam in Brugiis quam aliis locis Flandrie, Brabancie, 

Olandie et Zelandie habet recipere cum sacramento rationes de quanto tractaverunt ex mercatniis 

de introitu et exitu: et super ipsis rationibus exigat drictum massarie usque ub medium pro 

centenario: sintque aliquando reperti mecatores inobedientes recalcitrantes dicte solucioni in 

damnum et dedecus nationis Ianuensim, per quam pecunie eiusdem massarie dispendantur ad 

subventionem Ianuensium et ad multa alia opera concernentia nationis honorem et utilitatem. 

Requiritur et suppmicatur per infrascriptorum, habentes eorum factores et domod in 

Brugis, quatinus magnificentie vestre, ultra decreta per eorum predecessores concessa contra 

similes inobientes, in favorum dict massarie, dent et concedant facultatem, amplam bailiam et 

potestatem consulibus sive massariis supradictis, cm consilio reliquorum nationis qui redident et 

in venturum residebunt in dictis partibus, ubi tres quatre partes eorum consentiant, non solm per 

vias omnes iuris et ubique locorum stringendi ipsos inobedientes ad dandes rationes et solutiones 

eius quod debent vel debebunt ipsi massarie, sed etiam ad solutionem pene que ipsis apponetur 

per eosdem consules et massarios cum prefato consilio mercatorum, nisi satisfecerint infra 

tempus quod eis limitare disponent que pena videretur conveniens usque in ducatis centum auri 

largis, pro omni vice in que contrafiernt iudicio ditorum consulum et mercatorum, cum 

consensuex tribus quartis et supra: assignando eandum penam pro tertio illustrissimo Archiduci 

Austrie: pro alio tertio massarie bugiarum, et pro relinquo tercio dominis partibus communis 

Ianue: nam tali modo salvaretur honor nationis, et inobientes ad debitu reducerentur maxime cum 

brachio gubernantium pro illustrissimo Archiduci Austrie, qui faverent consuli cum stipendio 

tercie partis pene que eis perveniret. 

Hieronimus Palarius. 

Nicolaus Spinula qm. domini Antonii. 

Stephanus de Auria qm. domini Lazarii. 
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Franciscus et Janotus de Souranis. 

Julianus Centurionus. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 2, n. 1297b, 309.) 

(Archive du royaume à Bruxelles, Codex des Gênois, fol. 25.)  

(ook te vinden in DESIMONI, Documenti, 455.) 

 

145.  

Attestation de Thomas Portinari, fermier du tonlieu de Gravelines, au sujet des droits payés par 

Nicolas Springle pour l‟entrée en Flandre de 36 “serpillières” de laine d‟Angleterre qui lui ont 

été prises par les gens de guerre de la garnison de St.-Omer. 

 

16 april 1492 

Je Thomas Portynary fermier du Roy des Romains mes Seigneur et de monseigneur larchiduc son 

filz au tonlieu de Gravelinghes certiffie par ces pointes comme Nicolas Springle depuis anagaires 

fust mener a calais en Flandres trente six sarpillieres de laynes dengleterre lesquelles lui estre 

prises en force promises par les gens de guerre tenans garnison a saintonner et amenees en icelle 

ville par lesdits gens de guerre desquelle laynes ledit Nicolas a part le droit et tonlieu audit 

Gravelinghes assavoir six livres et quinze solz de XL gros la livre monnoie de Flandres pour 

chacune sarpilliere dy poix de trois sacz qui est communement le poix desdits arpillieres pour 

quoy la somme desdits XXXVI sarpillieres monte Iic XLVI desdits livres de XL gros on environ. 

Et plus veriffie que ledit Nicolas pour de sceures de recevoir lesdits laynes acalais avec le poix et 

le droit du roy dengleterre et de soeuses de batteaulx … les amener selon la coustume peult avoir 

des boursse six desdits livres de XL gros pour chaqune sarpilliere et point moins qui seroit Iic 

XVI desdits livres de line my ceste signe de ma main et de la main de maistre Gerard Numan 

secretaire desdits seigneurs pour veriffier ledit mon signe lequel y ma veu signer le XVIe jour 

davril lan mil CCCC quatreving y unze avant pasques. 

(A.D.N. : B 2145, nr. 69969.) 

 

146.   
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Beschrijving en van een processie. 

 

1493 

Men gheift te kennene hoe in zondaghe den eersten dach van meye nv eerstcommende hier binder 

stede vergadert wesen zal een capitel prouinciael van den ordene van Onzer Vrauwen broeders 

van den Carmers jnt cloostere ende couuent van den zeluen broeders binnen deser stede, de welke 

ten vorseiden daghe ende te zekeren anderen daghe hier naer verclaerst doen ende houden zullen 

zekere deuote processien ende stacien, ende die aen jnder manieren hier naer verclaerst. 

Aluooren vpden eersten dach van huerlieder processie twelke wert zondaghe 

eerstcommende, zullen de vorseide processie sceeden vut haerlieder cloostre gaen ouer de 

Caermers brugghe ende ouer Schooren brugghe jn Sint Gillis strate, voorby Roegier Eecke, also 

recht deure voorby den bonten hont vpde reye, voorby de winckelbrgghe, in de hoedenmaker, ter 

neffens den huuse van wylen dheer Lyon Spinghele, binnen den cloostere van den Augustynen 

duer de keerke vutecommende lancx der reye, ouer de vlamincbrugghe, duer de corte 

vlamincstrate, ouer de buerse, duer de vlamincstrate, ande noordzyde vande maerct, voors by 

Sinte Christoffels keerke, Cranenburch, voor de oude Halle, duer de Breydel strate, duer de 

poorte vanden prooste ende also van achtre ten wetshende van Sinte Donaes keercke jnne, aldaer 

zy stacie houden zullen, messe ende deuote diesnt doen ende predeken jn walsche ende jn 

vlaamscher spraecke.  

Voort de vorseide satcie, messe ende dienst ghedaen zynde, zullen, de zelve processie 

wederomme keeren vuter vorseide kerke van Sinte DOnaes jn den Burgh, ende also gaen voor by 

tboochxkin duer bourghpoorte, ouer de plaetse de Mambert, duer de wapenmakersrtaete, ouer 

Sint Jans plaetse, voor by de Croone, ouer Sint jans brugghe, ouer de Oosterlinghe plaetse, duer 

tGenthoof, ende also rechte deure binnen den vorseyden hueren Cloostre an den Caermers. 

Inschelycx smaendaechs den andren dach van meye daer naer, zullen de zelue processien 

porren ende gaen vuten vorseyden cloostre voor by tpaternostret ten oostproosschen, voor 

Jherusalem, duer de roode straete, jn de langhestraete tooter fonteine by den Jacopynen binnen 

duer cloostere, vuter commende voor Boudeloo, naer den Braemberch, jnslaende jnt frerin 

straetkin, binnen den cloostere van den Frerenminueren deur cloostere ter achterpoorte vute, vor 

den broeders van Staelysers, ten Nzaretten, voor de wouker ten paukine, ouer de cleene eechout 
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brugghe, duer de eechoutstraete, ouer de eechoutbrugghe, inne de wulhuusstraete, neffens der 

ouder Halle inne saende jn den oudenburch, voort keeren jnde nieustrate voor de huusen van 

Varssenare ende vanden Gruuthuse, over tkerckhof, ten westhende van Onze Lieuer Vrauwen 

keerke onder den orghele jnne, aldaer men jnschelycx stacie houden zal, messe ende sermoenen 

doen jn walsche ende vlaemsche spraecke. 

