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Verklaring i.v.m. de consulteerbaarheid 
De auteur en de promotor geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar te stellen 

voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder 

met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze 

studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor. Het 

auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft benaderd 

en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van de individueel 

geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de 

promotor zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie 

geciteerd en beschreven zijn. 
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Voorwoord 
Wat een historische tijden. Niemand had kunnen voorzien dat op zo’n korte tijd het dagelijkse leven volledig 

anders zou zijn. Van de ene dag op de andere werden restaurants, cafés, winkels en soms zelfs hele steden 

gesloten. Ook musea, bibliotheken, universiteitsgebouwen en archieven waren voor lange tijd ontoegankelijk. 

Dat had uiteraard ook haar invloed op dit onderzoek. In eerste zit indienen werd daardoor bijvoorbeeld zeer 

lastig. Toch heb ik besloten geen preambule toe te voegen, zoals door de faculteit werd toegestaan, om aan 

te geven waar het onderzoek werd geïmpacteerd. Ik ben natuurlijk wel op sociaal vlak sterk beperkt geweest 

en ook in het opstellen van deze masterthesis kon ik voor lange tijd slechts op halve capiciteit verder werken. 

Maar desondanks kan ik niet zeggen dat ik iets heb moeten veranderen aan de manier waarop ik het 

onderzoek had willen voeren. Alles werd simpelweg wat vertraagd. Ik had me in het eerste semester goed 

voorbereid en had ook al genoeg materiaal ter beschikking om in lockdown rustig verder te bouwen aan het 

onderzoek. Wanneer de archieven en bibliotheken terug werden geopend kon ik weer verder waar ik vastzat.  

 

De corona-pandemie heeft wel repercussies binnen de inhoud van dit onderzoek. Stedelijke besturen die 

zelf moeten instaan voor de bevoorrading van mondmaskers, burgemeesters die over heel Vlaanderen 

verschillende visies hanteren en regels toepassen en provinciegouverneurs die strengere maatregelen 

nemen dan de overheid en zelfs veel meer initiatief lijken te nemen. Het zijn allemaal zaken waar stof in lijkt 

te zitten gerelateerd aan de ideeën binnen dit onderzoek. Een globale pandemie of niet, we leven nu eenmaal 

in een uiterst interessante staat waarbinnen heel wat bevoegdheden bij andere actoren dan de staat liggen. 

Dat is het gevolg van de historische ontwikkeling en zoals we zullen zien niet in het minst te linken aan de 

periode waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt.  

 

Dat onderzoek is uiteraard niet alleen het resultaat van mijn arbeid, met of zonder lockdown. Als men zou 

nagaan hoeveel mensen nodig zijn geweest, zowel nu als in het verleden, om het opstellen van een 

masterthesis mogelijk te maken, dan komt men tot de constatie dat we als mens inderdaad steeds op de 

schouders van reuzen staan. Toch had ik graag nog enkele instellingen en mensen persoonlijk bedankt. 

Allereerst dien ik de Universiteit Gent en haar personeel te bedanken. Niet uit plichtpleging en formaliteit, 

maar wel degelijk uit dankbaarheid. De positieve sfeer, hulpvaardige personeelsleden en de inzet van 

professoren en medewerkers beschouw ik absoluut niet als vanzelfsprekend. Uiteraard leg ik hier ook extra 

de nadruk op de toewijding van mijn eigen promotor die niet alleen enorme interesse toonde in mijn 

voorgedragen onderzoeksonderwerp, maar ook bereid was mij moreel te steunen en ook bij te staan waar 

ik vastzat in mijn onderzoek, onder meer om mijn basis Spaans te ondersteunen.  

 

Ook andere instellingen ben ik dankbaar voor hun bestaan. Het stadsarchief van Antwerpen, het Felixarchief, 

wil ik hierbij extra in de schijnwerpers plaatsen. Ik heb er doorheen het jaar heel wat tijd doorgebracht en om 

dat te doen op zo’n prachtige locatie, met makkelijke toegang tot het bronnenmateriaal en een goede 

ondersteuning kan ik daar alleen maar positief op terugkijken. Ook het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 

haar personeel wil ik bedanken voor de ondersteuning en het feit dat men zich inzet om de geschiedenis 

levend te houden en de waardevolle documenten te bewaren. Op dezelfde manier wil ik ook enkele auteurs 

specifiek bedanken. Oskard De Smedt, Floris Prims en Hajo Brugmans wil ik bedanken om mij de kans te 

geven op de intressante casus te stuiten. Ook baron Kervyn de Lettenhove wil ik bedanken om zeg maar het 

voorbereidende werk te leveren waarop dit onderzoek steunt. Zonder zijn bronnenuitgave had mijn 

onderzoek qua werklast onmogelijk op een jaar tijd kunnen gebeuren. Ten slotte wil ik ook mijn persoonlijke 

omgeving bedanken. Niet alleen omdat zij belangrijk zijn voor mij buiten dit onderzoek, maar omdat ze 

interesse toonden en me geregeld mijn bevindingen lieten vertellen. Daarbij wil ik ook extra mijn verschillende 

tweede lezers bedanken voor hun inzet en hun waardevolle bijdrage aan dit onderzoek.  
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Inleiding 
Op zondag 22 april 2018 vertrok burgemeester van Antwerpen Bart De Wever op handelsmissie naar 

Rusland. Hij werd vergezeld door heel wat Antwerpse zakenlui, onder meer door de bedrijfsleiders van de 

Antwerpse haven en Antwerp World Diamond Centre (AWDC).1 Op zich lijkt het geen ongewone 

buitenlandse missie maar toch is er meer aan de hand. De Wever vertegenwoordigde namelijk niet de 

Belgische staat maar ondernam deze missie in zijn hoedanigheid van burgemeester. Hoewel ondersteund 

door zowel de Belgische ambassade in Moskou als de Russische ambassade in Brussel, werden deze 

handelscontacten volledig gepland en uitgevoerd door het stadbestuur van Antwerpen in samenwerking met 

haar lokale bedrijven en handelaars. Dit was bovendien niet de eerste keer.2  

 

De huidige impact van niet-gouvernementele actoren, zoals bankiers, CEO’s en zelfs populaire mediafiguren, 

op internationale relaties is moeilijk in te schatten maar mag zeker niet onderschat worden. Daarnaast zijn 

ook talloze voorbeelden te geven van sub-statelijke actoren die actief zijn op het internationale toneel. Onder 

meer het Waals parlement, een onderdeel van de Belgische staat dat zich verzette tegen het handelsakkoord 

TTIP tussen de VS en de EU is hier een mooi voorbeeld van.3 Bovendien vormt de Europese Unie zelf een 

mooi voorbeeld van een supra-statelijke actor nu dat deze bezig is met het ontwikkelen van een eigen 

buitenlands beleid sinds het Verdrag van Lissabon in 2009.4  

 

Het is duidelijk dat vandaag de dag diplomatie in de wereld sterk diffuus is en dat er naast statelijke actoren 

evenveel niet-statelijke actoren aan te duiden zijn. Maar wat met het verleden? Wanneer we de literatuur 

bekijken over vroegmoderne diplomatie kan men zich niet van de indruk ontdoen dat auteurs er steeds van 

uitgaan dat diplomatie een staatszaak is. Het is slechts met de komst van de New Diplomatic History dat 

deze focus op residentiële ambassadeurs die hun staat of hun staatshoofd vertegenwoordigen, verschoven 

wordt naar een meer inclusieve focus met aandacht voor handelaars, intermediaries en cultural agents. 

Echter, wat betreft onderzoek naar sub-statelijke instituties zoals regio’s of steden moet men vaststellen dat 

dit onderwerp slechts mager behandeld is.  

 

Deze masterthesis is in het licht hiervan geschreven. En de bedoeling is om het onderwerp stadsdiplomatie 

meer onder de aandacht te brengen van vroegmoderne historici. Centraal staat dan ook de vraag: In 

hoeverre kunnen we vroegmoderne steden als diplomatieke actoren beschouwen? En: In hoeverre konden 

steden in een context van groeiende staatsmacht ingrijpen op het internationale toneel? Met een antwoord 

op deze algemene vraag zou ik willen bijdragen aan een meer inclusieve definitie van diplomatie voorbij vorst 

en staat. In plaats van de staat te nemen als uitgangspunt van waaruit historisch onderzoek naar diplomatie 

kan worden aangevat, zal gewezen worden op het enorme belang van steden in de internationale 

betrekkingen voor de Vrede van Westfalen in 1648. 

 

Om dit aan te tonen draait deze thesis rond een specifieke casus: De diplomatieke rol van het stadsbestuur 

van Antwerpen tijdens de Engels-Nederlandse handelsstrijd (1563-1565). Door toedoen van spanningen 

tussen beide grootmachten ziet het stadsbestuur zich gedwongen om de Engelse handelsnatie, vitaal voor 

de economie, uit de stad te zetten. Om een economische ramp te voorkomen onderneemt het stadsbestuur 

in eigen naam heel wat pogingen om de geschillen tussen de grootmachten niet de handel te laten 

belemmeren. Hierbij toont het stadsbestuur aan hoezeer zij zich bewust is van de eigen positie en macht en 

                                                   
1 Beraadslaging/proces verbaal Externe Relaties – Missie Rusland. Programma – Goedkeuring, 30.03.2018 (Slideshare), 
Government & Non-Profit, geraadpleegd 11.04.2019, https://www.slideshare.net.  
2 Ann De Boeck, “Hoe onschuldig is de handelsmissie van Bart De Wever naar Rusland?” De Morgen, 13.04.2018, 
geraadpleegd 11.04.2019, https://www.demorgen.be.  
3 “Waals Parlement krijgt Europese prijs voor verzet tegen handelsakkoord tussen de VS en de EU,” Het Nieuwsblad, 
29.11.2016, geraadpleegd 11.04.2019, https://www.nieuwsblad.be.  
4 N.N., “EU Foreign Policy,” Institute for Security Studies, geraadpleegd 11.04.2019, https://www.iss.europa.eu.  

https://www.slideshare.net/
https://www.demorgen.be/
https://www.nieuwsblad.be/
https://www.iss.europa.eu/
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hoe een handelsstad zich niet zomaar hoeft neer te leggen bij de internationale diplomatieke situatie tussen 

staten, maar evenzeer zelf kan ingrijpen.  

 

Het stadsbestuur zal in deze periode niet alleen haar eigen netwerk aanspreken. Ze zal evenzeer haar 

machtige positie in de Nederlanden doen gelden bij de staatsmacht. Daarnaast neemt ze in eigen naam 

rechtstreeks contact op met de Engelse overheid. Ook spreekt ze bevriende steden binnen de machtige 

Hanse aan. En ten slotte tracht ze om de Engelse handelsnatie te overtuigen samen de statelijke autoriteiten 

aan te spreken. De diplomatieke contacten en handelingen die het stadsbestuur in deze periode stelt, zijn 

zo divers van aard, gaande van contacten tussen stad en haar bovenliggende staat (intrastatelijke 

diplomatie), contacten tussen stad, haar netwerk en een andere staat (sub-statelijke diplomatie) en contacten 

tussen stad en handelsnatie, onderdaan van een andere staat (?) dat deze casus duidelijk het idee van 

vroegmoderne staatsdiplomatie sterk nuanceert.  

 

Voor het bronnenmateriaal heb ik me sterk laten inspireren door Oskar De Smedt die in zijn werk De Engelse 

natie te Antwerpen: Deel I bericht over deze casus.5 Centraal staan de bronnen in het Felixarchief van 

Antwerpen. In de archiefstukken Engelse Natie V en VI en Engelse Kooplieden I en II vinden we het gros 

van de documenten terug die naar aanleiding van de handelsstrijd door het Antwerpse stadsbestuur en zijn 

contactpersonen zijn opgesteld: Voornamelijk briefwisseling, edicten, collegiale besluiten en remonstranties. 

Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van het bronnenmateriaal in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Hier 

vinden we vooral de remonstranties terug die het stadsbestuur voorlegde aan het hof en ook heel wat kopieën 

van ander bronnenmateriaal in het Felixarchief.  

 

Ook vinden we daar de originele bronnen terug van de diplomatieke contacten tussen de Nederlandse en de 

Engelse overheid, samen met de instructies van de ambassadeurs en hun verslagen. Om de 

staatsdiplomatieke communicatie te bespreken heb ik echter volledig gebruik gemaakt van datzelfde 

bronnenmateriaal via het werk Relations politiques des Pays-Bas et de ‘lAngleterre, sous le règne de Philippe 

II van baron Kervyn de Lettenhove. Zowel deel III als deel IV van zijn bronnenbehandeling behelzen de 

periode van de handelsstrijd.6 In deze vinden we ook heel wat communicatie terug die een licht werpt op de 

Engelse kant van het verhaal die natuurlijk ook van belang is. Om ook de visie van de Nederlands-Spaanse 

overheid volledig weer te geven is ten slotte ook gebruik gemaakt van de briefwisseling in de Papiers d’état 

du cardinal Granvelle volumes 7 tot 9 van Charles Weiss en deze in de Correspondance de Marguerite 

d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II van Louis Prosper Gachard.7  

 

De structuur van deze masterthesis zal een weerspiegeling zijn van bovenliggende ideeën. Het eerste deel 

zal gelden als theoretisch kader en aansluiting bij het debat. Hier zal eerst bepleit worden om een meer 

lokale en economische kijk te hanteren als aanvulling op de traditionele politiek-statelijke focus op diplomatie, 

maar noodzakelijk om het onderwerp stadsdiplomatie te introduceren. Er zal ook aandacht besteed worden 

aan de manier waarop de definities van diplomatie verbreed zijn, onder meer door de New Diplomatic History. 

Daarna zal vooral aandacht geschonken worden aan de definitie van stadsdiplomatie: Wat is dit eigenlijk en 

kunnen we stadsdiplomatie wel los zien van de staat? Ten slotte zal dit deel afgerond worden met een 

                                                   
5 Oskar De Smedt, De Engelse Natie te Antwerpen in de 16e eeuw, 1496-1582. Eerste Deel (Antwerpen: De Sikkel, 
1950). 
6 Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le règne de Philippe II, ed. baron Kervyn de Lettenhove. 
Tome III: régence de la duchesse de Parme. Deuxième partie (28 avril 1562-13 mars 1564) (Brussel: Hayez, 1883); 
Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre, sous le règne de Philippe II, ed. baron Kervyn de Lettenhove. Tome 
IV: régence de la duchesse de Parme. Troisième partie (25 mars 1563-2 septembre 1567) (Brussel: Hayez, 1885).  
7 Antoine Perrenot de Granvelle et al., Papiers d'état du cardinal de Granvelle d'après les manuscrits de la Bibliothèque 
de Besançon, ed. Charles Weiss. Volume 7-9 (Parijs: Imprimerie Nationale, 1849); Margaretha Van Parma, Filips II 
koning van Spanje en de Nederlanden et al., Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec 
Philippe II, ed. Louis Prosper Gachard. Volume 3 (6 juli 1563-3 februari 1565). (Brussel: Muquardt, 1881).  
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reflectie over een te brede definitie van diplomatie en de diplomaat: kan iedereen die buitenlandse contacten 

heeft beschouwd worden als een diplomaat?  

 

Het tweede deel zal gelden als de situatieschets en het nationale en internationale kader waarbinnen deze 

casus zich afspeelt. In dit deel zal allereerst gewezen worden op de manier waarop de Nederlanden een 

uiterst interessante regio vormen om stedelijk bestuur en initiatief te onderzoeken. Hier zal onder meer de 

vergelijking gemaakt worden met de ingewikkelde situatie in de Duitse regio. Ook zal hier de situatieschets 

gegeven worden van de handelsstrijd. Eerst zal gewezen worden op de historische (handels)relatie tussen 

de Nederlanden en Engeland. Dan zal gekeken worden naar de stad Antwerpen zelf. En ten slotte zal ook 

gesproken worden over de internationale relaties tussen de betrokken partijen: De gespannen relatie tussen 

de Nederlandse onderdanen en Spanje en de gespannen relatie tussen de Spaanse overheid en de Engelse 

overheid. In het derde deel wordt deze gespannen relatie concreet gemaakt via het bronnenmateriaal in de 

Relations politiques als inleiding op de concrete acties van het stadsbestuur. 

 

Het vierde en vijfde deel omvatten het gros van het onderzoek en hier zullen de acties van het Antwerpse 

stadsbestuur onder de loep genomen worden. Belangrijke vragen hier hebben betrekking tot de stad 

Antwerpen zelf: Had het stadsbestuur überhaupt een diplomatiek rol en waren er figuren of instellingen die 

voor de stad in wezen een zekere diplomatieke rol vervulden? Welke rol heeft het stadsbestuur gespeeld 

tijdens de handelsstrijd: Een kleine rol langs de zijlijn of een beslissende rol? Een andere set vragen heeft 

eerder te maken met de visie van de andere spelers op de acties van het stadsbestuur: Opereerde men 

volledig in eigen naam of werkte men onder goedkeuring van de landvoogdes en de koning? Hoe stonden 

de andere spelers, de staatsmacht te Londen en te Brussel en de handelsnatie, tegenover het ingrijpen van 

de stad? Werden de sollicitaties van het stadsbestuur als onderdaan wel aanvaard? En ten slotte, ook niet 

onbelangrijk, is er de vraag of het stadsbestuur succesvol was in haar pogingen.  

 

Deze verscheidene vragen zullen zeker niet doorheen het onderzoek stuk voor stuk en achtereenvolgens 

beantwoord worden. Door de verscheidenheid aan acties van het stadsbestuur en de uiteenlopende reacties 

en gevolgen zal eerder terloops gerefereerd worden naar bovenstaande vragen. Zodat slechts in de 

conclusie de verschillende deelvragen achtereenvolgens worden geanalyseerd aan de hand van wat eerder 

in het onderzoek werd besproken. Voor de opbouw van deze delen is dan ook geopteerd om niet thematisch 

via de vele deelvragen te werk te gaan, zoals eerder gepland, maar wel chronologisch. Dit biedt niet alleen 

u als lezer een veel beter overzicht van het verloop van de handelsstrijd en de acties van het stadsbestuur 

maar geeft bovendien mij de kans om de gevoeligheden, boodschappen en nuances veel beter te kaderen.  

 

Met dit onderzoek en het beantwoorden van deze vragen hoop ik een bijdrage te leveren aan het onderzoek 

naar stadsdiplomatie en de manier waarop steden en andere lokale besturen ingrepen en nog steeds 

ingrijpen op het internationale toneel. Op deze manier kan dit onderzoek gezien worden in het licht van de 

reeds ruime, en volledig terechte, interesse in de handelssteden van de Lage Landen. Die als machtsfactor 

en door hun eigenwijsheid werkelijk een uniek karakter vertonen binnen de Europese geschiedenis. 

Daarnaast is dit onderzoek onlosmakelijk verbonden met de vele processen die zich in deze bewogen 

periode voltrekken en pas later concreet tot uiting zullen komen. Zowel het groeiende belang van de handel, 

de religieuze spanningen binnen Europa en de botsing tussen steeds sterker wordende centrale staten en 

hun opstandige onderdanen zijn zaken die in dit onderzoek zeer duidelijk onderhuids aanwezig zijn en 

waarvan deze casus een teken aan de wand is.  

 

De acties van het stadsbestuur vinden plaats in een ongelofelijk woelige periode waarbij verschillende 

onderliggende gevoeligheden op nationaal en internationaal niveau elkaar snijden en waardoor deze casus 

in zekere zin symbool staat voor wat later nog zal plaatsvinden. Vooral de ontevredenheid met het 

overkoepelende Spaanse bestuur, waarbij na 1566 de Nederlanden zich zullen losscheuren van de Spaanse 

koning, is steeds zeer voelbaar in deze casus. Ook voor historici die de aanloop naar de Opstand 
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onderzoeken kan dit onderzoek bijgevolg een extra dimensie openen. Maar in de eerste plaats wil ik de 

interesse wekken onder historici om vroegmoderne sub-statelijke stadsdiplomatie van naderbij te 

bestuderen. Want naar mijn aanvoelen is wat volgt slechts het tipje van de sluier en zijn er nog heel wat 

andere casussen als de volgende terug te vinden binnen de Europese en Nederlands-Belgische 

geschiedenis.  
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Haute politique ou diplomatie économique? 
“Diplomacy: The profession, activity, or skill of managing international relations, typically by a country's 

representatives abroad.”8 In het Van Dale groot woordenboek hedendaags Nederlands vinden we een 

definitie terug van diplomatie die weinig aan de verbeelding overlaat: “het ambtelijke, officiële verkeer tussen 

staten en regeringen.”9 Hoewel bovenstaande definitie uit de Oxford Dictionary genuanceerder is, valt het op 

dat men ook hier stelt dat het typisch staatsvertegenwoordigers zijn die deelnemen aan diplomatie. Kunnen 

we internationale relaties dan niet los zien van staten en regeringen?  

 

Ook in onze perceptie zullen we bij diplomatie al vlug denken aan oorlog en vrede, ambassades en de 

Verenigde Naties. Zonder het goed te beseffen hanteren we een sterk politiek-statelijke focus op diplomatie. 

Echter, door de sterke verstrengeling tussen politiek en economie treffen we in realiteit op internationale 

bijeenkomsten naast staatshoofden, ambassadeurs en ministers van buitenlandse zaken ook bankiers, 

ondernemers, multinationals, ngo’s en lokale vertegenwoordigers aan. Het lijkt soms wel of, door 

globalisering en makkelijke toegang tot wereldwijde communicatienetwerken, het internationale overleg 

verschoven is van een zaak van haute politique naar een zaak voor iedereen.  

 

Ook bij historici is deze politiek-statelijke focus sterk doorgedrongen. Zo heeft Garret Mattingly’s Renaissance 

Diplomacy de basis gelegd voor een hele reeks aan werken over residentiële diplomatie waarin vooral 

aandacht was voor staatsdiplomatie, de ‘perfecte’ ambassadeur en oorlog en vrede. Paradoxaal is het 

Mattingly zelf die stelt dat de statelijke focus die we voor onze hedendaagse wereld hanteren niet opgaat 

voor het verleden wanneer Europa bestond uit een “intricate puzzle of partial and overlapping sovereignties.” 

Hij geeft wel toe dat handelsverenigingen, universiteiten, gilden, provincies en steden diplomatieke agenten 

uitstuurden, maar stelt dat met het staatsvormingsproces diplomatie op een andere schaal plaatsvond met 

een ondergeschikt belang voor bovengenoemde actoren.10 

 

Een staatsgerichte focus is dan ook voor een groot stuk terecht voor vroegmodern Europa. De Vrede van 

Westfalen, centraal binnen de vroegmoderne geschiedenis, zorgde inderdaad voor de officiële erkenning 

van diplomatie als een staatsgegeven. Daarnaast kenmerkt de vroegmoderne tijd zich ook door de opkomst 

van sterkere en grotere staten met een veel meer doorgedreven centralisatie die zich niet in het minst liet 

gelden in de diplomatie dat misschien zelfs beschouwd kan worden als de basis van staatsvorming. 

Daartegenover wordt, binnen de West-Europese geschiedschrijving, steevast de stedelijke macht tijdens de 

middeleeuwen geplaatst. Deze algemene visie van middeleeuwse stedelijke macht en vroegmoderne 

statelijke macht is zeker niet onterecht maar dient toch genuanceerd te worden, zeker voor de Vrede van 

Westfalen in 1648.  

 

Betekent de opkomst van sterke centraliserende staten in de vroegmoderne tijd dat enkel staten nog 

diplomatieke agens bezitten? Met de komst van New Diplomatic History, een meer sociaaleconomische en 

culturele kijk op diplomatie werd deze staatsfocus opengebroken om de diplomatieke geschiedenis als het 

ware uit de marge van de geschiedschrijving te trekken, waar het na de Annales-school was beland.11 Deze 

visie maakte niet alleen komaf met oude misvattingen over staatsdiplomatie maar opende ook de deur naar 

nieuwe diplomatieke actoren.  

 

                                                   
8 Oxforddictionaries, lemma “diplomacy,” geraadpleegd 06.04.2019, https://en.oxforddictionaries.com.  
9 Van Dale, lemma “diplomatie,’ geraadpleegd 06.04.2019, https://www.vandale.nl.  
10 Alinea gebaseerd op: Garrett Mattingly, Renaissance diplomacy (Londen: Cape, 1963), 26-7.  
11 Maurits Ebben en Louis Sicking, “Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd. Een inleiding,” 
Tijdschrift voor geschiedenis 127, nr. 4 (2014): 542. 

https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.vandale.nl/


 

12 
 

Voortaan waren individuele actoren interessant voor onderzoek: Muzikanten, schilders, antiquarians, en 

handelaars konden een diplomatieke rol vervullen op het internationale toneel.12 Deze diplomacy from below 

zorgt ervoor dat de term diplomaat meteen een sterk inclusief karakter heeft gekregen, zodat zelfs vissers 

aandacht verdienen.13 Daarnaast zijn ook intermediaries of tussenpersonen zoals de 17e-eeuwse Christenen 

van Algiers, die bemiddelden tussen de Spaanse koning en een lokale heer in oorlog met de Ottomanen, 

een interessant studieobject geworden. Hoewel men niet meteen diplomatieke agens zou verwachten van 

gevangenen stelt Planas dat zoiets niet zo ongewoon was.14  

 

Door aandacht te hebben voor handelaars als diplomatieke actoren kon men bovendien afstand nemen van 

een politiek-statelijke focus. Via de lucratieve afstandshandel was namelijk een nieuwe klasse ontstaan die 

op financieel vlak een interessante bondgenoot bleek om de statelijke oorlogvoering te financieren. Het 

groeiende belang van deze economische actoren ging bovendien gepaard met politieke aspiraties. Naast de 

aandacht voor het politieke dienen we dan ook rekening te houden met het commerciële aspect in diplomatie, 

zowel in het heden als het verleden. Een inclusieve kijk waar Donna Lee en David Hudson al langer voor 

pleiten.15 

 

Het zijn bovendien net bij uitstek handelaars die nood hebben aan een uitgebreid internationaal netwerk. Om 

makkelijk handel te drijven werden in het verleden dan ook overal in belangrijke havensteden kolonies, 

zogeheten ‘naties,’ opgericht. Deze moesten constant lobbyen voor steun van hun gaststad, essentieel voor 

het voortbestaan. In Venetië bijvoorbeeld werden constant petities ingediend aan de stedelijke autoriteiten 

door de Nederlandse handelsnatie, onder meer om volledige burgerrechten te verkrijgen.16 Het voorbeeld 

van Daniel Nijs bewijst bovendien dat deze contacten ideaal waren om meerdere internationale rollen te 

spelen, zelfs die van spion.17  

 

Indien we een inclusieve definitie hanteren met aandacht voor het sociaaleconomische aspect van diplomatie 

dan zijn de kosmopolitische handelscentra door de aanwezigheid van allerlei vreemde handelaars ook de 

plaats bij uitstek om het te hebben over internationale relaties. Handelssteden namen deel aan 

netwerkhandel waar vertrouwen en regelmatige contacten essentieel waren.18 Bovendien wordt een stad in 

se al gedefinieerd door centraliteit, waarbij de stad handel en productie naar zich toe trekt en op deze manier 

heel wat commercieel invloedrijke figuren aantrekt.19 Dat de stad de diplomatieke ontmoetingsplaats bij 

                                                   
12 Tracey Sowerby, “Early modern diplomatic history,” History Compass 14, nr. 9 (2016): 444. 
13 Renaud Morieux, “Diplomacy from below and belonging: Fishermen and cross-Channel relations in the eighteenth 
century,” Past and Present 202, nr. 1 (2009): 123-5. 
14 Natividad Planas, “Diplomacy from below or cross-confessional loyalty? The “Christians of Algiers” between the Lord 
of Kuko and the king of Spain in the early 1600s,” Journal of Early Modern History 19, nr. 3 (2015): 166. 
15 Donna Lee en David Hudson, “The old and new significance of political economy in diplomacy,” Review of 
International Studies 30, Nr. 3 (2004): 347. 
16 Maartje van Gelder, Trading places. The Netherlandish merchants in early modern Venice. Library of Economic 
History volume I (Leiden: Brill, 2009), 132-4. 
17 Maartje van Gelder, “Changing tack: The versatile allegiances of Daniel Nijs. A Netherlandish merchant and 
information broker in early modern Venice,” Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies 30, vol. 2 (2006): 249. 
18 Michael Rothmann, “Marktnetze und netzwerke im spätmittelalterlichen oberdeutschen Wirtschaftsraum,” in 
Netzwerke im Europäischen Handel des Mittelalters, eds. Gerhard Fouquet en Hans-Jörg Gilomen (Ostfildern: 
Thorbecke, 2010), 135.  
19 Franz Irsigler, “Stadt und Umland im Spätmittelalter: Zur zentralitätsfördernden Kraft von Fernhandel und 
Exportgewerbe,” in Zentralität als Problem der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung, ed. Emil Meynen (Keulen: 
Böhlau, 1979), 8-9. 
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uitstek is, wordt nog het best bewezen door het uitzonderlijke gegeven van de stad Rome. Als supranationaal 

centrum voor diplomatie wordt ze zelfs vergeleken met de hedendaagse Verenigde Naties.20 

 

Ondanks de toegenomen verbreding van het gezichtsveld blijft één aspect van diplomatie dan ook sterk 

onderbelicht, nl. dat van de sub-statelijke diplomatie. Ook binnen de politieke wetenschappen is slechts 

recent aandacht geschonken aan het fenomeen van de ‘lokale diplomatie.’ Het voorbeeld van de Antwerpse 

burgemeester bewees het al, zelfs lagere instituties binnen een staat kunnen autonoom aan internationale 

betrekkingen deelnemen. Meer zelfs, de Raad van Europa richtte in 1999 ALDA op, The European 

Association for Local Democracy, met als doel om regionale autoriteiten te betrekken bij het internationale 

gebeuren om zo boven de landsgrenzen samen te werken.21 

 

Dit heeft ook op diplomatiek vlak enorme gevolgen. Door te focussen op regio’s als Quebec, Schotland, 

Catalonië maar ook Vlaanderen en Wallonië toonde David Criekemans aan dat diplomatie al langer geen 

monopolie meer is van staten en dat regionale actoren steeds belangrijker worden op het internationale 

toneel.22 Meer zelfs nog, volgens Noé Cornago kunnen we spreken van een “generalization of sub-state 

diplomacy over virtually the entire world.”23 Indien succesvol zou er op deze manier sprake kunnen zijn van 

New Medievalism zoals Hedley Bull bedacht in de jaren ’70: “A system of overlapping authority and multiple 

loyalty.”24  

 

Het is duidelijk dat de definitie van diplomatie waar dit hoofdstuk mee opende, geen rekening houdt met het 

economische aspect van diplomatie en zich teveel toespitst op de relaties tussen staten. Om echter recht te 

doen aan de rol van economic diplomacy moet men deze definities verbreden en komaf maken met enkele 

misleidende stereotypen die gemaakt worden bij de term diplomatie.25 Vooralsnog is er nog geen duidelijk 

afgebakende definitie voor economische diplomatie en is het lastig om een onderscheid te maken met 

handelsdiplomatie en commerciële en financiële diplomatie.26 Toch is het voor deze paper van groot belang 

om allereerst uit te gaan van een sterk economische kijk op diplomatie, noodzakelijk voor een beter begrip 

van stedelijke diplomatieke agens.  

 

Dat steden reeds langer gelauwerd worden als bakens van democratie, economische ontwikkeling en 

kenniscentra hoeft hier geen betoog. Als diplomatieke actoren is de literatuur over steden echter veel 

beperkter en bovendien recenter. Hoewel andere auteurs menen dat steden steeds meer invloed uitoefenen 

op het internationale toneel, zijn het Rogier van der Pluijm en Jan Melisssen die in 2007 voor het eerst een 

                                                   
20 Catherine Fletcher, Diplomacy in Renaissance Rome. The rise of the resident ambassador (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2015), 1.  
21 Antonella Valmorbida, “Decentralised cooperation: an added value for Eastern Partnership Countries,” Local 
Democracy Library 1 (2016): 3-4. Geraadpleegd 27.02.2019. http://www.alda-
europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1576.  
22 David Criekemans, “Regional sub-state diplomacy from a comparative perspective: Quebec, Scotland, Bavaria, 
Catalonia, Wallonia and Flanders,” in Regional sub-state diplomacy today, ed. David Criekemans (Leiden: Martinus 
Nijhoff, 2010), 37-8. 
23 Noé Cornago, “On the normalization of sub-state diplomacy,” in Regional sub-state diplomacy today, ed. David 
Criekemans (Leiden: Martinus Nijhoff, 2010), 16-7. 
24 Jörg Friedrichs, “The meaning of New Medievalism,” European Journal of International Relations 7, nr. 4 (2001): 482.  
25 Nicholas Bayne en Stephen Woolcock, “What is economic diplomacy?” in The New Economic Diplomacy. Decision-
making and negotiation in international economic relations, eds. Nicholas Bayne en Stephen Woolcock (Aldershot: 
Ashgate, 2007), 2-3.  
26 Maaike Okano-Heijmans, “Conceptualizing economic diplomacy: The crossroads of international relations, 
economics, IPE and diplomatic studies,” in Economic diplomacy. Economic and political perspectives, eds. Peter A.G. 
van Bergeijk, Maaike Okano-Heijmans en Jan Melissen (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011), 7-9. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1576
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1576
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basiswerk leverden rond stadsdiplomatie.27 Zij stellen zelfs dat steden pioniers waren op het vlak van 

buitenlands beleid en dat “diplomacy thus existed before the existence of states.”28  

 

Voor van der Pluijm en Melissen zijn de Italiaanse stadstaten tijdens de Renaissance de basis voor 

stadsdiplomatie. Ironisch genoeg zijn het net die Italiaanse stadstaten die vanaf de 19e eeuw het 

uitgangspunt zullen vormen om te spreken over het ontstaan van residentiële ambassadeurs in de context 

van staatsvorming.29 Ook Mattingly zag de Italiaanse stadstaten als voorlopers van ‘moderne diplomatie,’ dat 

is: Voorlopers van statelijke diplomatie. De Italiaanse stadstaten brengen ons dan ook meteen bij een grote 

vraag verbonden aan stadsdiplomatie: Wat is het onderscheid tussen stads- en staatsdiplomatie? En kunnen 

beide wel los gezien worden van elkaar? Om niet in de valstrik te trappen van semantische en metafysische 

discussies over essentially contested concepts zoals wat een staat is, zal ik in dit onderzoek dan ook zeer 

duidelijk zijn. In deze paper staat stadsdiplomatie als sub-statelijk gegeven centraal. Met andere woorden: 

Diplomatie via instanties die in de praktijk ondergeschikt zijn aan een hogere autoriteit. 