Voort alle de vorseyde diensten ghedaen zynde, zullen de zelue processien wederomme 

keeren ten vorseyden westhende van Onzer Lieven Vrauwe keercke, duer shelich Geeststrate, 

ende Sint Saluators keercke, jn de steenstrate, voorby Cranenburch, voor tcaeshuus, duer Sint 

Jacob Straete, tsinte Jacops jnde keercke, duur thuus van meester Jan de Gros, voorby Thomas 

Portenary, keerende achter de speere omme, duer tpeerdestraetkin, duer de cortewincele, duer de 

Spangaerdstrate, ouer Sint Jans brugghe, lancx der zuudreye, ouer sconyncx brugghe, lancx der 

noord reye, ouer scaermerbrugghe, ende also binnen den vorseyden cloostre ten Caermers. 

Zullen voort de zelue processien sdicendaechs Helichs Bloetdaghe daer naer gaen jnde 

processie ordinaire van deser stede met die van den cloostre ende couuente van deser stede naer 

costume. 

Omme welcke processien te verschierne, zonderlinghe ten eersten tween daghen also die 

gherdeghen worden, te winnene zullen zyn zekere pryzen also hier naer volcht: 

Eerst, dat zo wie binder vorsyde processie best ende schoonst betoocht eene figure uten 

ouden testamente, aldaer naest ende best ghelikende der meester blyscap ende melodye due Onze 

Lieve Vrauwe der werdeghe moeder Gods ende maghet Marie hadde jnde jeghenwoordicheyt van 

hueren lieuen zone onse behouders, zal hebben ende winnen een schoon beilde van Onse 

vorseyde Lieuer Vrauwen weerdich zynde vj. s. gro. ten minsten. 

Jtem, die de schoonste figuere daer naer betooghen zal, zal hebben een ghelyc juweel of 

xl. gro.daer vooren. 

Jtem, zo wie de huusen schoonst behangen ende verschiere, zal, zal hebben xx gro. 

Jtem, die schoonst de processie lichten zal met tordsen of keersen zal ooc hebben xx gro. 

Jtem, zo wie rgenoughelichste ende beste esbatonnement spelen zal zonder billonie 

snauens ten maeltyden jn wat talen het zy, zal ook hebben ij s. vj d. gr. 

Voort omme dat de broeders die van buten commen zullen, alle niet en zullen moghen 

logieren jnt voornoemde cloostre, zoo ghebied men dat elc daer die van den cloostre 
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gheordonniert hebben te logierne, doe logiere, ende dat niemand en gheorloue eeneghen vanden 

vorseyden broeders te jnjurierne, te mesboeden of te mesdoene jn eenegher manieren, maer 

hemlieden alle eere ghecorrigiert te zyne ter discretie vanden heere ende van de wet. 

(Gilliodts-van Severen L., Inventaires des archives de la ville de Bruges, t. V, 472-473.) 

(Hallegeboden, 1490-99, f° 131.) 

 

147.  

Message de l‟archiduc Philippe au trésoriers des domains et finances de faire rembourser sur 

RGP à Gérôme Frescobaldi, Baptiste Spingele, marchands florentins pour eux et pour Antoine 

Galteroti, Laurent Canthus, Pierre de Castillo, les héritiers de Nicolas et Stevin Spinoli et autres, 

une somme de 23400 l. prètée au roi des Romains, pour sûreté de laquelle ils avaient en gage des 

joyaux. 

 

22 juli 1498 

De la part de noz bien amez Geromme Friscobaldi et Baptiste Spingele marchans de Florence tant 

mour eulx que pour et es nommez de Anthoine Galteroti leur amez Pierre de Castille les hoirs de 

feu Nicolas et Stevin Spinoli et autres leurs compaignons en reste partie nous ceste expose que 

jasoit ce que par autres noz lettres patentes en date du XVIIIe jour de may dernier passe et pour 

les causes contenues en icelles donz soit mande que par nostre ame et feal conseillier et receveur 

general de toutes nosdits finances Symon Longin dons faictes payer baillier et delivrer ausdits 

exposans pour et es noms que dessus la somme de vint trois mil quatrecens livres de quarante 

gros de nostre monnoie de Flandres la livre en assignacion sur nos aydes de Flandres comme 

nosdits autres lettres contiennent plusaplain et ce pour leur remboursement et pour paye de 

XXVIImVIc livres dicte monnoie quilz ont pourcidevant prestee a mon tresredoubte seigneur et 

pere monseigneur le roy pour subvenir a ses affaires et don’t pour leur plusgrant sceurite ilz ont 

les obligacion de trente neuf Bourgonz de nostre ville de Bruges chacun de cent livres de gros 

avec certaines parties de noz baghes et joyaulx neantmoins tant acause que iceulx exposans par 

negligence pour la longueur du temps ou autrement ne sceuent pointement recouvrer trois lettrres 

de descharge montans ensemble a la dicte somme de vinssept mil six cens livres lors pour ce 

expodier sur lesdits tanchuz et Spinoli dont nosditslettres patentes sont chargees de raporter ame 
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crovent icelles estre perdues comme de ce que icelles descharges sont levees sur lesdits canthue 

et Spinoli seulement pour ce quilz destrevuerent manuelemont les deniers parquoy pourront 

sembler ledit prest avoir este par eulx fait et non par lesdits exposans nostredit receveur general 

fait difficulte de leur payer ladicte somme de XXIIm IIIIc livres a eulx deue de reste comme dit 

est doubtant que a ceste cause feroit difficulte de lui passer en la despense de ses comptes a leur 

tresgrant interest desplaisir et dommaige et encores plus sera. Ce par nous ne leur est sur ce 

pourveu de nostre grace en nous humblement requerant icelle. Davoir vouos faisons que nous ce 

que dit est considere voulans user de bonne soy envers lesdits exposans et les faire payer et 

contenter de leur dit deu selon et en ensuivant la poinctement par nous nagaires fait avec eulx 

don’t nosdits autres lettres patentes font mencion et aussi eu sur ce vostre advis voulons et bons 

mondans parces pntes que par medit receveur general de toutes nosdits finances bons faictes 

payer baillier et delivrer a iceulx exposans es nomez que dessus ou a leur command pour eulx 

ladicte somme de XXIIIm IIIIc l en eust le contenu de nosdits autres lettres patentes en en faisant 

reffaire et signer de nouveau lesdits troiz descharges perdues des mesmes sommes et date et tout 

ainsi quelles ont parcidevant este despeschees en y ad… le nota en tel cas accousemme content 

entre autres choses que se lesdits descharges principales ou aucunes dicelles estoient cy apres 

retrouvees ou venoient acougnoissan que lesdits exposans ne autres que les conques ne son 

pourront ayder ne en vertu dicelles jamais demander ou quereler aucune chose a qui que ce soit 

deuz seront tenuz et se obligeront es nome que dessus de les rendre comme dasses et milles pour 

icelles trois nouvelles descharges estre baillees par lesdits exposants nostredit receveur general 

des finances qui sera tenu de les prendre pour et ou lieu desdeits trois descharges principales que 

iceulx exposant doivent estre perdues et lesquelles nouvelles descherges et chacune dicelles 

nommez avons au cas dessusdit auctorisees et auctorisons par cesdits pntes et voulons estre 

dautelle valeur a nostredit receveur general pour par luy estre raportees et rendues en compte en 

nostre acquit et descharge pour ladicte somme de XXIIIm IIIIc l comme se ce feussent lesdits 

tgrois descharges principales mesmes tout ainsi que par nosdits autres lettres patentes estdit 

auquel nostre receveur general de toutes nosdits finances mandons par cesdits pntees que ainsi le 

face et par raportant avec cesdits pntee lesdits trois nouvelles descharges res… ainsi que cy 

dessus est declare nosdits autres lettres patentes dcessus mencionnees avec quictance de ladicte 

somme de XXIIIm IIIIc l par laquelle ilz nous promectront taux et faire tenir quicte envers lesdits 
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Canthue et Spinoly leurs hoirs et avans cause seulement nous voulons ladicte somme de XXIIIm 