 

Op de meeste plaatsen in de Europese regio waren steden geen volwaardig soevereine gebieden. Charles 

Tilly maakt in zijn werk hieromtrent een onderscheid tussen city systems en systems of state. Het eerste 

draait om de concentratie van kapitaal, vooral geassocieerd met steden en het tweede rond de concentratie 

van dwang, geassocieerd met staten. Voor Tilly hanteren steden eerder een logica van kapitaalaccumulatie, 

waarbij de stad haar eigen agrarische hinterland en handelszone wil exploiteren. Staten daarentegen 

hanteren voor hem een logica van dwang waarbij men tracht het gebied uit te breiden en te domineren. Het 

verschil in stedelijke en statelijke aspiraties vormt dus de tegenstelling.30  

 

Voor Blockmans is de machtsrelatie tussen stad en staat dan ook samen te vatten als voracious states 

versus obstructing cities, met andere woorden staten die territoriaal willen uitbreiden en hun binnenlandse 

macht willen verdiepen en steden die hierin dwars liggen. Gilles Pinson vraagt zich vandaag af of niet het 

omgekeerde gebeurt en of de analyse nu niet voracious cities en obstructing states is.31 Toch dienen we 

deze dichotomie niet te zeer te benadrukken. Zoals Christopher Friedrichs zegt is de machtsrelatie tussen 

stad en staat geen zero-sum game, maar eerder een uitwisseling.32 Hoewel Friedrichs terecht opmerkt dat 

stad en staat evenzeer naast en met elkaar functioneren, lijkt de tegenstelling die Blockmans opwerpt, die 

tussen territorialiteit en commercialisering, plausibel. Voor Blockmans zijn handelssteden dan ook helemaal 

niet begaan met landsgrenzen.33  

 

Indien dit waar is, vormen handelssteden een ideale speler op het internationale toneel. De tegenstelling 

tussen territoriale staten en commerciële steden, de systems of state en city systems van Tilly en het verschil 

in staatsbeleid waren allesbepalend voor de mate aan stedelijke agens. Zo spreekt het voor zich dat elke 

staat een verschillende relatie had met haar onderliggende steden en bijgevolg hen verschillende vrijheden 

en autonomie toekende. Ook de relatie tussen staat en handelaarsklasse en het belang dat werd toegekend 

                                                   
27 Thomas Ostyn, “City diplomacy in de praktijk: Stad Gent,” (masterproef: Universiteit Gent, 2013), 5. 
28 Rogier van der Pluijm en Jan Melissen, City diplomacy. The expanding role of cities in international politics (Den 
Haag: Netherlands Institute of International Relations “Clingendael,” 2006) 5. 
29 Isabella Lazzarini, Communication and conflict: Italian diplomacy in the early Renaissance, 1350-1520 (Oxford: 
Oxford University Press, 2015), 2.  
30 Alinea gebaseerd op: Charles Tilly, Coercion, capital, and European states, AD 990-1992 (Cambridge: Blackwell, 
1994), 16-20; 47.  
31 Gilles Pinson, “Voracious cities and obstructing states,” in The city as a global political actor, eds. Stijn Oosterlynck 
et al. (Londen: Routledge, 2019), 60. 
32 Christopher R. Friedrichs, The early modern city, 1450-1750 (Londen: Longman, 1995), 44-5.  
33 Willem Pieter Blockmans, “Voracious states and obstructing cities: an aspect of state formation in preindustrial 
Europe,” in Cities and the rise of states in Eruope, A.D. 1000 to 1800, eds. Willem Pieter Blockmans en Charles Tilly 
(Boulder, CO: Westview Press, 1994), 219.  
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aan commercieel beleid spelen hier een rol. Deze verschillen in aanpak zijn uiteraard allesbepalend voor de 

manier waarop stadsdiplomatie tot stand kon komen of uitbleef.  

 

Ook Michael Pearson stelt dat de rol van de staat centraal staat. Voor hem is het succes van staten als de 

Republiek en Engeland volledig te wijten aan het feit dat de staat hier de infrastructuur en vrijheid bood aan 

de markt en economische krachten in het land om zich te ontwikkelen. Een staat als Frankrijk, waar 

buitenlandse handel van minder belang was, hield zijn handelaars sterk onder controle en wordt dan ook 

tegenover de twee succesvolle staten geplaatst als waarschuwing voor teveel staatscontrole. Ook een staat 

als Spanje ziet hij als een sterk territoriale staat gekenmerkt door vorstelijke ambities.34 

 

Dit wordt gereflecteerd in de houding van de Spaanse kroon tegenover zijn steden. Door groeiende 

economische problemen zal midden 16e eeuw de goede relatie tussen stad en staat veranderen door hogere 

belastingen, wat bovendien de economische ontwikkeling ondermijnde.35 Desondanks zien we ook in de 

Spaanse staat dat steden een belangrijke rol speelden op vlak van internationale samenwerking, onder meer 

via de handelsnaties in de havensteden.36 De manier waarop de staat was opgebouwd had daarnaast ook 

gevolgen op diplomatiek vlak. Zo stelt Isabella Lazzarini dat republieken en vorstendommen een andere 

diplomatieke strategie kozen. De eerste maakte vooral gebruik van tijdelijke gezanten via hun reeds 

bestaande handelsnetwerk en de laatste van de residentiële gezant.37  

 

Het zijn dan ook havensteden in staten “whose whole existence was based on trade” die centraal staan bij 

Pearson.38 Hij haalt de Italiaanse stadstaten en Duitse handelssteden aan als zijnde mooie voorbeelden van 

commerciële staten. De centraal- en noordelijk gelegen Italiaanse steden stonden zelfs zo sterk dat geen 

enkele vorst of prins hen kon bedwingen en ze zichzelf omvormden tot stadstaten, zonder meerdere. Een 

uitzonderlijke situatie waar politiek en economie hand in hand gingen en bijgevolg steden en staten ook. 

Hierdoor stonden de steden constant met elkaar in competitie, niet enkel op handelsvlak maar ook op 

territoriaal vlak. Volgens Giorgio Chittolini is deze territorialiteit dan ook het grote verschil met de Duitse Freie 

Städte, Landesstädte en Reichsstädte.39  

 

Binnen het lappendeken van het Heilig Roomse Rijk bevonden zich echter ook heel wat territoriale steden, 

zoals Neurenberg, waar men regeerde “as if they were territorial princes.”40 Dit was het gevolg van de 

uitzonderlijke situatie waarin vele steden in de Duitse regio zich bevonden. Hoewel in theorie afhankelijk van 

de keizer of een bisschop of graaf, genoten vele steden van zelfbestuur. Zo spreekt Peter Johanek over 

                                                   
34 Michael N. Pearson, “Merchants and states,” in The political economy of merchant empires, ed. James D. Tracy (New 
York, NY: Cambridge University Press, 1991), 46-7; 94-5. 
35 Pablo Fernández Albaladejo, “Cities and the state in Spain,” in Cities and the rise of states in Europe, A.D. 1000 to 
1800, eds. Charles Tilly en Wim P. Blockmans (Boulder, CO: Westview Press, 1994), 174-5. 
36 Ana Crespo Solana, “Merchant cooperation in society and state: A case study in the Hispanic monarchy,” in Beyond 
empires. Global, self-organizing, cross-imperial networks, 1500-1800, eds. Cátia Antunes en Amélia Polonia (Leiden: 
Brill, 2016), 161-2.  
37 Isabella Lazzarini, “Renaissance diplomacy,” in The Italian Renaissance state, eds. Andrea Gamberini en Isabella 
Lazzarini (Cambridge: Cambridge Univesity Press, 2012), 431.  
38 Pearson, “Merchants and states,” 71.  
39 Alinea gebaseerd op: Giorgio Chittolini, “Cities, “city-states,” and regional states in North-Central Italy,” in Cities and 
the rise of states in Europe, A.D. 1000 to 1800, eds. Charles Tilly en Wim P. Blockmans (Boulder, CO: Westview Press, 
1994), 28-33. 
40 Peter Moraw, “Cities in the Roman-German Empire of the late middle ages,” in Cities and the rise of states in Europe, 
A.D. 1000 to 1800, eds. Charles Tilly en Wim P. Blockmans (Boulder, CO: Westview Press, 1994), 107. 
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internal sovereignty voor de Reichsstädte en over authorised self-government voor de Landesstädte.41 Het 

voorbeeld van het graafschap Arnsberg bewijst bovendien dat deze vrijheden niet noodzakelijk gedragen 

werden door de economische klasse van de stad.42 

 

Door de ingewikkelde situatie vormt het Heilig Roomse Rijk een uitzonderlijke plek waar steden en 

stedenbonden zich op het voorplan konden dringen. Het is dan ook binnen de Duitse regio dat interesse voor 

städtischer Aussenpolitik naar voren komt. Christian Jörg en Michael Jucker wijzen erop dat historisch 

onderzoek rond diplomatie zich steeds heeft toegespitst op internationale betrekkingen en bijgevolg steeds 

gericht is op soevereine staten en hun voorlopers. Voor de Duitse regio zorgt deze Reichspolitik ervoor dat 

vele vragen onbeantwoord blijven rond lokale diplomatie.43  

 

Hun verzamelbundel Spezialisierung und Professionalisierung is exact het soort studie dat rond 

stadsdiplomatie ontbreekt voor de rest van Europa. Door hun focus op de handelssteden in de Duitse regio 

tonen ze aan dat indien we naast een politiek-statelijke focus ook een lokaal-economische houding hanteren 

ten opzichte van diplomatie, steden als het ware de ideale diplomatieke actoren vormen. Zo werd er in de 

handelssteden informatie verworven, contacten gelegd en handel gedreven. Daarnaast leverden steden zelfs 

de specialisten en professionelen op vlak van handelsdiplomatie.  

 

Naast hun bijdrage vinden we slechts geringe historische aandacht voor de manier waarop steden als 

diplomatieke actoren konden ageren. Enkel in de marge van werken over de stedelijke macht wordt hun 

diplomatieke rol kort vermeld.Het werk van Pamela Marquez rond de Franse stad Toulouse vormt hierop een 

uitzondering. Wanneer het stadsbestuur in 1202 wordt overgenomen door een groep nieuwkomers met 

banden binnen de handelaarselite worden maar liefst 22 verdragen met 17 verschillende naburige steden en 

twee verdragen met andere heren gesloten. Hoewel de stad ondergeschikt is aan de graven van Toulouse 

en dit ook in de verdragen duidelijk stelt, varen ze op vlak van diplomatie hun eigen koers.44 Een mooi 

voorbeeld van een lagere entiteit dat diplomatiek ageert.  

 

Aandacht voor historische vormen van stadsdiplomatie is zoals reeds aangehaald toegespitst op de 

middeleeuwen en voor de vroegmoderne tijd zeer gering. De vraag stelt zich dan ook in hoeverre 

stadsdiplomatie werkelijk een relevante realiteit was. En in hoeverre we een dergelijk inclusieve definitie voor 

diplomatie kunnen hanteren. Zo waarschuwt Tracey Sowerby voor een te brede notie van de term diplomaat. 

Niet iedereen die internationale contacten onderhoudt of het potentieel heeft om invloed uit te oefenen op 

buitenlands beleid kan zomaar bestempeld worden als een diplomaat. Onder meer de rol van Peter Paul 

Rubens (1577-1640) is in dit opzicht de laatste jaren sterk genuanceerd.45  

 

Toch is het duidelijk dat door de aanwezigheid van vreemde handelaars, het enorme economische potentieel 

en bovendien hun rol in het aanbieden van professionelen, steden in een uitgelezen positie zijn om bij te 

dragen aan de internationale betrekkingen. Zo vormen steden het speelveld van diplomatieke contacten, 

                                                   
41 Peter Johanek, “Imperial and free towns of the Holy Roman Empire. City-states in pre-modern Germany?” in 
Europäische Stadtgeschichte. Ausgewählte Beiträge, eds. Werner Freitag en Mechthild Siekmann (Wenen: Böhlau, 
2012), 275-6.  
42 Wilfried Ehbrecht, “Territorialwirtschaft und städtische Freiheit in der Grafschaft Arnsberg,” in Zentralität als 
problem der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung, ed. Emil Meynen (Wenen: Böhlau, 1979), 145.  
43 Alinea gebaseerd op: Christian Jörg en Michael Jucker, “Städtische Gesandte – Städtische Aussenpolitik. Zur 
Einführung,” in Spezialisierung und Professionalisierung. Träger und Foren städtischer Aussenpolitik während des 
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, eds. Christian Jörg en Michael Jucker (Wiesbaden: Reichert Verlag, 2010), 
11-7.  
44 Pamela Marquez, “Urban diplomacy: Toulouse and its neighbours in the twelfth and thirteenth centuries,” Viator 
33, nr. 33 (2002): 92-3. 
45 Alinea gebaseerd op: Sowerby, “Early modern diplomatic history,” 445.  
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geeft de economische macht van een stad aanleiding tot politieke besluitvorming en levert de stedelijke 

klasse een korps professionele onderhandelaars. Dat is, als we de term diplomatie ruim interpreteren met 

aandacht voor het sociaaleconomische aspect, zoals in het verleden vaak werd nagelaten. Om echter een 

dergelijk besluit kracht bij te zetten dienen we nog een goede casus te analyseren.  
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De situatieschets 
De stad Antwerpen en de wijde wereld 
In het voorgaande hoofdstuk werd getracht om aan te geven dat de statelijke focus op diplomatie onhoudbaar 

is en vervolgens te wijzen op de onterechte verwaarlozing van stadsdiplomatie. De aandachtige lezer zal 

reeds opgemerkt hebben dat hierbij opvallend weinig gesproken wordt over de Nederlanden, een klassiek 

voorbeeld van urbanisatie in West-Europa. Na een zeer theoretisch eerste hoofdstuk zal nu dan ook meer 

praktisch gekeken worden naar onze casus: De diplomatieke acties van het Antwerpse stadsbestuur tijdens 

de Nederlands-Engelse handelsstrijd (1563-1565).  

 

Voor we de hoofdzaak van dit onderzoek bespreken, namelijk de concrete acties, moeten we stilstaan bij de 

specifieke situatie waarbinnen werd gehandeld. Niet alleen de internationale politiek, ook het stadsbestuur 

zelf bevindt zich in een uitzonderlijke situatie binnen de context van de Spaanse overheersing, de stedelijke 

geschiedenis van de Nederlandse gebieden en de handelsgeschiedenis tussen de Nederlanden met 

Engeland. Deze verschillende uitzonderlijke en specifieke aspecten maakten wat later zal besproken worden 

mogelijk en dienen dan ook concreet onder de loep te worden genomen.  

 

Vooreerst moet hier gewezen worden op de uitzonderlijke omgeving waarbinnen de stad Antwerpen zich kon 

ontwikkelen. We zagen reeds dat door de ingewikkelde Belgische politieke structuur regionale gebieden een 

even sterke politieke entiteit als het nationale niveau kunnen vormen op het internationale toneel. Daarnaast 

is de Belgische staat, net als haar noordelijke buren, sterk verweven met haar steden. Zo hebben steden 

enorme vrijheden en staan ze op vele vlakken vrij van regulering door regionale of nationale autoriteiten.46 

Dit heeft ook op diplomatiek vlak enorme gevolgen. Zo kan een stad als Gent actief optreden buiten de 

landsgrenzen, waarbij zelfs wordt getracht Europees beleid te beïnvloeden.47  

 

Deze verstrekkende autonomie is een product van het verleden. Als we de tweedeling stadssysteem-

staatssysteem van Tilly hanteren, dan vormen de Nederlanden een duidelijk stadssysteem, waar steden en 

handelaars autonomie en representatie genoten aangezien zij aan de basis liggen van het bestaan van de 

staat.48 Volgens Marjolein ’t Hart was het dan ook de verstedelijking van de Republiek die ervoor zorgde dat 

de Nederlandse staat, gedomineerd door handelaars, overleefde. Hoewel deze “overarching impact” van 

steden ook nadelen had.49 De Republiek was zo handelsgericht dat het haar handelsorganisatie, de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.), toestond staatsgelijke macht te dragen, namelijk het sluiten 

van handelsakkoorden en zelfs het beslissen over oorlog en vrede.50  

 

De verstedelijkte handelaarsbasis van de Lage Landen vinden we terug in de middeleeuwen. Zo bestonden 

de Lage Landen uit vele gebieden met uiteenlopende afhankelijkheden. Hoewel de Bourgondische hertogen 

vanaf 1384 heersten over het gebied, vormden de Nederlanden zeker geen eenheid. Het was eerder “une 

galaxie, une mosaïque, un complexe,” dan een état bourguignon.51 Zij zagen op vele vlakken hun macht 
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beperkt, maar vooral met de stedelijke privileges dienden de hertogen rekening te houden. Het grote belang 

van de Nederlandse steden wordt nog het best gereflecteerd door de afwezigheid van een hoofdstad voor 

de hertogen. Hoewel zij graag Brussel tot vaste hofstad hadden gemaakt, waren de hertogen verplicht 

geregeld te resideren in Gent, Brugge en Rijsel, een groot verschil met het hof van Albrecht en Isabella dat 

zich definitief vestigde in Brussel.52  

 

Dat steden zich bewust waren van hun macht wordt gereflecteerd door hun veelvuldige opstand tegen het 

centrale gezag. Voor Tilly waren de Lage Landen zelfs “the home of bourgeois revolution.”53 Dat dit het 

gevolg was van een inbreuk op hun autonomie is duidelijk, maar daarnaast gingen de stedelijke revoltes 

gepaard met puur commerciële belangen, bovendien een grensoverschrijdend gegeven in de Lage Landen.54 

De Nederlandse steden waren echter geen Italiaanse republiek of Hanzestad: Hun autonomie was beperkt 

en men moest constant lobbyen bij de vorst.55 Bovendien kon ook het centrale gezag macht uitoefenen, 

zoals via de nieuw opgerichte Grote Raad van Mechelen.56 Toch waren de Nederlanden in deze periode een 

uitzonderlijke plek waar steden en adel grote macht hadden verworven ten opzichte van het hogere bestuur. 

Karin Van Honacker spreekt in dit geval over een “beperkte monarchie.”57 

 

Tijdens de Bourgondische periode kenden staten nog geen specifieke diplomatieke instituties en was 

diplomatie vrijwel uitsluitend een zaak voor de adel, gegrond in het militaire. Desondanks hadden de Vier 

Leden van Vlaanderen op een periode van 35 jaar niet minder dan 46 ontmoetingen met Engelse diplomaten. 

Deze gingen onder meer over vrede, piraterij en handel. Ze werden bovendien vaak onafhankelijk van de 

hertog geïnitieerd en uitgevoerd. Het is pas met de ingebruikname van vaste hertogelijke ambassadeurs dat 

de stedelijke diplomatieke invloed zal afnemen.58 

 

Deze hertogelijke vertegenwoordigers kenden betere slaagkans dan de vertegenwoordigers van de steden. 

Hoewel de officiële internationale onderhandelingen gevoerd werden door de hertog en zijn diplomaten 

bleven de steden echter steeds vertegenwoordigd. Bij sommige contacten zijn de rollen bovendien 

omgedraaid, zoals bij de economische onderhandelingen met de Hanze en Holland en Zeeland. Hier zijn het 

de vertegenwoordigers van de Vier Leden die geflankeerd worden door de hertogelijke diplomaten. Hoewel 

dit blijk geeft van het belang van de steden op vlak van handelsdiplomatie toont het ook het toenemende 

controleren en overschaduwen van de staat.59  
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De centralisatie van de Lage Landen zette zich vooral door tijdens de Habsburgse periode. Na enkele 

invasies in 1542-43 verbonden de Staten van Vlaanderen, Zeeland, Holland en zelfs Brabant zich ertoe meer 

gecoördineerd samen te werken waardoor er vanaf 1550 sprake was van de Lage Landen als eenheid, le 

pays de pardeça.60 Ook de regerende vorst Karel V (1500-1558) zal trachten om de stedelijke invloed te 

beperken via centralisatie en modernisering. Echter, in plaats van hen te onderdrukken of te vernietigen, wat 

schadelijk zou zijn voor de Nederlanden, koos hij ervoor om symbolische macht uit te oefenen in de steden, 

Onder meer door de bouw van citadellen.61 Bovendien liet hij niet na om net als zijn voorgangers, de steden. 

via Blijde Intredes te bezoeken. Deze waren zo belangrijk dat de keizer, ondanks de uitgestrektheid van zijn 

rijk, de Nederlanden geregeld bezocht. Zo verbleef hij 23,7% van zijn tijd in de Nederlanden, wat zijn zoon 

later zou nalaten en resulteerde in de vervreemding tussen de Nederlanden en de vorst.62  

 

De vorst kon uiteraard niet constant aanwezig zijn in al zijn gebieden en stelde bijgevolg een vicekoning of 

regent aan die in zijn naam regeerde en de facto soeverein was.63 Hierdoor wordt de relatie vorst-steden nog 

interessanter want naast autonomie aan de steden moest de vorst ook autonomie afstaan aan de regent. En 

deze moest bovendien de macht delen met elf provinciegouverneurs. Hoewel deze in theorie weinig 

onafhankelijke autoriteit hadden, konden ze in praktijk ware vicekoningen spelen in hun regio.64 Deze 

complexe situatie met verschillende afhankelijkheden, machten en loyaliteiten vormt net zoals bij de Duitse 

regio de ideale plek waar steden politiek en diplomatiek konden ageren.  

 

Als regent voor de Nederlanden was er een rijke vrouwelijke traditie en het is dan ook in navolging van 

illustere voorgangers als Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) en Maria van Hongarije (1505-1558) dat in 

1559 beslist werd Margaretha van Parma (1522-1568) aan te stellen als nieuwe landvoogdes. Hoewel ze de 

zus van de koning was, was ze eerder zijn gevangene. Dat blijkt ook bij haar aanstelling want haar werd in 

de Nederlanden niet veel daadkracht gegund. De vorst had haar opgedragen vooral naar zijn vertrouwelingen 

te luisteren. Onder meer Viglius van Aytta (1507-1577), President van de Raad van State, en Karel van 

Berlaymont (1510-1578), hoofd van de Raad van Financiën, diende zij te volgen. Meer zelfs nog, de invloed 

van Nederlandse edellieden als de Prins van Oranje (1533-1584) en Graaf van Egmont (1522-1568) diende 

zij in te perken.65  

 

Het was Antoine Perrenot, kardinaal de Granvelle (1517-1586) die de werkelijke macht in de Nederlanden 

droeg. Hij was het die alleszins het oor van de vorst had en op wie de vorst het meeste vertrouwde in de 

Nederlanden. Dat was ook terecht, bij het dienen van keizer Karel had hij zijn toewijding en staatsmanschap 

al bewezen. Maar net doordat hij via kennis, toewijding en energie zich zo sterk had opgewerkt kwam hij in 

aanvaring met de Nederlandse feodale adel. Deze vonden dat de hoogste posities binnen de Nederlanden 
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hen toekwamen en zagen in de moderne ambtenaar slechts een volgeling van de vorst die de opgebouwde 

privileges en vrijheden van de steden en adel wilde afbouwen. Maar het feit dat de vorst Granvelle achterliet 

in de Nederlanden, was eigenlijk een soort van degradatie. Voeg aan deze spanningen nog de lege kassa 

van de Nederlanden toe en men kan inderdaad spreken van “de schijn van een regering” in de 

Nederlanden.66  

 

De Nederlanden waren wel wat meer één geworden maar het was duidelijk geen onafhankelijk gebied. Het 

was verbonden met het Spaanse koningshuis. En deze voerde zijn eigen politiek, ja zelfs tegen de belangen 

van de Nederlanden in. Dat was vooral te wijten aan de weinige aandacht die zoon Filips II (1527 – 1598) 

had als nieuwe vorst voor de belangen en privilegiën van zijn onderdanen. Ondanks de modernisering was 

er nog teveel lokaal gezag in de Lage Landen waar de vorst zich bij moest neerleggen en dat zorgde voor 

een grote scheiding tussen de vorst die als absoluut monarch wilde heersen en zijn onderdanen die steeds 

naar hun rechten en privileges grepen.67 Wanneer de vorst in 1559 vertrok zag men hem dan ook maar al te 

graag vertrekken: Zijn hoofd stond naar de Spaanse zon en het katholieke geloof. 68 

 

We dienen dan ook stil te staan bij het religieuze aspect van de 16e eeuw dat later fundamenteel zal blijken 

voor haar verdere verloop. De populariteit van het protestantisme had Europa verdeeld. En ook in de 

Nederlanden kende de nieuwe leer heel wat aanhangers. Dat zorgde voor extra spanning met het Spaanse 

bestuur. Het Spaanse koningshuis had zich namelijk opgeworpen als verdediger van het katholicisme en 

men was in de Nederlanden sterk bevreesd dat de inquisitie zou binnensluipen. Dit bracht niet alleen de 

Nederlandse adel in aanvaring met de Spaanse politiek, maar ook de steden die bang waren dat hun 

stedelijke rechtspraak, het ius de non vocando, bedreigd werd.69  

 

Die angst werd gevoed door de verdere modernisering van de Nederlanden. Ook op religieus vlak wilde men 

het gebied centraliseren met de oprichting van nieuwe bisdommen. Binnen een conservatieve feodale 

organisatie was een dergelijk plan op eerste zicht lastig maar het is opvallend dat de ontevredenheid van de 

adel en steden niet over het plan zelf gaat. Zij hadden integendeel al langer gepleit voor een sterkere 

organisatie. Uiteraard had men voor ogen dat de hoogste functies vooral naar edellieden zouden gaan maar 

het belangrijkste punt was het feit dat de nieuwe bisschoppen zouden zetelen in de Staten van Brabant. 

Zoals we eerder al zagen werd de Nederlandse regering vooral door de vertrouwelingen van de Spaanse 

vorst bestuurd. Maar als nu ook dit raadgevend, en vooral protesterend, orgaan zou bevolkt worden door 

figuren door de koning benoemd dan zou er van ‘Nederlands’ bestuur helemaal geen sprake meer zijn.70  

 

Als woordvoerder van het Spaanse bestuur en haar gehate politiek en bovendien als kandidaat-

aartsbisschop van het nieuw opgerichte Aartsbisdom van Mechelen kreeg kardinaal Granvelle alle pijlen op 

zich gericht. Dat werd nog verergerd doordat deze ook abt van Affligem zou worden. Als dat gebeurde kreeg 

niemand minder dan de alleenheerser in de Raad van State, die als hoogste functionaris binnen de religieuze 

macht toegang had tot de kerkelijke rijkdom, nu ook een belangrijke post binnen de machtige Staten van 

Brabant. Op deze manier had het Spaanse bestuur de mogelijkheid dit “nationale verzetsorgaan” monddood 

te maken en zelfs de Prins van Oranje, de machtigste Nederlandse edelman, te overstemmen. Het bracht 
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de twee meest invloedrijke figuren binnen de Nederlanden en daarmee ook de Nederlanden en Spanje, 

waarvan beide respectievelijk het gezicht waren, op ramkoers.71  

 

Ook op een ander vlak had de religieuze politiek van de Spaanse vorst een enorme invloed op de 

Nederlanden. Waar Filips II zichzelf had opgeworpen als verdediger van het katholicisme was de Engelse 

koningin Elizabeth I (1533-1603) tot boegbeeld van het protestantisme gekozen door vriend en vijand. En 

hoewel ze niet zo’n “geestdriftige kampioen” was als haar Spaanse tegenpool kon ze op godsdienstige 

sympathie rekenen van heel wat Nederlanders, die vaak ook naar haar koninkrijk vluchtten. Bovendien was 

haar rechterhand William Cecil (1520 - 1598) wel begaan met de uitbouw van het protestantisme. Deze was 

als staatssecretaris in feite de werkelijke visie achter de Engelse politiek. Als zware antikatholiek was hij de 

tegenstrever aan Engelse zijde van kardinaal Granvelle.72  

 

En als we de historische literatuur volgen dan blijkt dat deze confrontatie tussen Granvelle en Cecil ook niet 

sterk genoeg benadrukt kan worden. Beide waren de werkelijke visie van een staatsbeleid. Aan Engelse kant 

wordt de koningin niet gezien als de meest geestdriftige om het protestantisme te beïnvloeden. Cecil wel. 

Aan Spaanse zijde is het onmogelijk om Filips II niet te bestempelen als “geestdriftig” katholiek. Maar doordat 

steevast door historici gewezen wordt op zijn weifelende, onzekere en voorzichtige karakter, wat later ook 

nog aan bod zal komen, is het opnieuw zijn vertrouwenspersoon Granvelle die als de “kampioen” bestempeld 

kan worden. Het Spaanse koningshuis stond daarmee lijnrecht tegenover het Engelse maar beide stonden 

de vrede voor. 

 

De aanwas van het protestantisme en de gespannen relatie tot de Spaanse politiek in de Nederlanden was 

alleszins voor Granvelle en zijn vorst een gevaar en voor Cecil en zijn koningin een opportuniteit. De 

godsdienstige strijd der grootmachten kroop daarmee in de handelspolitiek. Dat de Nederlanden en de 

Engelse handel met elkaar verknocht waren was niemand ontgaan. De handelsgeschiedenis tussen de 

Nederlanden en Engeland is een oude. Het heeft beide landen verbonden en tegenover elkaar gezet. Het 

heeft beide groot gemaakt en in grote crisis gebracht. Kortom, haar handelsrelaties leken steeds tegelijk 

allesomvattend en allesvernietigend te zijn. Men was verplicht tot een gespannen, fragiele relatie. Men had 

de ander nodig en kon ze tegelijk missen als kiespijn.  

 

Engeland had de Nederlanden nodig voor de verkoop van wol, haar belangrijkste exportproduct. Deze was 

al langer de belangrijkste importeur ervan. De Nederlanden hadden deze import nodig voor de bloeiende 

Vlaamse textielnijverheid. Deze had lange tijd de Engelse verdrongen in kwaliteit en kwantiteit en had zelfs 

de Engelse markt weten veroveren. Door protectionisme en de emigratie van heel wat Vlaamse 

textielarbeiders wist men echter bij te benen. En wanneer in de 16e eeuw de Vlaamse wevers meer gebruik 

gingen maken van Spaanse wol, lichter en goedkoper, werd het pad geëffend voor de Engelse 

textielnijverheid om de Vlaamse concurrentie te verslaan.73   

 

Nu poogde men langs Vlaamse kant protectionistische maatregelen te nemen. Maar de opening via andere 

gebieden in de Nederlanden, onder meer Antwerpen, zorgde ervoor dat deze verboden weinig uithaalden. 

In 1464 koos Bourgondisch hertog Filips de Goede (1419-1467) voor een algemeen invoerverbod om de 

Nederlandse textiel te beschermen. Door tussenkomst van het Antwerpse stadsbestuur bond Filips echter in 

en werd de weg vrijgemaakt voor een verdere opening van de Nederlanden. Wanneer deze er officieel komt 

met de Magnus Intercursus in 1496 werden de Nederlanden zodanig overspoeld met het Engelse laken dat 

de strijd gestreden was en de stedelijke textielnijverheid in Ieper, Gent en Kortrijk doodbloedde en de 

welvaart van de stad met zich mee nam.74  
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Nu was de vraag niet meer hoe men het Engelse laken kon terugdringen. De enige vraag die restte: Welke 

stad in de Nederlanden wist de Engelsen te verleiden haar stapel naar daar te verleggen en de basis te 

worden van de lakenhandel? Zelfs het trotse Brugse stadsbestuur, dat zo lang gestreden had om het Engelse 

laken te verdringen, moest nu haar nederlaag toegeven. Ze smeekte in 1501 om de Engelse lakenstapel. Ze 

was niet de enige vragende partij: Antwerpen, dat zelf ook zijn lakennijverheid gefnuikt zag door de Engelse 

concurrentie, zag in de Engelse lakenstapel werk voor haar stedelijke ververs en ‘bereiders’ en vormde 

daarmee concurrent van Brugge.75 
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Antwerpen: een stad voor de handelaar maar niet door de handelaar 
En dat brengt ons bij de concrete situatie in de Scheldestad in deze periode. Sinds 1106 behoorde de stad 

Antwerpen tot het hertogdom Brabant, maar tijdens deze periode stelde de regio niet veel voor doordat de 

Vlaamse graven en de stad Gent de Schelde domineerden.76 Tijdens de 15e eeuw zou de stad echter enorm 

aan belang inwinnen. Het groeiende belang van Brabant en haar jaarmarkten maar vooral het feit dat 

Antwerpen de kant koos van keizer Maximiliaan I (1459-1519) wanneer vele steden in opstand kwamen 

tegen hem, zorgden ervoor dat de stad zich kon ontwikkelen zodat zij in 1565 de grootste stad van de Lage 

Landen werd.77  

 

De economische macht van de stad was bijna uitsluitend gebaseerd op de aanwezigheid van internationale 

handelaars, voornamelijk Duitse, Italiaanse en Engelse. De afhankelijkheid van de handelsnaties is niet 

alleen een beeld dat de handelaars zelf trachten op te hangen.78 Ook de stedelijke overheid was zich bewust 

dat het vertrek van de handelaars alle lagen van de Antwerpse bevolking zou treffen.79 Als gevolg hanteerde 

de Antwerpse overheid ten opzichte van de handelsnaties een religieuze houding die het best omschreven 

kan worden als “pragmatieke tolerantie.” 