IIIIc livres des pris et monnoie que dessus estre passer et alouee en la despense des comptes et 

rabatut de la recepte de nostredit receveur general par nos ames et feaulx les president et gens de 

noz comptes a pnt residens a Lille ausquelz … par ces mesmes pntes que ainsi le facent sans 

aucune difficulte car ainsi nous plaist il non obstant que nostredit receveur general ne raporte 

lesdits trois descharges principales don’t dessus est faice mencion et que icelles sont levees sur 

lesdits Canthue et Spinoly par quoy pourroit sembler ledit prest avoir par eulx este fait qui 

proceda pour ce quilz delivrerent manuellement les deniers es nomme et comme facteure desdits 

suplians et non autrement signe ne voulons pourdiceux nostredit receveur general en aucune 

manniere sont ou cas dessusdit et entant que mestier est len avons releve et relevons ensemble 

lesdits exposans et chacun deulx de grace espal par ces pntes non obstant aussi quelz conques 

ordonnance reservictions mandonez ou deffendon a ce contre. Donne en nostre ville de … le 

XXIIe jour de juillet lan de qrace mil quatrevens quatrevins et dixhuit. Thibault Barradot 

(A.D.N.: B 2163, nr. 71316.) 

 

148.  

Message de l‟archiduc Philippe au trésoriers des domains et finances de faire rembourser sur 

RGP à Gérôme Frescobaldi, Baptiste Spingele, marchands florentins pour eux et pour Antoine 

Galteroti, Laurent Canthus, Pierre de Castillo, les héritiers de Nicolas et Stevin Spinoli et autres, 

une somme de 23400 l. prètée au roi des Romains, pour sûreté de laquelle ils avaient en gage des 

joyaux. 

 

18 mei 1498 

De la part de noz bien amez Geromme Friscobaldi et Baptistes Springle marchans residens en 

nostre ville de Bruges tant pour eulx et es noms et eulx faisans fors de Anthoine Galteroti, 

Laurens Canthus Pierre de Castille les hoirs de feu Nicolas et Estevin Spinoli et autres de leurs 

compaignons aussi marchant florentins et … nous a este expose. Que parcedevant et des le mois 

de juing lan IIIIxx et sept. 1lz ont preste comptant a mon tresredoubte seigneur et pere 

monseigneur le roy a sa priere et requeste pour subvenir a ces affaires la somme de vintsept mil 

six cens livres de quarante gros de nostre monnoie de Flandres la livre. Pour leur remboursement 
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de laquelle somme furent lors baillees ausdits eposans trois lettres descharge de nostre ame et feal 

conseillier tresorier de nostre ordre et lors receveur general de toutes nosdits finances Loys 

Quarré toutes en dat du Vie jour dudit mois de juing par luy levee sur laureins Canthus Nicolas et 

Stevin Spinoli pour prest quilz en firent lors a mondit seigneur et pere pour subvenir au payement 

de ses gens de guerre et autres les grans affaires faisans mencion icelles descharges en deniere 

payez tant au tresorier des guerres comme a largentier pour connectir our fait de leurs offices 

assavoir vue sur ledit Laurens Canthus de XIIIm Iic l et les autres deux sur lesdits Nicolas et 

Stevin Spinoli de XIIIIm IIIIc … ensemble a ladicte somme de XXVIIm VIc l et avec ce mondit 

seigneur et pere pour plusgrant seurte desdits exposans leur fist encores bailler pardessus lesdits 

trois descharges vue obligacion de ceulx de nostre ville dudam de XIIc l avec certaines partiesde 

baghes et joyaulx qui depuis ont este vendues pour la somme de IIIm l de monnoie et pour leur 

sceurte de la reste montant a XXIIIm IIIIc l leur fist baillier les obligacions de trenteneuf 

bourgois de nostredicte ville de Bruges chacun de cent livres de gros de nostredicte monnoie de 

Flandres et ausdits bourgois pour leur sceurte furent aussi lors baillees par ordonnace de mondit 

seigneur et pere plusieurs parties de baghes et joyaulx aulong declaracion certain inventoire lors 

sur ce fait et combien que lesdits exposans … depuis lors jusques a pnt fait tout devoir afin de 

entierement recouvrer ladicte somme de XXVII m VI c l toutesfoiz ilz ny ont jusques … ont 

seulement recouvre assavoir en vertu de obligacion de ceulx de nostredicte ville dudam XIIc l et 

des deniers venans de la vendicion desdits baghes et joyaulx don’t en dessus est faicte mencion 

IIIm l qui font ensemble la somme de IIIIm IIc livres ainsi leur demeure deu de reste ladicte 

somme de XXIIIm IIIIc l dudit pris aquoy montent les obligacions desdits XXXIX bourgois de 

nostredicte ville de Bruges que lesdits exposans ont encores en leurs mains ainsi est que nous 

vueillans user de bonne soy tant envers lesdits bourgois et les entierement descharger et acquicter 

de toutes lersdits obligacions comme envers lesdits exposans les asseurer et faire payer de 

leurdicte reste en sur et la due de nostre treschier et feal chevalier et chancelier le seigneur de 

Maiguy et des gens de nostre grant conseil estans les nous et le votre avons poinctement fait 

apoincter avec lesdits exposans que nous les ferons payer et contenter de ladicte somme de XIIIm 

IIIIc l pour laquelle ilz ont les obligacions desdits bourgois par assignacion sur noz aydes de 

Flandres en trois annees avenir par egale porcion assavoir sur les deux derrenez annees de layde 

des IIIIc mil escuz aiant poinctement coure en nostredit pays de Flandres commencans le premier 
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jour de janvier prochaine et finissens en decembre lan mil cincq cenz par egale porcion de la 

somme de XVm VIc l et de la reste montant VIIm VIIIc l sur le premier ayde qui nous sera 

accorde par les memebres de medit paye de Flandres apres ledit ayde de IIIIc m escouz expire de 

la premiere annee dicelluy et avec ce aussi pour leur plusgrant seurte de leurdit payement fait 

poinctement bailliez en leurs mains par lesdits bourgoiz toutes les parties de baghes et joyaulx 

parcidevant a eulx baillees dont lesdits exposans pour nostre sceurte seront tenuz incontinent 

baillier avons au garde de noz joyaulx ou ausdits bourgois de nostredicte ville de Bruges leur 

lettre de recepisse en bonne forme pour les recouvrer quant ils seront payez de leurdit deu le tout 

selon et en ensuivant le conteur de certain acte en date de ceste par bons sur ce expedie dudis 

appoinctement Savoir bons faisons que nous aiant ledit apoinctement pour agreable voulons et 

vous mandons par ces pntes que par nostre ame et feal conseillier et receveur general de toutes 

nosdites finances Symon Longin dons faire payez baillier et delivrer ausdit Geromme Friscobaldi 

et Baptiste Spingle exposans es noms que dessus ou a leur command pour eulx ladicte somme de 