 

Zo werden de Portugese ‘Nieuwe Christenen,’ wier aanwezigheid in het katholieke rijk van Karel V op zijn 

minst controversieel te noemen was, in bescherming genomen door het Antwerpse stadsbestuur. Wanneer 

in 1532 een handelaar uit de gemeenschap berecht werd voor een commissie georganiseerd door de 

landvoogdes, slaagde het stadsbestuur erin om de zaak te laten seponeren vanuit financiële overwegingen 

en met het voorwendsel dat de rechtszaak een aantasting was van het stedelijke privilege. Ook Karel V was 

zich hiervan bewust en moest de landvoogdes, zijn eigen zus, geregeld overstemmen in haar besluiten. Het 

is duidelijk dat deze bescherming alles te maken had met het economische belang van de handelaar maar 

daarnaast vormt het ook een mooi voorbeeld van verzet tegen inmenging van de overheid wat betreft de 

autonomie en de rechten van het stadsbestuur.80 Ramsay noemt Antwerpen zelfs “the citadel of heresy.”81 

 

Volgens Johannes Müller was deze tolerantie geen “politiek-neutrale” opstelling. Het was een bewuste 

strategie om de keizer en zijn regentes te “trotseren.” Bovendien was haar tolerantie niet universeel. Onder 

meer de anabaptisten, die slechts weinig economisch nut hadden en vooral een gevaar van opruiing 

inhielden konden niet rekenen op dergelijke tolerantie. Het is duidelijk dat religieuze tolerantie en peaceful 

coexistence een belangrijke focus waren voor de stad. Niet alleen voor het behoud van de vreemde 
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handelaars, vaak met andere religieuze overtuigingen, maar misschien nog meer om haar eigen rechten en 

privileges ten opzichte van de staat af te dwingen en te garanderen.82 

 

De relatie tussen stad en staat was eigenlijk contractueel: De stad kreeg zekere autonomie via rechten en 

privileges en gaf in ruil geld en de belofte van trouw aan de vorst.83 Te Antwerpen had men op deze manier 

zelfs zoveel privileges verworven dat men zou kunnen spreken van een stadsrepubliek, waarbij Giucciardini 

(1521-1589) zelfs stelt dat de stad zichzelf bestuurde en eigenlijk een ‘vrije stad’ was.84 Deze relatie diende 

bij de aantreding van een nieuwe vorst steeds bevestigd en hernieuwd te worden via een stedelijke 

ceremonie: De Blijde Inkomst. Dergelijke evenementen gingen steeds gepaard met verwijzingen en 

symboliek naar de positie van de stad maar ook toen Filips II in 1549 zijn opwachting maakte liet men niet 

na hem nog meer vrijheden te vragen.85 Daarnaast waren de Blijde Inkomsten ook de manier voor de vorst 

om de grotere bevolking aan te spreken.86 

 

Door haar enorme bevolkingsaantal en het aanwezige kapitaal in de stad was Antwerpen een enorme 

machtsfactor geworden in de Lage Landen. Ook het centraal bestuur profiteerde van die bloei doordat ze via 

beden gebruik kon maken van het beschikbare kapitaal bij onvoorziene kosten of in tijden van oorlog.87 Zowel 

de Bourgondiërs als de Habsburgers steunden financieel op de stad via de Staten van Brabant.88 Doordat 

de stad een veto had om nieuwe belastingen tegen te gaan had zij de enorme macht om de geldstroom van 

de vorst af te sluiten.89 Maar het is net door haar enorme belang dat Antwerpen niet in staat was om haar 

gunstige uitgangspositie om te zetten in politieke macht doordat de stedelijke financiën steeds meer onder 

toeziend oog van de centrale overheid werden geplaatst.90  

 

Deze wederzijdse afhankelijkheid zorgde ervoor dat de staat inderdaad meer macht wou verwerven over de 

stad. Hoewel de stedelijke overheid inmenging door de centrale overheid vaak met succes kon afwenden, 

werden de financiën op stadsniveau steeds verregaander gecontroleerd en beheerd door de staat. 

Bovendien had Antwerpen, in vergelijking met Amsterdam, een jongere financiële autonomie ontwikkeld wat 

deze staatscontrole in de hand werkte.91 Samenvattend kon het stadsbestuur duidelijk haar fundamentele 

religieuze vrijheden afdwingen en ook op politiek-financieel vlak kon de stad heel wat macht aanwenden 

binnen de Staten van Brabant. Maar op financieel vlak had het stadsbestuur heel wat autonomie verloren en 

had het nog slechts weinig macht over haar eigen financiën.  
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Opmerkelijk is bovendien dat in tegenstelling tot heel wat andere steden in de Nederlanden het bestuur van 

de stad in handen bleef van de aristocratie. Waar in steden als Gent en Brugge de handelsklasse de 

schepencolleges domineerde, bleef de Scheldestad bestuurd door leden van het zwaard. En ook in 

vergelijking met andere Brabantse steden als Brussel en Leuven valt de afwezigheid van de ambachten in 

de schepencolleges enorm op. En nog frappanter is het gebrek aan mobiliteit binnen de functies van het 

stadsbestuur en de enorme machtsconcentratie van een klein aantal verwante families en zelfs individuele 

personen binnen de belangrijkste stedelijke functies.92 

 

Ook op handelsvlak was de stad niet zelfvoorzienend. De stad had namelijk haar lot volledig verbonden met 

de aanwezigheid van de buitenlandse handelaars. Dit door toedoen van de magistraat zelf. Deze zou te 

weinig gepoogd hebben om de handel en nijverheid van de stad te bevorderen en had zelfs meermaals de 

eigen bevolking benadeeld in het voordeel van de vreemde naties.93 De handel baseerde zich op drie assen: 

Portugese specerijen, Duitse metalen en Engelse lakens. En de combinatie van deze maakte van de stad 

de handelsmetropool die het was.94 En dat bewustzijn was zeker aanwezig bij het stadsbestuur dat zich 

“geheel ten dienst van “den koopman”” stelde.95 Die diensten bestonden onder meer in de uitbouw van de 

handelsinfrastructuur, niet in het minst door op kosten van de stad verblijven en pakhuizen op te richten voor 

de verschillende handelsnaties.96  

 

Veruit de belangrijkste handelsnatie te Antwerpen was die van de Engelse handelaars. De verschillende 

Londense mercers hadden zich verbonden in de Company of Merchant Adventurers of London en deze wist 

in 1505 het monopolierecht te verkrijgen om te handelen met de Nederlanden. Het belang van de 

Adventurers berust niet alleen in het feit dat zij een van de drie belangrijke handelsassen waren in de stad. 

Maar vooral doordat het overgrote deel van de Engelse lakens dat werd binnengebracht, door de stedelijke 

ambachten werd afgewerkt. Dat belang reflecteert zich ook in de diensten die het stadsbestuur leverde aan 

de handelaars. Niet alleen kregen zij heel wat privileges, belastingvrijstellingen en voorrangen op andere 

handelsnaties, maar hen werd ook een groot verblijf ter beschikking gesteld dicht bij de beurs: het Hof van 

Liere, de huidige stadscampus van de Universiteit Antwerpen.97 

 

Het belang van Antwerpen voor de Adventurers kan ook worden aangetoond. Want het hoofdkwartier van 

de compagnie, de Court of Assistants, was niet in Londen gelegen maar wel in Antwerpen. Meer zelfs nog, 

vanuit Antwerpen werden niet alleen de verschillende Courts of Associates in andere steden en 

marktplaatsen bestuurd, maar zelfs de court te Londen was ondergeschikt aan die van Antwerpen. Het 

kiezen van de gouverneur en assistenten, het bestuur van de compagnie, en de uitvoering van het bestuur 
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zelf gebeurde dus in de Scheldestad en niet in Engeland.98 Het hoofd van dit kantoor, de Governor, droeg 

geregeld de Queen’s credentials waarbij zijn rol als handelaar werd uitgebreid tot die van diplomaat.99  

 

De stad aan de scheldemonding had al langer in oppositie gestaan met Brugge om de Engelse handel naar 

zich toe te trekken. In 1411 verplaatst de stapel zich eerst van Brugge naar Middelburg maar omstreeks 1444 

zal Antwerpen het pleit winnen en “in den regel” bijna 2 eeuwen lang de handelsbasis worden voor de 

Merchant Adventurers. Dat haar verblijf te Antwerpen niet onvoorwaardelijk was en eveneens gebaseerd 

was op een gespannen relatie blijkt wel uit het wapen dat de handelsnatie hanteerde: Dreiging van het 

verleggen van de stapel. In dat opzicht spreekt Te Lintum over “eene buitengewone beweeglijkheid” als 

“oorspronkelijken aard” van de Engelse handelaars:  

  

“Indien de fellowship te Antwerpen haar zin niet voldoende kon krijgen, was ze dadelijk klaar, om 

zich te verplaatsen naar Bergen-op-Zoom (toenmaals een zeer goed gelegen haven), en vond ze 

daar niet genoeg tegemoetkoming, dan nam ze de pakken weer op en ging naar Middelburg. Deze 

beweeglijkheid, hoewel ze natuurlijk onkosten en bezwaren meebracht, heeft aan de Merchant 

Adventurers groote voordeelen verschaft; want ze was niets anders dan eene speculatie op de 

onderlinge jaloezie der steden, een middel, om de magistraten dier steden tegen elkaar te doen 

opbieden met voorrechten en gunsten.”100 

 

Later zal nog duidelijk worden hoezeer “beweeglijk” de Engelse handelsnatie was en welke angst dit 

inboezemde bij het Antwerpse stadsbestuur. Antwerpen had de Engelsen weten binnen te halen ten koste 

van andere steden, maar dat betekende niet dat het wapen van het verleggen van de stapel niet tegen hen 

gebruikt kon worden. De veeleisende en tumultueuze Engelsen blijken meer dan eens deze bedreiging 

toegepast te hebben. Niet enkel om het behoud van de status quo af te dwingen, maar zelfs om haar 

privileges te verstevigen en te vermeerderen. Zo wist de Engelse handelsnatie zich stevig te verankeren in 

de Nederlanden met “royale” voordelen.101 Antwerpen was nu haar vaste verbinding met het continent. En 

het dient gezegd te worden: De Engelsen waren een lastige klant maar wel eentje die de Antwerpse winkel 

draaiende hield. 

 

Antwerpen had echter ook een enorm belang voor de Engelse politiek. Het huisde niet alleen het 

hoofdkwartier van haar belangrijkste handelaars maar ook de handelsbeurs van Antwerpen had haar belang 

voor de Engelse kroon bewezen. Hier speelde Thomas Gresham (1519-1579) een enorm belangrijke rol. 

Deze was in 1552 benoemd tot Royal Agent of King’s Merchant, een functie die specifiek in het leven was 

geroepen door de geldnood van de Engelse kroon én het belang van de Antwerpse geldhandel. De positie 

bestond er in om periodiek leningen aan te gaan met de Antwerpse bankiers wanneer de Engelse schatkist 

leeg was. Hoewel Gresham niet permanent in de stad verbleef kwam hij er geregeld waardoor Antwerpen 

“the centre of Gresham’s world” was.102  

 

Daarnaast heeft Gresham ook een belangrijke rol als “observeerder” waarbij hij zelfs omkoopbare figuren 

zoals Gaspar Schetz (1513–1580), lid van de Raad van Financiën en financieel agent van Filips II, weet te 
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overtuigen om informatie door te spelen.103 De meeste informatie weet Gresham echter in Antwerpen te 

verwerven. Als grootste handelsstad van de tijd was het een plaats waar alle nieuwtjes in de wereld de ronde 

deden: Nieuws over de paus te Rome, de sultan te Constantinopel en de Spaanse koning te Toledo. Maar 

het meest interessante was misschien wel het nieuws dat hij overbracht over de groeiende Nederlandse 

ontevredenheid met het Spaanse bestuur. Gresham mocht veel verder gaan dan enkel informatie 

doorspelen. Zo had hij ook opdracht van de Engelse regering om wapens via Antwerpen naar Londen over 

te brengen, een zaak waar het Brusselse hof lijdzaam op toekeek.104 Geldzaken waren niet de enige 

bezigheid van Gresham en de titel van Royal Agent is voor de rol van Gresham te Antwerpen dan ook beslist 

beter dan die van King’s Merchant.  

 

Ten slotte was er natuurlijk ook die handelsrelatie met de Nederlanden die voor de Engelse schatkist zo 

belangrijk was. Men had sinds 1496 de Magnus Intercursus gesloten waarbij de Nederlanden en Engeland 

in theorie via vrijhandel met elkaar verbonden waren. In praktijk kwam deze regeling echter neer op een 

enorm voordeel voor de Engelsen. Dat kwam doordat de Engelse koningin steeds meer en steeds hogere 

tollen hief op de invoer van Nederlandse goederen. Zoveel zelfs dat men beweerde dat de Engelse koningin 

meer “profijt” haalde uit de Nederlanden dan de Spaanse vorst en dat ze meer inkomsten haalde uit de 

Intercursus dan uit de helft van haar eigen rijk. En die inkomsten waren zeker nodig voor een koningin die 

steeds in geldnood zat. Met de aanwezigheid van het hoofdkwartier van de Merchant Adventurers, de 

“moeder van alle beurzen” en de Engelse lakenstapel was Antwerpen onmisbaar voor de Engelse overheid. 

Zoals Prims het stelt: “Antwerpen is een Engelsch belang geworden.”105  

 

Het belang van vrede was dan ook essentieel. En ook het stadsbestuur was tot alles bereid om de handel 

met de Engelsen te vrijwaren. Opnieuw Prims: “Zoo min als Engeland Antwerpen missen kan, zoo min kan 

nu Antwerpen Engeland missen.”106 Deze wederzijdse afhankelijkheid was niemand ontgaan. Ook niet de 

grootmachten. Kardinaal Granvelle zag al langer met lede ogen aan dat de Engelsen wel erg hun voordeel 

haalden uit de handel met de Nederlanden terwijl daar slechts weinig tegenover stond. Ook vroeg hij zich af 

wat er van de Engelse handel zou verworden indien deze niet langer voet aan grond had in het gebied. 

Volgens Granvelle kon er dan ook geen enkele stad even belangrijk zijn voor de Engelsen als Antwerpen. 

Bovendien had zijn kompaan Viglius eens smalend een Engelse gezant gevraagd of de Engelsen misschien 

hun lakens zouden verkopen op de Alpen indien ze de Nederlanden niet meer konden aandoen.107  

 

Tot concrete actie was Granvelle echter niet bereid. Vrede met de Engelse koningin was voorlopig nog het 

motto van de Spaanse politiek. Ook Cecil had door dat Antwerpen de sleutel was tot de Nederlanden. Een 

invloedrijke stad binnen de Nederlanden, religieus tolerant ten opzichte van protestanten en reeds langer 

openlijk misnoegd tegenover het Spaanse bestuur. Ten slotte natuurlijk sterk afhankelijk van de Engelse 

handel en dus bewerkbaar. Cecil was veel minder terughoudend in zijn politiek dan Granvelle. Hoewel 

Elizabeth zelf weifelde en ook de vrede voorstond, overhaalde Cecil haar tot concrete actie. Het verstrooien 

van ophitsende pamfletten in de landstalen, verzekeren van fondsen voor de protestantse oorlogen en het 

verschepen van oorlogsmateriaal: Het gebeurde allemaal in en via de Scheldestad.108  

 

Met een dergelijk wederzijds belang van de handel was het onvermijdelijk dat bij de toenemende spanningen 

tussen de Spaanse en Engelse staatspolitiek de Nederlanden en met name Antwerpen geklemd zouden 

                                                   
103 Jacques Felsenhart, “Sir Thomas Gresham, agent diplomatique et financier de la reine Elisabeth, à Anvers,” 
Messager des sciences historiques de Belgique (1868): 418-9; Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 60-1. 
104 Alinea gebaseerd op: Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 47-51. 
105 Alinea gebaseerd op: Prims, Geschiedenis van Antwerpen 8:  Met Spanje (1555-1715). 1e boek, 39. 
106 Prims, Geschiedenis van Antwerpen 8:  Met Spanje (1555-1715). 1e boek, 39-40. 
107 Alinea gebaseerd op: Oskar de Smedt, “De Engelsche Natie (1555-1582),” in Geschiedenis van Antwerpen. 8: Met 
Spanje (1555-1715). 2e boek: de economische orde, ed. Floris Prims (Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1942), 214. 
108 Alinea gebaseerd op: Prims, Geschiedenis van Antwerpen 8:  Met Spanje (1555-1715). 1e boek, 39-41. 



 

30 
 

zitten tussen de twee grootmachten. Hoewel neutraliteit eigenlijk hun wil was waren de Nederlanden als 

onderdaan van het Spaanse rijk gedoemd om betrokken te raken in een nadelige strijd, een strijd die niet de 

hunne was. Het zou de Nederlandse adel, steden en handelaars enorm verbitteren en een zoveelste teken 

zijn dat het Spaanse bestuur niet deugde voor de Nederlandse belangen. En in de korte maar krachtige 

episode die zal volgen kunnen we heel wat voortekenen zien van de Opstand.  

 

Toch dienen we dit beeld, van de Nederlanden die enkel de handel wilden beschermen maar werden 

meegesleept door Spanje, wat te temperen. Hadden de Nederlanden, losstaand van Spanje, op een betere 

voet kunnen staan met Engeland? Volgens Brugmans moet men hier alleszins ontkennend op antwoorden. 

De Nederlanden en Engeland waren op het vlak van handel evengoed gedoemd om elkaar te treffen. Dat 

bewijst ook de 17e eeuw waarin de Nederlanden en Engeland elkaar naar de keel grijpen binnen de context 

van de handelsoorlogen. Maar om op basis van religieuze politiek Engeland uit te dagen was voor de 

Nederlanden alleszins geen goed argument. Echter: “De eeuw, waarin wij ons bewegen, was niet de eeuw 

der handels- en zeeoorlogen, maar die der godsdienstoorlogen.”109 
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Een statelijke koude oorlog….  
Het edict van 28 november: het eerste schot? 
We zagen reeds dat de Nederlandse handelaars benadeeld waren ten opzichte van hun Engelse collega’s. 

Naast de oneerlijke handelsrelatie hadden de Nederlanders zich nog een andere zaak te beklagen: Piraterij. 

Dat de Engelse natie later bekend zou staan als “a nation of pirates” vindt dan ook haar oorsprong in deze 

periode.110 De Spaanse en Engelse zeemacht was zich aan het bekampen om de dominantie op de zee te 

verzekeren en de Nederlandse handel was daar maar al te vaak het slachtoffer van. Volgens Granvelle is de 

schade voor de Nederlanden onhoudbaar, maar hij stelt vast dat deze liever de pesterijen zouden ondergaan 

dan een breuk met Engeland opwekken.111 Bovendien ontbrak ook de wil aan Spaanse kant om de Engelsen 

uit te dagen aangezien haar voetsoldaten in Frankrijk gelegerd waren en de Spaanse vloot in de 

Middellandse Zee lag.112 

   

Hoewel de Spaanse ambassadeur te Londen Álvaro de la Quadra (? – 1564) reeds meerdere malen 

gevraagd had aan koningin Elizabeth om de piraterij aan te pakken was er nog geen concrete actie 

ondernomen. Om toch een eindelijke halt toe te roepen of een poging te wagen tot wordt Christoffel 

d’Assonleville (1528-1607) naar het Engelse hof gestuurd in maart 1563. Als ervaren politicus 

gespecialiseerd in de handel en bovendien een Nederlander verwachtte men alleszins meer dan van 

ambassadeur de la Quadra. Zijn missie lijkt echter gedoemd te falen. Brugmans stelt het zo: “Hij ging om de 

onverzoenbaren, Spanje en Engeland, te verzoenen.”113  

 

De onmogelijkheid van slagen van zijn missie berust niet alleen in het feit dat Spanje niet bereid was ver 

door te zetten in de zaak maar ook omdat de aanpak verkeerd was. Parma stelde in de taak van 

d’Assonleville een conferentie voor om de zaak uit te klaren. Het recht stond echter aan de Nederlandse kant 

en als men voet bij stuk gehouden en zelfs met de wapenen gedreigd had, kon men waarschijnlijk veel in de 

wacht slepen. Met besprekingen werd alleen maar de weg bereid voor de Engelsen om de zaak op de lange 

baan te schuiven, uit te stellen en te vertragen: “uitstellen was het wachtwoord der Engelsche regeering.”114 

 

Dat d’Assonleville werkelijk een goede zending had kunnen zijn voor de Nederlanden blijkt uit zijn 

verklaringen. Zo stelde de koningin bij zijn aankomst en na het aanhoren van de grieven dat dezelfde 

klachten ook van Engelse zijde kunnen worden gesteld en dat men van de koning van Spanje een 

gelijkaardige behandeling kende. Daarop antwoordde d’Assonleville dat hij zich niet bezig hield met Spanje. 

Hij was gezonden naar Engeland omdat er problemen waren met de Nederlanden. Hij was er dus enkel 

gekomen om de schending van de Magnus Intercursus te bespreken.115 Door zich als gezant van de 

Nederlanden op te werpen had d’Assonleville het recht volledig aan zijn zijde en kon men, in normale 

omstandigheden, het religieus-politieke aspect in de onderhandelingen vermijden. 

 

Het waren echter geen normale omstandigheden en het religieuze parfum had met de opkomst van het 

protestantisme grote delen van Europa beneveld en verdeeld. En wanneer d’Assonleville na lang wachten 

zich opnieuw tot de koningin richt om de hoofdzaak, de naleving van de Magnus Intercursus, te bespreken, 

komt het spook van de godsdienststrijd, de strijd tussen de grootmachten, weer naar boven. Zo stelt de 

koningin dat de problematiek niet vanwege de koning, Parma of zelfs door een Nederlander werd aangekaart 

maar door een “vreemdeling:” “quelqu’un de quelque nation,” waarmee uiteraard gedoeld werd op Granvelle. 

                                                   
110 Zie C. M. Senior, A nation of pirates: English piracy in its heyday (New York: Crane, Russak & Company, 1976). 
111 Alinea gebaseerd op: Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 68-70; 74.  
112 Prims, Geschiedenis van Antwerpen. 8: Met Spanje (1555-1715). 1e boek, 42. 
113 Alinea gebaseerd op: Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 70-6.  
114 Alinea gebaseerd op: Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 77-79. 
115 Alinea gebaseerd op: Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 78. 
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De hoop van d’Assonleville om het puur over de handelsgeschillen te hebben werd hiermee dan ook meteen 

teniet gedaan.116  

 

d’Assonleville stelt bij zijn aanwezigheid in Engeland vast hoezeer de handelsrelaties “gedoopt [zijn] in 

staatspolitiek venijn.” Zo ontdekt hij ten eerste het verraad van de Nederlandse edellieden Oranje en Egmont 

die reeds door de koningin zijn bewerkt. En ten tweede dat men via de angst van de lakenstapel te verleggen 

naar Emden bewust Antwerpen wil opruien. Voor d’Assonleville was waarschijnlijk al lang duidelijk dat de 

klachten van de Nederlanders niet centraal zouden staan. De hele situatie ontaardt zelfs in een farce 

wanneer de Engelse koningin van haar kant klachten voorlegt over de handelsrelatie met Antwerpen: Men 

wordt belemmerd door tollen en allerhande verplichtingen en men heeft de Engelsen zelfs beledigd op de 

beurs. Wanneer het Antwerpse stadsbestuur op 31 juli de handelsnatie voor zich roept om te kijken wat er 

van die klachten allemaal waar is moeten deze bekennen dat de klachten ongegrond zijn. d’Assonleville 

keert op 6 juni dan ook onverricht terug.117 

 

De relaties waren sterk bekoeld. Bovendien had ondertussen de piraterij geen rust gekend en men zocht 

koortsachtig naar een oplossing of naar “weerwraakmaatregelen.”118 d’Assonleville stelt dat het aanbevolen 

is om dezelfde maatregelen te nemen als de Engelsen tegen de Nederlanden deden. Dat zou de Engelsen 

alleszins aanzetten tot reactie. Parma sluit zich in augustus hierbij aan maar kon niets ondernemen zonder 

haar heer, de Spaanse koning. Deze liet zich weer tonen als “den meest besluiteloozen koning, die er 

bestond” en moest door Parma na enkele weken stilte opnieuw herinnerd worden om over het voorstel te 

beslissen. Pas in oktober schrijft hij terug over de zaak waarin hij tot dezelfde conclusie komt maar de 

beslissing bij Parma laat.119  

 

Parma laat het niet lang belopen en stuurt het antwoord van de koning naar Engeland op en maakt zich klaar 

voor een handelsstrijd. Nu ook de klachten van de Engelsen door het Antwerpse stadsbestuur onderzocht 

waren, staat ze recht in haar schoenen. Maar met recht alleen was Parma niet gerustgesteld dat ze in een 

goede positie is om te handelen. Nog voor de start van de handelsstrijd uit ze haar twijfels over de bereidheid 

van de Nederlanden om haar te steunen. We mogen niet uit het oog verliezen dat deze handelsstrijd 

plaatsvindt tegen de achtergrond van de morrende Nederlanders. In maart 1563 hadden Oranje en Egmont 

aan de koning hun brief gezonden waarin ze stelden niet meer te willen zetelen in de Raad van State zolang 

Granvelle daar de plak zwaaide. Naast de kritiek op de kardinaal was er nog een andere angst: Hoe zal 

Antwerpen reageren op een breuk met Engeland?120  

 

Toch kan men niet anders dan de Engelsen eens hard aan te pakken. Bovendien boodt nu zich ook de kans 

aan. Engeland was sinds juli 1563 in oorlog met Frankrijk, maar in Londen brak ook nog eens de pest uit. 

Met een dergelijk voorval als excuus en een oorlog op de achtergrond kan nu de handelsstrijd losbarsten. 

De pest had twee grote gevolgen voor de Engels-Nederlandse handelsrelaties. Enerzijds was het zeer 

nadelig voor het Spaanse koningshuis. Zo liet naast heel wat Londenaars ook een Spanjaard het leven en 

wel niemand minder dan de Spaans ambassadeur te Londen de la Quadra. Deze had van bij de 

troonsbestijging van Elizabeth de vertegenwoordiger geweest van het Spaanse rijk en had deze rol 

opmerkelijk goed vervuld. Zijn secretaris Luis Roman (? - ?) was nu belast met de lopende zaken, maar van 

een officiële Spaanse vertegenwoordiging is nu dus voor lange tijd geen sprake meer.121  

 

                                                   
116 Alinea gebaseerd op: Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 80-82. 
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120 Alinea gebaseerd op: Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 98-100; 82; De Smedt, De Engelse natie te 
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De dood van de la Quadra ten spijt was de pest ook een meevaller voor het Spaanse kamp. Nu had men het 

perfecte excuus om de Engelsen de duimschroeven aan te draaien en de geplande acties tot uitvoer te 

brengen. Zo laat Parma op 28 november 1563 de invoer van Engels wol en laken schorsen tot Maria-Lichtmis 

(2 februari). Het edict zou het officiële startschot worden van de handelsstrijd. Desondanks kan men moeilijk 

stellen dat met dit edict het eerste schot was gegeven en dat Margaretha de eerste was om te vuren. Het 

edict was, zo stelt Brugmans, “volkomen verklaarbaar als een poging om de Engelschen tot rede te 

brengen.”122 Richard Clough (1530 - 1570), handlanger van Gresham te Antwerpen, bericht op 30 november 

over de publicatie aan zijn collega:  

 

“To whatt pourposse ye do thys, I can nott well understand, but there ys moche to be thoughtt thereof, 

for yt, as I understande, there ar post sende of latte into Spayne with dylygense from ye Courtt, and 

att thys presentt all ye nobells ar togeder att Brussells, so yt in myne oppynyon there ys more to be 

gederyd appon thys staye then gud wryttyn att thys presentt.”123 

 

De vermoedens van een politiek spel waar Clough op alludeert ontkent Brugmans. Hij stelt namelijk vast dat 

nergens in de bronnen, ook niet in de correspondentie tussen Parma en Filips II, een aanwijzing te vinden is 

dat het edict een concreet politiek doel moet dienen. De met haast gezonden post naar Spanje en de 

bijeenkomst van Nederlandse edelen zijn dan ook onjuist door Clough geïnterpreteerd.124 Het edict was voor 

de Engelsen hoe dan ook een onverwachte klap. Vooral voor de Engelse vloot die net op het punt stond uit 

te varen. De Merchant Adventurers zouden dan ook maar al te graag van Parma bekomen dat ze zich mogen 

verleggen op Bergen-op-Zoom totdat het edict wordt opgeheven.125  

 

Secretaris Roman meldt dat de Engelse vorstin, nu verplicht tot reactie, hen verbood uit te varen en hen had 

bevolen te wachten tot 2 februari.126 Ze liet zich duidelijk niet zomaar inpakken maar er diende ook officieel 

gereageerd te worden. Op 18 december zendt ze dan ook een brief naar Parma. 127 Hierin uit ze haar 

verlangen om de goede betrekkingen “tant ancienne et quasi naturellement fondee et éstablie te bewaren. 

Volgens de koningin berust de hele zaak op een misverstand ontstaan doordat de Spaanse ambassadeur te 

Londen overleden is. Volgens de vorstin werd wel recht gesproken ten aanzien van de Nederlanders, maar 

zonder officiële woordvoerder werd dit niet duidelijk gemaakt: 

 

“[…] toutesfois doubtant que par faulte qu'il n'y a eu icy auprès de nous quelque ministre publicq de 

la part de nostre bon frère, depuis le trespas de son dernier Ambassadeur, les sinistres rapports de 

quelques gens privees, tenans peu de compte de l'amitié et concorde entre nosdicts pays, ne 

puissent donner quelque doubte et souspeçon de la syncère intention qu'avons de la maintenir en 

favorisant les subgets dudict seigneur nostre bon frère […]” 

 

De afwezigheid van een ambassadeur aan het hof aanhalen als argument is opmerkelijk, maar wel een 

goede zet. Hoe dan ook stelt de koningin in de brief dat ze de zaken wil oplossen. Daarom heeft ze een van 

haar ministers opgedragen zich in de zaak te verdiepen om recht te doen aan de Nederlandse klachten. 

Tegelijkertijd zal ze een ambassadeur sturen naar de Nederlanden om ook de Engelse handelsklachten te 

verzamelen. Alsof deze zich veel te beklagen hadden. Het is trouwens financieel agent Gresham die deze 

brief overhandigde aan het Brusselse hof, zo lezen we.  