XXIIIm IIIIc l dicte monnoie en assignacion sur nosdits aydes de Flandres en trois annees avenir 

par egale porcion ainsi que cy dessus est declare auquel nostre receveur general dicelles noz 

finances mandons par ces pntes que ainsi le face. Et par raportant avec cesdits pntes copie 

autentique tant delacte dudit apoinctement comme de la lettre de recepisse desdits exposans 

davoir receu en leurs mains desdits bourgoiz de nostredite ville de Bruges toutes les parties de 

baghes et joyaulx japieca a eulx baillees avec lesdits trois descharges don’t dessus est faicte 

mencion montans ensemble a la somme de XXVIIm VI(I) c l sur et entantmoins desquelles 

lesdits exposans ont recu la somme de IIIIm quatrecens livres dudit pris tant seulement nous 

voulons icelle somme de XXIIIm IIIIc l des pris et desdits exposans es noms que dessus de la 

dicte somme de vingttrois mil quatrecens livres dudit pris Symon Longin nostre receveur general 

par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Malines ausquelz mondons par ces mesmes 

pntes que ainsi le facent sans aucun contredict ou difficulte car ainsi nous plaist il estre fait non 

obstant quelz conques ordonnance restrivitions mandemens ou dessus en act contres. Donne en 

nostre ville de Bruges le XVIIIe jour de may lan de grace mil quatrecens quatrevins et dixhuit.  

(A.D.N.: B 2163, nr. 71317.) 

 

149.  
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Quittance par Simon Longin, RGF, d‟une somme de 4600 l. versée par Gérôme Lauwerin RG des 

aides de Flandre à Gérôme Frescobaldi, marchand de Florence  

 

02 augustus 1498 

Je Simon Longin … avoir receu de Geromme Lauwerin aussi conseilier … RG des aydes de 

Flandres la somme de quatre mil six cens livres de XL gros monnoie de Flandres la livre sur ce 

quel pourra devoir a icellui seigneur acause de sadicte recepte des deniers venans du premier 

ayde qui lui sera accorde par les membres de sondit pays de Flandres apres layde des IIIIc m 

escus ayant pointement cours en icellui pays expire et des deux termes de la premiere annee par 

egbale porcion en devers paiez a geromme friscobaldi marchant de Florence pour sa parpaye de 

sa part et Spingle marchant de Gennes pour leur remboursement de semblement somme quilz ont 

prester au roy des de mois de juing lan IIIIxx sept pour subvenir a ses affaires et dont pour leur 

seurte leur ont este baillee les obligaciojns de XXXIX bourgeois de la ville de Bruges avec … 

parties de baghes et joyaulx de mondit seigneur lesquelles ilz ont encores en leurs mains de 

laquelle somme de IIIIm VIc l dudit pris je suis content tesmoing mon seing manuel cy mis avec 

le nom de mondit seigneur le signet ordonne a messire Thibault Barradot chevalier maistre dostel 

et premier tresorier et les seingz manuelz de deux des autres messires les tresoriers de ses 

finances le second jour daoust lan mil CCCC quatrevins et dixhuit. 

(A.B.N., B 2164, nr. 71446.) 

 

150.  

Quittance par Simon Longin, RGF, d‟une somme de 4600 l. versée par Gérôme Lauwerin RG des 

aides de Flandre à Gérôme Frescobaldi, marchand de Florence  

 

02 augustus 1498 

Simon Longin … confesse avoir receu de Geromme Lauwerin aussi conseillier … Rg des aydes 

de Flandres la somme de quatre mil six cens livres de quarante gros monnoie de Flandres la livre 

sur ce quil pourra devoir a icellui seigneur acause de sadite recepte des deniers ven de layde des 

IIIIc m escus ayant pointement tours oudit pays de Flandres et des termes de Saint Jehan Baptiste 

et Noel lan mil cincq cens par egale porcion. En deniers paiez a Geromme Friscobaldi marchant 
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de Florence entantmoins de sa part et porcion de XXIII m IIII c l dicte monnoie que mondit 

seigneur par ses lettres patentes en date du XVIIIe jour de may de derrenierement passe lui a 

ordonne et a Baptiste Spingle marchant de Gennes pour leur remboursement de semblement 

somme quilz ont prestee au roy des le mois de juing lan IIIIxx sept pour subvenir a ses affaires et 

dont pour leur sceurte leur ont este baillees les obligacions de XXXIX bourgeois de la ville de 

Bruges avec certaines parties de baghes et joyaulx de mondit seigneur lesquelles ilz ont encoires 

en leur mains. De laquelle somme de IIIIm VIc l dudit pris je suis content. Tesmoing mon seing 

manuel en mis avec le nom de mondit seigneur les signet ordonne as messire Thibault Barradot 

chevalier masitre dostel et premier tresorier et les seingz manuelz de deux des autres messires les 

tresoriers desdits finances le second jour daoust lan mil quatrecens quatrevins et dixhuit. 

(A.D.N.: B 2164, nr. 71448.) 

 

151.  

Bevestiging van de privileges door Filips de Schone over de privileges en (handels)vrijheden 

gedaan door zijn voorgangers aan de handelaren van Genua, residerende te Brugge. 

 

April 1501 

Et stipulant bien expressément : 

Que se par guerre ou division lesdiz de la nation de Gennes, pour seurte de leurs 

personnes et marchandises, se deportoient ou retiroient cy après hors de nostredicte ville de 

Bruges et alloyient résider en quelque autre lieu de nostre obeissance, en ce cas les marchands et 

autres de ladicte nation joyront de tous leurs privilèges, libertez et franchises au lieu ou ilz se 

retirent en nostre obéissance, ou en tel autre leu soubz nous qui leur sera par nous ordonne, tout 

ainsy qu’ilz feroient s’ilz  estoient residens en ladicte ville de Bruges, lesdictes querres et division 

durans, pourveu toutes fois q’ilz ne pourront partir dudit lieu de Bruges sans nostre sceu et 

consentement, et que la guerre ou division pour laquelle ilz seroient partiz de nostredicte ville de 

Bruges appaisée et finie, ils seront tenus de retourner audit lieu de Bruges toutes et quantes fois 

que de par nous requis en seront et y faire leur résidence comme devant . 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 2, n. 1326, 340.) 

(Archive du royaume à Bruxelles, Codex des Gênois, fol. 17.)  
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(ook te vinden in DESIMONI, Documenti, 458.) 

 

152.  

Geboorte van Barbare de la Coste op 12 april 1501. Peter is Baptiste Spinola, de meter de 

echtgenote van Joos de raad en de huisvrouw van Jacob Donckere. 

 

12 april 1501 

Vande kinderen van dheer Andries de la Coste. 