                                                   
122 Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 100.  
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Opvallend is ook het vermelden van die “sinistres rapports de quelques gens privees.” Deze zijn uiteraard 

een verwijzing naar Granvelle en zijn consorten, maar door het te vermelden in de brief laat de koningin 

opnieuw blijken dat politiek en niet handel in deze affaire centraal staat. Dat ook zijzelf bereidt is om de 

handelsstrijd op te krikken naar een hoger niveau blijkt door de tweede brief die ze op diezelfde 18e december 

naar de Nederlanden stuurt. Deze is niet aan Parma maar rechtstreeks aan de edelen van de Lage Landen, 

“a la noblesse des Pays-Bas,” gericht.128 Zoals Brugmans terecht opmerkt: “een merkwaardige brief!”129 

 

Ook in deze brief stelt de koningin dat de problematiek draait rond de afwezigheid van een ambassadeur 

aan het Engelse hof. De vorstin en haar raad zijn uiteraard bereid om de Nederlandse klachten te 

onderzoeken en tegemoet te komen, maar zonder ambassadeur die haar ministers’ zorg erkent en doorgeeft 

lijkt er inderdaad een “faulte de justice” te zijn. Ook hier vermeldt ze “quelques gens privees en sinistres 

rapports.” De Nederlandse adel die maar al te goed beseft wie hiermee bedoelt wordt, wordt nog  extra 

opgehitst door de zin die de koningin eraan toevoegt: “cherchants par fraude leur propre gaing.” Dat zal 

natuurlijk volledig gepast hebben in het beeld van de reeds morrende Nederlandse adel: Het belang van de 

Nederlanden wordt niet in acht genomen, men denkt aan andere (lees: Spaanse) belangen. Brugmans vat 

het ook zeer mooi samen: 

 

“Is het niet, alsof de koningin tot hen zegt (natuurlijk met alle hoogachting voor de persoon der 

hertogin): “Ziet, de Regeering, die thans aan uw hoofd staat, begrijpt uwe belangen verkeerd of kent 

ze niet. Hoe anders een vijandig optreden tegen Engeland te verklaren? Ge weet immers, dat dit 

land van oudsher uw vriend is geweest.””130 

 

De uitzonderlijke en gewaagde brief aan de edelen staat diplomatie niet in de weg. Er wordt dan ook 

overgegaan tot concreet overleg via gezanten. De hertogin gelast secretaris van de Geheime Raad Jacques 

de la Torre (1512-1581) van haar kant. Deze is belast om, geheel in het vervolg van de zending van 

d’Assonleville in maart, de handelsrelatie met de Engelsen te herleiden tot de basis van de Magnus 

Intercursus: Eerlijke vrijhandel. Margaretha verwoordt het net iets anders in de geloofsbrief die de la Torre 

zal voorleggen aan de koningin: “Pour la réduire aux termes de raison, justice et équalité, selon les contracts 

et traictés tant d’entrecours que d’estroicte alliance.”131 

 

Om de hele zaak echt tot “rede, rechtvaardigheid en gelijkheid” te herleiden was de hertogin ook goed 

voorbereid. In juli 1563 waren de ‘Engelse klachten’ eens onder de loep genomen om “sur ce entendre la 

vérité.”132 Hieruit bleek dat de Engelse handelaars zich niets te beklagen hadden over de handelsrelatie. Een 

kopie van de antwoorden van de Engelse handelsnatie krijgt de koningin toegezonden. En de la Torre zal 

zich ook erover uitspreken voor de koningin, al weidt de landvoogdes niet veel woorden aan de uitkomst van 

de zaak: “Par où j’espère qu’elle en aura satisfaction, et ne trouvera que se face icy quelque tort ou mauvais 

traictement aux siens, que Sa Majesté, ny moy ne vouldrions souffrir estre faict.”133 In de persoonlijke 

instructies van de la Torre blijkt het toegeven van de Engelse handelaars dat de klachten ongegrond zijn 

hoegenaamd geen bijzaak te zijn: 
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“[…] comme nous avons faict le debvoir de nous informer des plainetes et doléances que ladicte 

dame Royne avoit délivré par éscript, l’esté dernier, es mains du conseillier d’Assonleville […] par où 

ladicte dame verra que sesdicts subjects n’ont aucune occasion de plainete, ny doléance, mais 

d’estre grandement contens et satisfaicts des bons traictements qu’ils reçoipvent par deçà”134 

 

De la Torre moet niet alleen duidelijk maken aan de koningin dat haar onderdanen vooral “grandement 

contens” moeten zijn over hun behandeling in de Nederlanden. Hem wordt ook opgedragen nu eens concreet 

antwoord te krijgen op de bijzonderheden/particulariteiten van een conferentie: Datum, plaats en 

aanwezigen. Over de locatie stelt de hertogin dat het best kan plaatsvinden in een havenstad in de 

Nederlanden. Ook een neutrale plek als Cambray-Cambrésis is een mogelijkheid. Ten slotte stuurt de 

hertogin ook een nieuwe klacht over Engelse piraterij mee met de la Torre.135 Kwestie dat de koningin meteen 

kan bewijzen dat ze de daad bij het woord zal voegen.  

 

De Engelse koningin gelast van haar kant dr. Valentine Dale (? – 1589) op 27 december.136 Uit zijn instructies 

blijkt eens te meer hoezeer het Engelse standpunt gebouwd is op wankele argumentatie. Allereerst volgt een 

beschuldiging aan de Nederlanders: Doordat zij, volgens de koningin, geheel onterechte klachten blijven 

opwerpen lijdt het Engelse koninkrijk aan imagoverlies voor de hele wereld: “To make it appere to ye world 

abrode.” Ten tweede wordt opnieuw de afwezigheid van een ambassadeur aangehaald als excuus voor het 

schijnbare gebrek aan recht. De koningin gaat zelfs nog een stapje verder en vraagt Dale om te benadrukken 

dat ze de Nederlandse scheepvaarders ook diensten heeft bewezen “without any request made to us.” 

Daartegenover ziet de Engelse vorstin Spaanse piraterij.  

 

En wat met het edict van 28 november? Over het edict, de aanleiding tot de diplomatieke zending, spreekt 

ze zich uit in niet mis te verstane woorden. En hier neemt de hele instructie wel een zeer bitsige toon aan. 

Zo vindt ze het een “straunge manner of procedyng” en “an occasion to move our subjects to divert there 

mynds from ther accustomed trade into those contreys.” Met andere woorden wordt er gedreigd dat de 

Engelse handelsnatie weleens een andere regio zou aandoen voor haar handel. En opnieuw wordt 

aangehaald dat men goed en wel beseft dat het edict een politiek doel dient en slechts onder voorwendsel 

van de plaag is ingesteld en dat men maar al te goed beseft wie de echte verantwoordelijken zijn voor het 

uitgesproken edict. Het slot van de instructie is dan ook extra venijnig: 

 

“But yow maye saye we be not ignorant uppon what occasion and by whose procurement this edict 

hath bene promulgat. The event we dout not but will appeare in process of tyme so incommodios to 

those contreys in prooff of some tyme, though not soddenly, as in ye end the authors and procurors 

therof shall be sene to have misjudged them selves, and so ye shall end this matter without any 

signification that we covett to have it altered, but onely lo lett them know yt we thynk, though presently 

some nombre of our merchantes shall fele some incommodite, yet they shall shortly recover it and 

perease shall be glad to have had this occasion gyven to them.” 

 

De “auteurs  en bewerkstelligers” van het edict had voor de Engelse vorstin (en Cecil) evengoed in het 

enkelvoud kunnen staan: Granvelle. De dreiging om de Engelse handel terug te trekken is een mes dat aan 

twee kanten snijdt, dat zagen we boven reeds. Dat Elizabeth dan ook zo benadrukt dat haar handelaars 

misschien kort zullen lijden maar zullen herstellen en zelfs blij zullen zijn dat ze “de kans hebben gekregen” 

om zich terug te trekken uit de Nederlanden is absoluut geen zekerheid. Over het feit dat de hele zaak 

“incommodios” zal zijn voor het Spaanse kamp en dat deze zich “misrekend” hebben, daar lijkt de koningin 
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dan weer zeer vooruitziend te zijn als we het verloop van de handelsstrijd en haar gevolgen in het licht zien 

van de latere Opstand in de Nederlanden.  
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De verdere staatsdiplomatie: Geen oplossing maar wel verlenging 
Nu er opnieuw gesproken werd richten de Merchants Adventurers zich ook tot de hertogin van Parma. In 

twee brieven, gedateerd 7 en 11 januari, vraagt men of ze de goederen waar reeds tolgeld voor betaald was 

toch niet mochten overbrengen.137 Op 16 januari schrijft ze hen terug dat het edict ook deze reeds betaalde 

waren verbiedt in te voeren.138 Parma gaf geen duimbreed toe en het is duidelijk dat ze het plan om de 

Engelsen eens serieus te laten voelen wat de Nederlanden voor hen betekenen, wil doorzetten: De Engelsen 

zullen voelen waar ze anders geen oor naar hebben.  

 

Op 8 januari schrijft de la Torre aan Parma.139 Hij schrijft allereerst hoezeer de koningin het nieuwste edict, 

waarvoor geen aanleiding was gegeven, beklaagt. Wat betreft de nieuwste piraterijklacht wordt hetzelfde 

liedje aangehouden: De vorstin was enorm aangedaan door de aantijging en geloofde niet dat een van haar 

onderdanen een dergelijke actie zou ondernemen. Indien hij toch schuldig blijkt te zijn zou hij gestraft worden 

“pour l’exemple des autres.” Ook de kopieën van de onterecht bevonden klachten van de Engelsen zou ze 

van naderbij moeten bekijken voor ze een uitspraak kan doen. Desondanks blijkt de koningin zeer bereid te 

zijn om in gesprek te treden op een conferentie met twee of meerdere commissarissen. De la Torre stelde 

Duinkerken, Brugge en Cateau-Cambrésis voor. De vorstin stelde vanwege de nog heersende oorlog met 

Frankrijk Dover of Canterbury voor. Daarmee kon de la Torre terugkeren naar de Nederlanden.  

 

Op 15 januari richt de koningin zich rechtstreeks tot Parma, nadat ze dag voordien ook de Spaanse koning 

had geschreven.140 In deze brief schrijft ze dat een conferentie haar een goed idee lijkt. Daarvoor dienen 

enkele “goed gekozen mensen” aangesteld te worden: “tant pour leur sçavoir comme pour leur affection à la 

conservation de l’amitié mutuelle entre nous.” Die “gens bien choisis” voegt natuurlijk weer een extra 

dimensie toe aan het hele verhaal. Opnieuw wil de koningin benadrukken dat ze het gevoel heeft dat in de 

Nederlanden bepaalde figuren de hele handelsrelatie willen tegenwerken. Dat blijkt ook uit volgende 

bewoording: 

 

“[…] soubshaitans que en partie l'on voulsist par delà user de telle expédition aux affaires de nos 

subjects, dont nous avons journellement tant des plainctes que par là nous sommes induictes à 

penser que quelques personnes privées et quelques marchants, pour leur gaing particulier, sont plus 

favorablement creus et receus à procurer une rigueur à l'encontre nosdicts subgects, que de raison. 

A quoi nous vous prions bien fort, nostre bonne cousine, avoir ésgard plus pour le bien commun de 

tous ces pays que pour l'advancemenl particulier de quelqu'une sorte de peuple ou compagnie que 

ce soit.” 

 

Het is gedeeltelijk in de stijl van de vorige berichtgevingen. Men gaat ervan uit dat de hele zaak gestuurd 

wordt vanuit Spanje en dat de spanningen in de handelsrelatie een politiek doel dienen. De Nederlandse 

belangen zijn daarmee niet in acht genomen. Langs de andere kant spreekt men zich ook uit over het 

“particulier” belang van “enkele handelaars.” Speciaal is wel dat de vorstin zich tot Parma richt om met die 

“personnes privees” geen rekening te houden en vooral het belang van het hele land in acht te nemen. Men 

verwacht uiteraard niet dat Parma zich tegen de Spaanse politiek zal keren. We zagen integendeel net dat 

Parma niet al teveel macht had om haar Spaanse heer tegen te gaan. 
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Op 23 januari kwam Dale voor het Brusselse hof zijn discours houden.141 Ondanks zijn opdracht om het kort 

te houden bericht Clough dat hij wel een uur in het Latijn had gesproken.142 Dezelfde dag schrijft Dale aan 

Cecil over zijn audiëntie.143 Daaruit blijkt dat Dale al te goed beseft dat men het Brusselse hof wat in het 

duister moet laten tasten. Zo weigerde hij om de belangrijkste punten uit zijn discours over te zetten “in 

writinge.” Dit om geen voordeel te geven aan zijn “adversary beinge in this part demaundant.” Bovendien wil 

hij, zoals opgedragen, zijn verblijf niet rekken. d’Assonleville en Joachim Hopperus (1523-1576) waren als 

commissaris aangesteld om met hem in gesprek te treden over de zaken. In de volgende brief op 26 januari 

ziet Dale de zaken zeer goed in maar denkt dat een werkelijke conferentie “will fullye satisfye them.”144 

 

Het leek dus af te stevenen op een goed einde. Om de koningin echter nog wat te laten zweten verlengt 

Margaretha het edict, dat verviel op 2 februari, tot Pasen.145 Clough bericht erover aan Gresham op 31 januari 

nadat hijzelf gesproken had met een stadssecretaris van Antwerpen.146 Deze vertelde Clough dat het 

stadsbestuur niet durfde het nieuwe besluit te publiceren. En terecht, zo stelt Clough, want een 

“insourreccyon” hangt zeer duidelijk in de lucht: “for here ys syche mysery with in thys towne yt ye lyke hath 

nott bene seene.” Dat wordt duidelijk door het groeiende aantal overvallen. De nacht voordien werd, ondanks 

de wacht, zelfs nog een brouwerij bijna overvallen. Enkel de sterke deur kon de eigenaar redden die zelfs 

drie “pistolettes” afvuurde op de dieven.  

 

Op 2 februari, dezelfde dag dat het uitgesproken edict had moeten vervallen, ware het niet voor de verlenging 

ervan, beslist Parma te reageren op de brief van de koningin die de la Torre had overgebracht.147 Daarin 

verdedigt ze de maatregelen die genomen zijn en benadrukt ze eens te meer dat de vele overvallen op zee 

niet alleen grote schade voor de handelaars teweegbrengt (“très-grand dommaiges et intérest irréparable” 

maar ook “préjudices” en “grand tort et injure”) maar ook de volledige handel destabiliseert. Ze vraagt dan 

ook aan de koningin om in april/mei enkele gezanten naar Brugge te sturen voor een conferentie. Parma 

eindigt de brief op een verbitterde manier: 

 

“[…] ne pouvant, pour fin de ceste, délaisser de dire encoires ce mot que jamais n’est venu à ma 

cognoissance que aulcuns subjects vostres se ayent doullu de faulte d’administration de justice par 

deça, comme semblent voulloir insinuer lesdictes lettres de Vostre Majesté, laquele je prye 

s’asseurer, si aulcuns y en a, que venant en faire leurs remonstrances, leur feray incontinent 

administrer droict et justice comm’il appartiendra, sans port, faveur ou respect de personne 

quelconque.” 

 

Het is duidelijk dat, hoewel een mogelijk einde in zicht is en een conferentie in de lucht hangt, de relatie 

absoluut niet optimaal is. Door de brief te eindigen op deze manier lijkt Parma alleszins niet meer de flauwe 

excuses, diplomatieke spelletjes en de foutieve “insinuaties” van de koningin en haar raadgevers te pikken. 

De “faulte d’administration de justice” is volledig toe te schrijven aan het Engelse kamp en Margaretha staat 

recht in haar schoenen. Indien er toch klachten zouden zijn staat ze klaar om deze aan te pakken. 

Desondanks de ergernis bericht Dale op 6 februari dat de regentes het raadzaam vindt commissarissen aan 

te stellen en zo snel mogelijk samen te komen in Brugge.148 Secretaris Roman bericht een dag later dat de 
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koningin vier commissarissen heeft benoemd.149 Opmerkelijk is dat Dale in de volgende brief op 11 februari 

vermeldt dat de regentes dankbaar is voor de vriendschap en de uitvoering van gerechtigheid “wherein she 

cold myslike no one thinge.”150 

 

Dat de verlenging van het edict de koningin nu toch zeer lastig was blijkt uit de snelheid waarmee ze een 

tweede gezant naar de Nederlanden stuurt. Op 20 februari, Dale was zelfs nog niet weergekeerd, krijgt John 

Sheres (? - ?) zijn instructies.151 Ook in deze wordt via het woordgebruik de hoge nood duidelijk: “the same 

may be with spede putt in execution, upon some spedy date en to be agreed upon forthwith.” De geloofsbrief 

voor Sheres zal desondanks nog even op zich laten wachten want deze is gedateerd 3 maart.152 In de 

instructie moet Elizabeth ook toegeven dat ze de gevolgen onderschat heeft en dat spreken met elkaar tot 

een oplossing moet leiden: 

 

“[…] ye shall saye that where now of very late time certen ordonance hath been made and published 

in those Lowe-Contres, which at the first were in apperance to some small hinderance, but finally 

they have proved to tend to the destruction of the entercourse of merchandize betwixt ours and those 

Lowe-Countrees, we have thought the best manner of proceeding and most agreable to the amytie, 

which is and ought to be betwist us and the King Catholyk our good brother, to procede franckly and 

playnly with her there being his governor, not dowting but therof shall ensue the best for us and for 

our countrees and people.” 

 

Er lijkt op het eerste zicht dus een versoepeling te zijn van de koppige koningin. Waar ze eerst nog kon 

spreken van een “small hinderance” heeft de verlenging van het edict haar visie op de zaak toch verlegd 

naar “the destruction of the entercourse.” Het bewijs dat Parma het ditmaal meende had de koningin 

waarschijnlijk wat bang gemaakt. Volgens Brugmans is deze andere visie niet alleenlijk te verklaren door de 

verlenging van het edict. De ware oorzaak ligt bij de aanhoudende vredesbesprekingen met Frankrijk: 

Engeland wil Calais, centraal voor de handelsrelatie met de Nederlanden, niet opgeven.153 

 

Desondanks haar ommekeer kan de koningin het niet laten om op dezelfde nagel te kloppen. Opnieuw wijst 

ze naar het november-edict en doet ze het excuus van de pest af als dekmantel: “yet there are many manifest 

arguments that that pretence is not ye very cause motyff thereof, but is added for some collor.” Dit is toe te 

schrijven aan “private mens labors than of any commen advise of ye states of ye countrey.” Interessant is 

dat de koningin hier dus stelt dat de extra “kleur” die wordt toegevoegd niet toe te schrijven is aan “de Staten 

van het land.” Hiermee legt ze weer de vinger op de wonde waarbij de koningin stelt dat de Staten van de 

Nederlanden niet noodzakelijk akkoord zijn met de aanpak van de landvoogdes. Het moet Parma alleszins 

wel ongemakkelijk gemaakt hebben dat ze steeds herinnerd wordt aan de interne spanningen door haar 

tegenstreefster.  