Barbara II dochtere vanden voorseiden Andries ende Agniete was gheboren den .X. 

hueren snavens up den .I. dach Januarii XV
c
 XCIX. Petre: Baptiste Spinula: Metten: 

Dhuusvrauwe van Joos de Raed ende dhuusvrauwe van Jacob Donckere. Obiit den 12 april naer 

Paesschen anno 1501 ende es beghraven in Jherusalem. 

(Stadsarchief Brugge, notaboekje Andrie de la Coste, bijgesloten bij Memoraelbouxckin van 

Pieter Adorno, 16de eeuw.) 

 

153.  

Quittance par Gérôme Frescobaldi, Pierre Bandin et Balthazar Wolf les prèts faicts au 

souverrain 14540 l. 

 

03 september 1501 

Je Geromme Friscobaldi … tant pour moy comme pour et ou nom et ayant les acquitz et 

enseignemens en ceste partie tant des hiretiers de feur Pierre Bandin en son vivant … comme 

aussi Baltazar Wolf tresorier general … confesse avoir receu de Symon Longin … la somm de 

quatorze mil cincq cens quarante livres de XL gros monnoie de Flandres la livre que par le 

commandement et ordonnace de mondit seigneur et en vertu de ses lettres patentes donnees en sa 

ville de Bruxelles le XXVIIe jour doctobre decrit oasse il ma baille et delivre pour semblement 

somme qui deue mestoit tant a cause de plusieurs descharges dudit receveur general des finances 

comme de deux lettres de recepte absolutes de Jaques de Ketelboetre aussi conseillier … et pour 

les causes contenues en cellui lesquelles ont parcidevant par ordonnance de mondit seigneur este 

baillees en paiement a moy et ausdit Pierre Bandin et Baltazar Wolf dont je nay le droit et 
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lesquelles nont point sorti effect comme il appartray icelles dont la declaracion sensuivant et 

prmierement a cause dune descharge dudit receveur general des finances par luy levee le second 

jour dainsi lan IIIIxx XVIII sur Geromme Lauwerijn tresorier general desdits finances et receveur 

des aydes de Flandres et les deniers venant de layde des IIIIc mil escuz ayant lors cours oudit 

pays de Flandres faist mencion en deniers a moy paiez entantmoin de ma part et porcion de 

XXIIIm IIIIc l dicte monnoie que mondit seigneur par audit ses lettres patentes en date du XVIIIe 

jour de may oudit an IIIIxx XVIII ma ordonne et a Baptiste Spingle pour nostre rembourssement 

de semble somme que avions prester au roy nostredit seigneur des le mois de juing la IIIIxx VII 

pour subvenir a ses affaires et dont pour nostre sceurte nous fut baille les obligacions de XXXIX 

bourgeois de la ville de Bruges avec … baghes et joyaulx de mondit seigneur la somme de IIIIm 

Vic l. Item acause dune audit descharge de semblement date et somme aussi levee sur ledit 

Geromme Lauwerijn et les deniers de sa recepte venans du premier ayde qui seroit accorde a 

icellui seigneur par les membres dudit pays de Flandres apres layde ayant lors cours en icellui 

exprice faist mencion en deniers a moy paiez pour la par paye de madite porcion desdits XXIIIm 

IIIIc l a moy deue pour la sause que dessus la somme de IIIIm VIc l. Item acause dune audit 

descharge dudit receveur general par luy aussi levee le IIIIe jour de juillet oudit an IIIIxx XVIII 

sur ledit ayde de IIIIc m escuz ayant lors cours oudit pays de Flandres faist mencion en deniers 

paiez audit Pierre Bandin, entantmoins de quatre mil quatre cens quarante livres dicte monnoie a 

lui ordonnee pour son rembourssement de semblement somme qui a la requeste du roy nostredit 

seigneur et de mondit seigneur manoit auparavant paiee pour ma pr paye de plusgrant somme a 

moy deue de reste acause dargent comptant que javoie auparavant preste au roy nostredit 

seigneur sur le riche harnais de jambe de mondit seigneur et … et dont jay par trois lettres de 

descharges de messie Loys Quarré chevalier/chancelier aussi conseillier tresorier de lordre et lor 

receveur general desdits finances de mondit seigneur este assigne sur les aydes de Brabant et 

Hollande lesquelles mont point sorty effect la somme de XIIIIc IIIIxx l Item a cause dune audit 

descharge desemblement date et somme levee comme dessus faist mencion en denier paiez audit 

Bandin pour sa par paye desdits IIIIm IIIIc XL l semblement somme de XIIIIc IIIIxx l. Item a 

cause dune audit descharge ainsi levee par ledit receveur general des finances le second jour de 

janvier lan IIIIxx XVI sur Roland le Fevre aussi conseillier maistre dostel dicellui seigneur et lors 

son receveur des aydes de Flandres des deniers venans du prest de semblement somme que ledit 
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deu Bandin en fist lors a mondit seigneur a eu estre remboursse des deniers venans de la ferme du 

tonlieu de calo que ledit feu tenoit faist mencion en denier paiez audit receveur general des 

finances pour la conduite de son office la somm de IIc l. Item acause dune autre descharge levee 

par ledit receveur general des finances le XXVIe jour de fevrier oudit an IIIIxx XVIII sur ledit 

Gerommme Lauwerijn et les deniers de layde ayant lors cours oudit pays de Flandres faist 

mencion en denier paiez audit Baltazar Wolf pour la par paye de quarante mil livres ordonne par 

mondit seigneur estre delivree au roy son pere laquelle ledit Batazar me bailla lors en paiement 

pour aucunes affaires que avions ensemble la somme de Ixxx l. Et acause de deux lettres 

absolutes dudit Jaques de Ketelboetre en date du dernier jour daoust oudit an IIIIxx XVIII par 

chacune desquelles il confesse avoir receu dudit feu Pierre Bandin comme fermier des tonlieu de 

calo que mondit seigneur a droit de prendre et lever sur chacun last de harenc passant sur la 

riviere de lescault pardevant calo faist mencion en deniers paiez audit Bandin mesmes sur et en 

diminucion de plusgrant somme par icellui seigneur a lui deue de par Jehan de Camby la somme 

de Iim l receveur ensemble esdits parties aladite somme de XIIIIm Vc XL l dudit pris. De 

laquelle et pour la cause que dessus je suis content et bien paye et en quicte et prometz faire tenir 

quicte mondit seigneur sondit receveur general et tous autres tant envers les hiretiers dudit feu 

Pierre Bandin comme envers ledit Baltazar Wolf et tous autres de tout ce que jamais pourroit 

estre demande en querelle a mondit seigneur ses hoirs pays et subgetz acause des plus cy dessus 

et chacune dicellui en mains quelconcque. Tesmoing mon seing manuel avec cellui de maistre 

Gille Stolin secretaire dicellui seigneur cy mis a ma requeste le IIIe jour de novembre lan mil 

cincq cens et ung. 

(A.D.N.: B 2175, nr. 72544.) 

 

154.  

Betreffende aflaathandel. 

 

03 februari 1516 

Messire Jerome Friscobaldi, marchant de la nation de Florence, résident en ceste ville, ou nom et 

comme commis et député de nostre saint pere le Pape, a la recepte et colectation du tiers des 

deniers procedans des pardons et jndulgances presentement intronises es pays de pardeca par 
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nostredidit saint Pere a lui reserve : Lequel a fait constitue et par ces presentes lettres fait et 

constitue ses procureurs generaulx et certains messaiges especiulx Lienart Friscobaldi, Phelippe 

Friscobaldi, Jehan Friscobaldi, Fransisque  Friscobaldi, Pierre Friscobaldi, Nicollas Spinelli, 

Bernard de Pilly, Anthoine Friscobaldi, Anthoine Balduini, et chacun deulx seul et pour le tout, 

portant ces lettres : en leur donnant plein povoir, auctorite et mendement especial de pour et ou 

nom de lui, et en son absence, faire et exercer la commission et deputation a lui par nostredit saint 

Pere donnee, sur le fait desdites indulgences et pardons : de oyt et clore les comtes qui s’en 

feraont, et de cueillier et recevoir e tiers des deniers qui en viendront : le tout selon et en 

ensuivant les commission quil en a, tant de nostre saint pere la Pape, que de nostre tres redoubte 

seigneur et prince, monseigneur le prince Despaigne : de leur dite recepte donner quittance : et au 

surplus en ce et qui en depend, autant faire comme ledit constituant feroit et faire pourroit se 

partout present en personne estoit : et ce durant le terme de trois ans de compter de la date de 

cestes : a charge que lesdis procureurs et chacun deulx qui de la dessusdite recepte auront 

l’entremise et administration, en seront tenuz rendre comte et reliqua toutes et quantefois que de 

ce par ledit constituant ou aultres en son nom requis en seront. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 2, n. 1445, 465-466.) 

(Registre des Procuratién, de 1515-16, fol. 37 verso, n. 1.) 

 

155.  

Baptiste Spinola eist dat het geld dat Ludovicus Rochio in bewaring heeft gesteld, wordt 

vrijgelaten. Het geld was in houdenisse bij een zekere Leonart Spinghele.  

 

14 november 1520 (n.s.) 

Also Clays Scouteeten als machtig van Thomas de Pedralbis over Baptiste Spinghele ende in die 

qualiteyt heesschere te zekeren dagh voorleden ter vierschare vanden stede van Brugge 

ghepresentiert hadde eenen chartre van arreeste ghedaen up de somme van tneghentich pond 

grooten wesende inde handen van Leonart Spinghele als toebehorende den vreimden aldinghers 

van Urbain Lommelijn ghestorven in Portingale in minderijnghe van ghelden somme van 

tnegentich pond grooten die de voors. Urbain den voors. Baptiste ende Ludovicus Rochio 

sculdich was verzoucende den zelven chartre. van arreeste daer vooren te wetten gheboden 
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thebbene te lossene binden genachten daertoe staende naer den rechten wetten ende costumen 

vanden vander voors. vierscare makende int cas van oppositien heesch van costen naer dat deze 

zake ten verzoucen vanden voors. Leonart Spinghele vernoemt ten tween stonden telcen den vijf 

van drie maenden uteghestelt hadde ghewijst ende dat daer thend de zelve vernoemt noch  andere 

diversche delaeyen ghehadt hadden al omme den principalen die deze zake anneghinc te moghen 

adverterene ende dan te zegghene de causen van zinne uppositien ofte heindres te verdraghen 

daerof hij hem hendelic hadde  laten versteken ende zo dat bij dach ghehadt hadde omme tzelve 

verstecen te moghen purgieren daertoe hij gheen debvoir ghedaen en hadde so was als hedent bij 

scepenen van Brugge ter voors. vierscare te rechte zittende ter manijnghe  vanden here den voors. 

heeschere
 
in de name als boven voortganc gheconsentiert met zijnde voors. wettelichede ende 

dien volghende den voors. chartre van arreeste gheboden te lossene inden ghenachten daertoe 

staende naer den rechten wettene ende costumen vanden voors. vierscare. Actum 14 novembre 

1520. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1520-1528, f° 3.) 

 

156.  

Jacob Bussaert vervangt Simoen en Stevin Lommelin als procureur van Baptiste en Augustijn 

Lommelin, erfgenamen van wijlen Gregorius Lommelin. 

 

04 maart 1529 (n.s.) 

Ghezien bij scepenen van Brugge den heesch voor hemt gheexhebeirt ende overghegheven in 

ghescriften ter vierscare bij meester Jacob Bussaert als substituut van Simoen Spinula ende 

Stevin Lommelin procureurs van Augustijn ende Baptiste Lommelin beede hoirs ende 

erfghenamen van wijlen Ansaldus huerlieder vader ende wijlen Gillis Lommelin huerlieder 

groothere ende in die qualiteit heescher jeghent ende ten laste van Melcior ende meester 

Fransiscus Lommelin als hemlieden hoires fonderende in tsterfhuus ende achter ghelaten 

goedijnghen van wijlen Gregoirius Lommelin verweerders inhoudende hoe dat den voorseide 

heescher verzuchte den verweerders ghecundenpnert hebbende eerst in die  somme van 230 

ponden grooten in een partie voort noch in duust 200 ponden grooten  in een andere partije ende 

noch in duust 300 ponden grooten in een derde partije die  de heescher zeyde dat die verweerders 
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in de qualiteyt als boven in zijne voors. originale meesters ghehouden waren ter causen tal in 

tlanghe in den voors. heesch verclaert presenterende de zelve heescher reuve van zijnen  

voortselle ende makende heesch van costen daer jeghens de voors. meester Franchuys Lommelin 

also varre aelst hem anghaen mochte naer langhe ende vele proceduren alzo wel ten principalen 

als up diversche acessvoiren bij hem ende den voors. heer ghedaen ende in dat partien an beeden  

ziden ten principalen gheappointiert ghezijn hadden in faicte contrarien ende ter informatie dat 

mede in dat de voors. heescher hem vernoucht ghehouden hadde ende de voors. meester 

Franchuys van zijnder zijde van ten twee stonden verclaerst gheweist hadden versteken van 

preuven dannof dat hij telker reyse bijden ghereleveert was dede hendelic zegghen ende 

justineren dat alle de proceduren tusschen hem ende voors. heescher ghebuert behoorden 

verclaerst te wesene nuegheen ende onweghene ende tot dien daheescher gecondemnert inde 

costen ghemerct dat hij noch was in minoriteyt ende alzo en hadde bij hem zelven noch ook bij 

anderen bij hem gheconstituert wettelicke persoon omme in jugemente te moghen stane noch 

heeschende noch verwerende ende de voors. heescher justinierde bij diverschen redenen ende 

rechten bij hem daertoe ghellegiert ende in gheschriften onghegheven ter contrarien hendelich 

ghezien ende ghehoort al tghuent dies partien an beeden zijnde hebben doenbedinghen ende 

allegieren zo was als hedent bij scepenen van Brugge ter voors. vierscare te rechte zittende ter 

manijnghe vanden heer ghezeyt ghewijst ende verclaerst alle de proceduren ghedaen ende 

ghesciet tussen den voors. heescher ende meester Franchuys Lommelin tot der date dat de 

milliteyt bij meester Franchuys ghepromeert was nul ende neghene condemneende niet min den 

zelven meester Franchuys in de costen van deze processen ghesciet vanden beghinsele tot den 

voors. daer dat de milliteyt ghepropondert was de taxatie van dien scepenen ghereserverdt ende 

tsurplus vanden zelven costen ghecompensiert al om redene ende alzo varre alst annegaert den 

voors. Melcior Lommelin overmidts dat de zelve Melcior met den ghecompareerden es noch 

procureur an hem inde welken de heer gheadmitiert es gheweist ten principalen ter preuve ende 

hem daerof vervought ghehouden heift scepenen ordonneren den zelven heescher den voors. 

Melcior te doen dachvaerden omme de voors. preuve ter principalinen te reprochierene ofte hem 

dies te verdraghene alzo hij te rade vinden zal. Actum den vierden dach van maerte int jaer 1500 

en 28. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1528-1533, f° 34v.) 
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157.  

Erkenning van het testament van wijlen Raphael Scarsaficque. 

  

03 oktober 1533 

André de la Coste et Freranant Darignon procureurs de Léonard Spinula et Grégoire Cattogne, 

marchands de Gênes, résidens à Anvers, exécuteurs du testament de feu messire Raphael 

Scarsaficque, en son vivant marchand dudit Gênes, résident et trépassé en la ville de Bruges, 

cèdent et transportent à Simon Spinula, comme consul, Vincent de Negro et Paule Dorye, 

conseillers de la dite nation de Gênes, résidents audit Anvers, la lettre d’hypothèque de 20 s. gr., 

au denier 24, assignée sur 34 mesures de terre, maisonnaiges et arbres “gisans lez ceste dicte ville 

de Bruges en la paroisse de Coolkercke”. 

(Gilliodts-van Severen L., Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 2, n. 1594, 648-649.) 

(Registre des Procuratién, de 1523-24, fol. 45 verso, n. 2.) 

 

158.  

Procureur en generaal administrator van Antwerpen, Anthonis Spinula, eist samen met anderern 

de schuld op die Jan Moreel en Marijne Soeckere hen nog moeten betalen. 

 

13 maart 1550 (n.s.) 

Ghezien tproces bij gheschriften gheresen ter vierschare vande stede van Brugge tusschen 

Berthelmeus Bazradony als procureur ende machtich over Paschael de Negro generael 

administrateur van Silvester Cathaneo binder stede van Andwerpen Anthonis Spinula procureur 

ende generael administrateur binder zelver stede van Leonardo Gentil ende compainginge ende 

Octaviaen Lommelin alle Genevoisen heeschers als crediteurs ende transporteurs hebbende 

vanden schult in questien ter eender zijde ende preuve Marijna Soeckere weduwe van wijlen 

Augustin Chaerde ende daer te vooren van Jan Moreel verweerder ter andere sprutende uut cause 

dat de voors. heesscher hadde doen zegghen ende bertooghen bij vorme van heesschere hoe dat 

de betr. verweerders up den zesden dach van meye 1500 ende 34 in rekeninghe commende met 

messcheere Jasper Centurion heur schoonzoone was ter causen van dies zoe in hem ghesconden 
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mochte zijn hadde den zelven Jasper bij slote van rekeninghe ghekent schulden zijnde de somme 

van 134 ponden 15 schellingen 7 penningen boven alle betalinghen belovende onder hemlieden 

signateure te betalen ten wille ende vermane alzooc bij der zelver rekeninghe blijcken mochte die 

de voorseide heesscher promptelijk behoorde ende exibeirde ende alzoo de verweerder voor 

toverleyden vanden voors. Jasper huer vande  voors. reste niet ontlasten hadde ende dat dezelve 

Jasper inden originale crediteurs grootelicks ghehouden was zo hadde in heml in minderynghe 

vander eener schult ghetransporteirt de schult hier in questie ende hoewel dezelve schuldich was 

ende behoorde dezelve schult overlanc betaelt thebbene nochtans ne hadde daertoe niet willen 

verstaen zo dat bij die den voorn. crediteurs noot gheweest hadde theurlieder grooten coste ende 

intereste den voors. heesschere om te zendene om den verweerder tot redenene te bedwynghene 

by middelen van justitien midsalwelcken de voors. heesscher tendeerten syne dat de voors. 

verweerder ghecondemneert zouden zijn hemlieden inde qualiteit als boven tebetalen de voorn. 

134 ponden 15 schellingen 7 penningen  ende de costen van presse midsgaders scaden ende 

interesten ghesupporteirt ende mochten supporteren in cas presse huer of slach ende betalynghe 

zijnde alle tguendt dat zoe belooghen zal commen daer up besscebbende offe utere naer 

heesschere necke andere conde als hem rechte toebehoirden dewelcke  heescher alzoo ghemarkt 

ende ghee? beirt zijnde de verweerder verzochte alvoore e?h vanden parr? Van Berthelmeus 

Baziadony voort vander commissie van Passchael de Negro hem draghende generael 

administrateur van Cathaneo voort vanden procureur van Anthonio Spinula hem draghende 

procureur van Leonardo Gentil ende compaignie voort noch van Porte welcke de voors. Silvester 

ende Leonardo midsgaders Ursamaen Lommelin zouden hebben vanden schult in questie ende 

voort vertel bij eede voor was somme de ghepretendeirde crediteurs van wijlen Jasper Centurion 

tvoors. transport ontfanghen zouden hebben ende hendel zekere voor de costen van presse midts 

dat de heesscher ende zijne pretense mrs. vriende ende of zittende waren vanden indecaturen van 

deze stede duslunenende de voors. heesschere in tghuent dis voors. es ende in der point zondere 

ontfn tgheen niet eer zal ghesonden zoude zyn peremptoireel tand woordene heesscher ende in 

cas van presse costen die tot al welcke verzoucken te surmenen de voors. heesscher dede zegghe 

ende bertooghen dat in zekere voor de costen presenteirde te stellene by Pauwels de Witte 

zegghende voorts on. met een attestaer sustineren daermede ter verzoucke vanden verweerder 

thebbene daer jeghen de voors. verweerder hadde doen zegghen ende bertoghen dat zekere int 
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leden overleden was binder stede van Andwerpen Jasper Centurion  genevoys achterlatende  

crediteurs onghelyc meer zo wel in somme als in persoon dan huer uv agierden in zulker 

manieren dat hoewel de verweerder niet ne gheloofde inden voorn. Centurion noch zijne 

sterfhuuse niet gesonden te zijne noch tans indien zoe niet schuldig ware tzelve zoude den 

gheheelen sterfhuse angaen ende den generalisent vanden crediteurs ende met den heesschers 

alleene alswaer bij de verweerder met goede cans over zekeren fijt verzocht hadde anden 

heesscher exhibitie van zijnen transporte midts dat zonder tzelve transport dheescher bijzondere 

over de ghelibelleerde persoon zonder meer gheen actie jeghen de verweerder ne costen hebben 

te meer bij dat zoe verweerder wel bevroede dat de voors. Centurion die in zijne consentie wel 

wiste ende weten moeste dat de verweerder bye pretens billiete of rekening in hem niet ofte 

lettele gehouden was hem niet vervoordert en hadde daerof eenighe updracht te doene tot 

nemants profite ende tot schimpe vanden verweerder naer enen dan dat verzouc vanden 

verweerdere nopende de voors. exibitie zoo redelijk was ende die achterbleef van diese doene zo 

verzochte ende concludierde d everweerder thebbene verlof vanden vierschare ende ontsleghen te 

zijne vanden observatie vanden sustantie ende costen daer jeghen de voors. heesscher ghezent 

ende ghesustiniert hadde bij replieke dat de verweerder behoorde peremptorilic tanwdoorden  

ende heesscher te nemene fallen sijnen naer den shebauder vierscare ende al wast zoo datter 

niement ter weerelt levende en was die de verweerder anspreken mochte vanden gheheeschte 

schult dan dheesscher in den qualitijt dat zij agierde nochtans om alle uutweghen ende kannlatien 

te weerene presenteerde in heescher couffissante zekere van de verweerder cuittte ende indempne 

thoudene jeghen elcke mensche die eenigh recht zouden willen pretenderen in toekomende tijden 

ande ghesutendeirde  actie ende schult in questie twelcke de verweerder behoorde ghenouch te 

zijne de voors. verweerder bij replieke persisteirde bij heuren verzochten oorlof vanden 

vierschare ende costen zonder dat huer eenigszins prejudicien mochte de presentatie vanden 

zeker bijden heesscher ghedaen bij dat zulke presentatie emmers van heesscher weghen niet 

souffisant en conste gherekent wesen hendelicke naer dat der verweerder gheordonneert was per 

tandwoordene ende questie nemene sallen sijnen met protestatie up al recht gedaen te zijne bij 

oordene naer den stiele vanden voors. vierscare ghezien ooc dezelve antwoorde perentorum 

metter replieke duplieke triplieke ende quatriplieke daer up ghedient metten preuven en 

informatien bij partijen an beeden zijden daer naer ghedaen ende de acten daerbij zij an beeden 
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zijden employeirden voor reprochen causa juries slutende alzoo de zake in rechte ghezien noch 

voort de preuve bij den verweerdere ghedaen naer in rechte up oude faicten uut trachte van 

zekere ere van requeste civiele zonder dat zoe eenighe nieuwe faicten alleghierde of voort stelde 

hoewel nochtans zoe bij heurliede requeste civiele dat wel vermochte te doene maer hadde huer 

daerof verdreghen metter acte daerbij dusere hem daer up ooc verdrouch van reprochen pro causa 

juris slutende alzoo partijen an beeden zijden de zake a derwerf in rechte en werde 

gheconsideriert al dat met deze zake behoort delebiratie vanden rade zo was hemliede bij 

scepenen van Brugge ter voors. vierschaar te rechte zittende ende in dese zake recht doen ter 

maninghe vorn. Heere de voors. verweerder gheconsentiert oorlof vanden vierscare heru 

absloverende vander observantie vanden justittien en condempnerende den heesscher inde costen 

van dese processe ter ghedaen ende ghereserviert de costen vanden verachteringhe ghebeurt bij 

toedoene van verweerder requeste civiele daer in condempneren der zelver verweerder de taxatie 

van al dien scepenen ghereserviert. Actum den 13den in Maerte (15)49. 

(Stadsarchief Brugge, Civiele Sententiën 1545-1550, f° 331v-332.) 

 

159.  

Bevestiging van de privileges van de Genuezen door Filips II. 

 

28 mei 1556 

Comme noz bien amez Augustin Gentil, consul et autres marchans Genevois resdens en noz pays 

de par deca, nous ayant par leur requeste faict remonstrer qu’il a pleu à feu de bonne mémoire 

noz progéniteurs, et dernièrement à l’empereur monseigneur et père, confirmer et de nouveau 

accorder ausdits de la nation de Genes supplians, pluiseur privilèges, franchises er exemptions 

dont ilz ont paisiblement joy et usé signamment en nostre pays de Flandre et ville e Bruges oû 

nation pour lors avait sa résidence ordinaire, laquelle à cause de la mutation du temps et du 

monde ilz ont aussy changé, et se sont retirez en nostre ville d’Anvers dedens nostre duché de 

Brabant.... 

(Gilliodts-van Severen L. Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 3, n. 1772, 86-87.) 

(Archive du Royaume à Bruxelles. Codex des Gênois, fol. 45.) 

(DESIMONI, Documenti, 480.) 
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160.  

27 oktober 1568 

Est comparu Jacomo Larcaro, genevois, comme consignataire des caches dargent cy apres 

denommez: lequel confessoit et confesse par cestes avoir recue des magnificques senors 

messeigneurs les consuls de la nation Dhispaigne residens en ceste ville, dix caches chargez 

dargent et denier monnoyez, assavoir chacune de vingt mille reales monoye de Castille : jcelles 

caches a Luiz Jacomo Lercaro ou a Baptiste Lommelin, et a chascun deulx, comme ja apparoit 

par le gognoissement faict en la ville de Sainctander au XXV
e
 jour du mois de septembre dernier 

passe, done et octroye par Colas de Samano par devant Sebastien de Bolivar, marquez de ce 

marque I° : et estans les meismes caches qui sont este charges en Espaigne par Hieronimo de 

Yepes, au nom de Laurentio Spinula, en la navire nommee le Saint Esprit, dont estoit maistre 

ledit Colas de Samano : laquelle navire estoit lunziesme de ce mois octobre periclite par devant la 

paroiche de Middelkercke pres de la ville Dosthende : dont lesdictes caches ont este saubvez et 

par le commis du recepveur du Roy de lextraordinaire delivrez es mains desdis seigneurs consulz, 

dont il se tenoit et tient content et en descharge lesdis seigneurs consulz, ledit maistre et tous 

aultres : promectant ensuyvvant ce, jcellui Jacomo Lercaro, en la qualité que dessus, comme 

principal, et seigneur Gonsalvo Daguillera comparant aussy a celle fin pardevant nous, comme 

plesge et aussy principal lun pour lautre et chascun pour le tout, sans division, tenir quictes et 

jndemnes lesdis seigneurs consuls contre tous… 

Promettans de payer tous les frais et dépens y afférans, tant envers le capitaine du navire 

et les consuls, qu’envers le receveur et l’écoutète : et en cas de conflit, se soumettans à l’arbitrage 

desdis consuls. 

(Gilliodts-van Severen L. Cartulaire de l‟ancienne estaple de Bruges, t. 2I, n. 1866, 196.) 

(Registre des Procuratien de 1568-69, fol. 17, n. 1.) 

 

161.  

Gebod tot het afbreken van de houten gevel van het huis Den Tuymelaere in de Spinolarei. De 

houten gevel wordt vervolgens versteend. 
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17 juni 1730 

Geconsentiert het afbreken vanden houtten gevel van het huys Den Tuymelaere upden Zuidsyde 

vanden Spinolareye, mits opmaekende van staen volgend int model hierghesien. 

(Stadsarchief Brugge, Ferie Thesaurie, 175v.) 

 

162.  

Verkoop van een huis in de Spinolarei. 

 

21 februari 1731 

…van een huijs met sijne toebehoorten staende in deser stede inden suydt zijde vande Spinolarije 

tussen de Sint Jans ende de Conincx brugghe ghenaemthet Roosterken, neens den huijse de 

Clauw aan de Oostzijde aan den zijde aan deen zijde ende den huys vanden acceptant aende 

westzijde aan dander zijde…” 

 (Stadsarchief Brugge, Regesten van de Oorkonden van de Private Aangelegenheden, akte 

103/542v, 21/02/1731.) 
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