 

Dat de koningin zelf ook wrok koestert blijkt op het einde van de instructies. Zo herhaalt ze meerdere malen 

dat indien de bespreking op een conferentie niet genoeg voor ze zou zijn en indien men stelt dat ook over 

andere edicten, tollen en dergelijke dient gesproken te worden, Sheres duidelijk moet maken dat dat niet aan 

de orde is. Wanneer wordt aangedrongen mag hij zelfs stellen dat zij niet het beste voor hebben voor beide 

partijen en dat als dat het geval is er wel gezorgd zal worden voor de onderdanen van de koningin. Zo wordt 

Sheres ook gemachtigd om te dreigen met verplaatsing van de handel:  
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“And herin may ye saye, if they shall object that our subjects can not forbeare those countreys or if 

they shall demand of you ironice whyther we meane to have a trade with Embden and Hamburgh or 

to what placees our merchants will or shall goo with ther clothes, you know not, but well you are 

assured yt our merchants make a full accompt that the commodities of our countreys are of yt nature 

yt, wher so ever they shall be carryed, they will well mayntean a mart; and you may add yt, although 

you have no commission so to say, yet you know yt the intention of a great nomber of merchants is 

rather to goo with ther commodities to some other place than thyther, and that ye stey of them to 

contynew in those countreys commeth principally of us, yt ar no wise disposed to change the 

entercourse, except we shall be constreyned by ther doings there.” 

 

Deze boodschap is zeer duidelijk geschreven in het licht van wat we eerder zagen: de grap die de ronde 

deed over de Engelse handelaars die op de Alpen konden proberen hun waren te verkopen als ze de 

Nederlanden niet meer konden aandoen. De term “ironice” valt dan ook enorm op in de tekst. “wher so ever 

they shall be carryed” is ook een zeer duidelijke verwijzing naar de grap. Hoewel de koningin stelt dat de 

Engelse goederen “van een dergelijke aard zijn” dat men ze overal wel verkocht krijgt, blijkt de opmerking 

van Viglius dus wel voor beide partijen een zekere realiteit te bevatten en dus geen zaak te zijn waar eens 

smalend over kon worden gedaan.  

 

Toch wordt in deze maand sterk nagedacht over die verplaatsing van de handel weg van Antwerpen, weg 

van de Nederlanden. In de Relations politiques bevinden zich drie memories over de zaak. De eerste stelt 

dat men de buitenlandse handel zal moeten beperken en zich best weg van Antwerpen kan verplaatsen.154 

De tweede, geschreven door Clough, stelt voor om de handel terug te plooien op het Britse grondgebied 

omdat de enige twee andere opties, namelijk Emden en Hamburg, door het karakter van dezelfde bevolking 

uitgesloten zijn als vestigingsplaats.155 De derde geeft de mening van de handelsnatie zelf weer en deze is 

zeer duidelijk niet te vinden voor een nationale terugplooien van de handel: “it cannot be without peril of the 

realm, destruction of the navigation and decay of mariners, undoing of the natural subjects of the realm, 

imbassing the prices of the commodities of the realm and advaunsing of the foreyn commodites.”156 

 

Het dreigement van de koningin om de handel te verleggen, misschien zelfs terug te plooien werd dus 

onderzocht. Maar het is duidelijk dat dit wapen slechts als absolute last resort kon gebruikt worden. Dat 

angstvallig vooruitzicht werd echter vlug weer wat meer opgeborgen. Op 11 april 1564 sloot Elizabeth, mits 

de toegeving dat Calais werd afgestaan, de vrede van Troyes met Frankrijk.157 Eindelijk was een grote zorg 

van de baan en kreeg ze wat meer ademruimte om zich volledig toe te leggen op de handelsrelatie met de 

Nederlanden. Dat doet ze ook door al op 23 maart zelf een tegen-edict af te vaardigen waarbij alle 

Nederlandse schepen toegang tot Engelse havens wordt ontzegd.158 

 

Zo nam ze een vernieuwde stap in het aanwakkeren van de spanningen tussen de Nederlanden en Spanje. 

En ook in deze schuilt goed nieuws voor de koningin. Doordat de spanningen er zo hoog opliepen had 

Granvelle zelf het voorstel gedaan de Nederlanden te verlaten en zich terug te trekken in het Bourgondische 

Besançon onder het voorwendsel zijn moeder te bezoeken.159 Daarmee had hij toch een enorme nederlaag 

gekend. En hoewel men zijn vertrek vierde, stelt Brugmans dat de winst voor de Nederlandse zaak 

“betrekkelijk gering” was. Het zo gehate gezicht ervan was inderdaad weg maar wat men later de Spaanse 

                                                   
154 Zie hiervoor de samenvatting van de memorie in RPIII, 1259: 661. 
155 Zie hiervoor de samenvatting van de memorie van Clough in RPIII, 1260: 661. 
156 Memorie van de Merchants Adventurers aan de Privy Council, 02.1564?, in RPIII, 1261: 662-3.  
157 Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 111. 
158 Brugmans, “Engeland en de Nederlanden,” 113.  
159 Zie daarover: Louis Prosper Gachard, Sur la chute du cardinal De Granvelle, en 1564 (Brussel: Académie royale de 
Belgique).  



 

41 
 

overheersing zal noemen absoluut niet. Het bestuur van de Nederlanden was in se niet veranderd en hing 

nog steeds af van de visie van Madrid.160 En was er voor Elizabeth veel winst geboekt?  

 

“They nobylitye that weare afore well afectyd to Her Hightnes and they reallem, saye that from 

marchaynttes causys they Prynes honnor ys now towchyd, so that thynges wyll not so eselye be 

quyettyd. On other thynge, they fynde theym sealfes agrevyd, wyche ys they gret depredatyon apon 

they seese, wheryn all thowght ther I doo towche a brother of myne, yet for deutye sacke I cane not 

omytt yt. They qnantytye op all thynges takyne ar kepte in a scedulle. Now of latt, wheyne enye 

complaynttes be mayed at Brusselles, they Lordes mack small acconte of yt, wyllyng theym that yf 

they Iesse let theym … no more, wyche is doone to thys effect to agrewate they pepell myndes 

ageynst us, that wheyn tyme shayll sawe, they maye fynde theym redyer for ther purpose, so that 

now they Inglysshe name begynes to be odius unto theym, wyche was wont to be in moste 

honnor.”161 

 

Bovenstaand fragment uit een brief van Lord Cobham (1527-1597) aan Cecil maakt alleszins duidelijk dat 

de tactiek van het Engelse hof om de Nederlanden op te zetten tegen Spanje ook in de andere richting kan 

werken. De publicatie van het laatste edict heeft de gunst van de Nederlanden ten opzichte van Engeland 

en de persoon van Elizabeth zeker geen goed gedaan. Cobham stelt zelfs dat nu de “eer van hun prins” is 

geraakt. Het toont eens te meer aan hoezeer in de aanloop naar de Opstand wel sprake was van een onvrede 

met het Spaanse bestuur en haar overheersing maar zeker nog niet gedacht werd aan het zich losscheuren 

van de vorst, laat staan het stichten van een republiek. 

 

Bovendien speelt nog iets anders in het fragment. De handelsstrijd mag, zoals ze momenteel door het 

Spaanse bestuur gevoerd wordt, misschien niet helemaal naar de mening van de Nederlandse adel zijn. 

Maar over de piraterij die werkelijk de Nederlandse handelaars treft is iedereen het eens. Zelfs Cobham stelt 

dat hij op dat vlak “een broeder” ziet in hen en dat “for deutye sacke I cane not omytt yt.” De opsomming van 

piraterijklachten geeft het Spaanse kamp bovendien de kans om de mening over “they Inglysshe name” 

“weerzinwekkend” te maken. De piraterij had inderdaad niet opgehouden. Op 29 maart had Parma nog een 

korte brief gestuurd naar de koningin waarin ze haar aanmaant om de piraterij te doen ophouden en zo de 

Nederlandse onderdanen blij te maken met “l’effectuel remède.”162 Eerder die maand had ze een nieuw geval 

voorgelegd aan de koningin.163 Ondertussen hadden de Merchants Adventurers op 12 april Cecil gevraagd 

het laatste edict van maart rigoureus uit te voeren zodat de Nederlanders niet via Frankrijk hun waren kunnen 

verkopen in Engeland.164  

 

Op 26 april stuurt Parma opnieuw een gezant, reeds de derde van Nederlandse kant, de vijfde in totaal. 

Ditmaal François Van Halewijn, de heer van Zwevegem (? – 1579) die officieel gestuurd werd om Elizabeth 

te feliciteren met de gesloten vrede met Frankrijk en onofficieel om de zaken weer op te starten en de vele 

klachten en schade van de Nederlandse handelaars de nouveau voor te leggen aan de koningin.165  

Daarnaast lezen we in zijn instructies dat zijn belangrijkste taak bestaat uit het observeren van de “humeurs 

et vouluntés” van de Engelsen, vooral de entourage van de koningin. Indien Zwevegem merkt dat deze 

helemaal niet bereid lijken de problematiek aan te pakken dan moet hij er alles over te weten komen. Het 

laatste edict geeft voor Parma alleszins die indruk. Daarover schrijft ze ook aan de koningin: “trouvant tant 
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plus éstrange ledict édict, pour avoir esté dressé pendant que l’on estoit icy en communication avec ledict 

Sheres.”166 

 

Parma had het bij het rechte eind. Het rapport van Zwevegem, opgesteld op 6 mei, is volledig in lijn met die 

van d’Assonleville en van de la Torre: Men wordt aan het lijntje gehouden, de afwezigheid van een 

ambassadeur is het probleem en opnieuw enorme verwijten aan het adres van de Spaanse vorst.167 Ditmaal 

stelt Elizabeth zelfs dat het november-edict bedoeld was om “la mectre le pied sur la gorge.” Toch is er ook 

aan deze zending weer een extra toets. Dit keer is de nieuwigheid het feit dat de Engelse handelsvloot 

vertrekkensklaar staat, volgens Zwevegem die de vloot op de Thames had gezien zelfs al haar ankers had 

opgehaald, om naar Emden en Hamburg te varen. Daarover had Roman op 29 april ook al bericht.168 

 

Als de zending van Zwevegem weer vruchteloos bleef dan wist men aan Nederlandse zijde hoe laat het was. 

Zo had deze zich namelijk, net zoals d’Assonleville eerder, volledig proberen kwijten van de rol van Spanje 

in dit verhaal. Ook Zwevegem haalt aan “onwetend” te zijn wat betreft Spanje zoal tot uitvoering brengt. Zodat 

op deze manier dezelfde discussies vermeden zouden kunnen worden en de naleving van de Magnus 

Intercursus, de hoofdzaak, weer op de tafel kwam te liggen. Alles ten spijt zo blijkt want het enige wat 

Zwevegem gedaan krijgt is dat schepen die door storm de Engelse kust bereiken niet zullen vastgehouden 

worden, waarover de koningin zelf Parma inlicht.169 

 

Het is om moedeloos van te worden. Een derde gezant die met lege handen terugkeerde. Maar waarom nu 

zoveel aandacht spenderen aan deze diplomatieke documenten tussen de staten als dit in feite nog niets 

concreets zegt over de rol van het Antwerpse stadsbestuur? Wel, het is belangrijk om duidelijk te maken dat 

de hele problematiek in de handelsstrijd, die uitgevochten wordt met edicten, conferentiebeloftes, gezanten 

enz. eigenlijk een zeer uitgemaakte zaak is voor beide partijen. Volgens Brugmans is de zaak “zo helder als 

glas.”170 Men leeft in feite in een soort van Koude Oorlog-situatie: een van reactie-tegenreactie, van être en 

paraître en van wederzijdse frustratie. Elke vergelijking met de situatie van de Koude Oorlog is natuurlijk 

lastig. Maar toch zijn er enkele gelijkenissen op te merken.  

 

Spanje en Engeland, twee ware grootmachten van hun tijd, stonden natuurlijk niet alleen tegenover elkaar 

maar sinds de opening naar Amerika hadden de twee elkaar teruggevonden als grootste dreiging om op zee 

te domineren. En dat hangt niet alleen samen met dominantie op de zee. Net als bij de Koude Oorlog later 

speelt ideologie, de religie in dit geval, de doorslaggevende rol van de tegenstand. We zagen reeds dat de 

Spaanse koning plus ultra zich als boegbeeld van het katholicisme had opgeworpen en Elizabeth zichzelf 

had laten kronen tot de protestantse tegenhanger. De overwinning van de ‘ware religie’ stond in de zaak 

centraal en in feite is de handelsstrijd dus vooral een middel om de religieus-politieke strijd te voeren.  

 

De hele zaak is daardoor een waar pokerspel geworden. Eentje waarbij beide partijen niet in hun kaarten 

willen laten kijken en zich sterk houden ten opzichte van elkaar. De Nederlanden hebben de Engelse handel 

nodig en de Engelse handel heeft de Nederlanden nodig. Diegene die als eerste zijn koel laat vallen en de 

kaarten werkelijk op tafel gooit zal de verliezer zijn en ‘uitstel’ is dan ook het gekozen wapen. Voorlopig staan 

nog de twee grootmachten tegenover elkaar en kunnen ze het spel bloedend recht houden met een opbod 

van edicten, gezanten en beloftes. Maar wat als straks een derde partij op het toneel verschijnt die lak heeft 
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aan politieke spelletjes en heel wat minder geduld heeft, een partij die de hele zaak blootlegt en misschien 

zelfs bereid is zich te laten bespelen?  
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… en verhitte stedelijke gemoederen 
Intra-statelijke diplomatie: de stad, haar deputatie en het hof 
En zo werden de Nederlanden al snel de speelbal van beide kampen. Aan het pokerspel dat losbarst tussen 

de twee grootmachten zal de stad Antwerpen onderhevig zijn. Toch is dit niet helemaal waar. Zoals we zullen 

zien toont de stad zich net dan niet als passieve actor. Ze zal integendeel net actief optreden om de welvaart 

van de stad te bewerkstelligen. Hierbij toont ze niet alleen de volhardende houding aan het hof te Brussel 

maar zal ze zich ook begeven op het internationale toneel en trachten via haar netwerk, via gelobby, via 

werkelijke diplomatie en via heel wat andere pistes om voor haar plekje in de wereld te strijden. Hierbij zullen 

we zien dat ze een belangrijke rol zal spelen in het verdere verloop van de handelsstrijd. Misschien zelfs de 

doorslaggevende rol. 

 

Maar welke rol had het stadsbestuur eigenlijk te spelen op diplomatiek vlak? Laten we eens van naderbij 

bekijken welke instellingen en figuren op het niveau van de magistraat in wezen een zekere diplomatieke rol 

vervulden. Allereerst was de stad lid van de Staten van Brabant, het representatieve orgaan waar de vier 

grootste steden van Brabant gerepresenteerd waren om te bemiddelen bij de centrale overheid. De 

vertegenwoordiging van de stad in een dergelijk orgaan van overleg en samenwerking, waarbij Margit 

Thofner zelfs spreekt van een constitutionele monarchie, kan gezien worden als een diplomatieke instelling 

indien men een niet-statelijke visie hanteert.171 

 

Ook moet hier gewezen worden op de functie van de burgemeester(s). Tijdens het ancien régime werd de 

stad geleid door twee burgemeesters: de binnen- en de buitenburgemeester. De eerste had vooral 

rechterlijke macht als hoofd van het schepencollege van de stad en de tweede was vooral begaan met de 

politieke en militaire aangelegenheden van de stad. Daarmee was de buitenburgemeester de facto de 

voornaamste figuur van de stad en haar gezicht naar de buitenwereld:  

 

“Als politieke personaliteit vertegenwoordigde hij de stad tegenover de buitenwereld. Zo zetelde hij 

onder meer als haar afgevaardigde in de Staten van Brabant en hun permanente deputatie en nam 

hij de eed van de vorst in ontvangst bij diens blijde intrede. Hierdoor werd de eerste burgemeester 

niet alleen de afgezant van de stad, maar ook de schakel tussen haar en de hogere autoriteiten.” 172 

 

Naast hem stond de stadspensionaris. Sinds 1506 had de stad steevast twee in dienst die door hun rol als 

rechtsgeleerden “ontzaglijk groot” aanzien en invloed uitoefenden. Zij waren “in feite de ziel van het 

stadsbestuur” aangezien zij op de hoogte waren van de lokale problematieken en precedenten en zorgden 

voor een zekere continuïteit naast het jaarlijkse verkiezen van de nieuwe burgemeesters. Ze stonden 

bovendien naast de buitenburgemeester wanneer deze zich naar het hof begaf en zetelden mee in de Staten 

van Brabant. Bovendien gingen de pensionarissen als gezant naar het buitenland of naar naburige 

gemeenten om de belangen van de stad te behartigen.173 

 

Het diplomatiek belang van de pensionaris blijkt ook als we eens een concreet voorbeeld bekijken. De 

geplande installatie van nieuwe bisdommen, met een bisschop te Antwerpen, had de angst voor de inquisitie 

doen toenemen. Nadat eerder de Staten van Brabant al hadden geprobeerd om voor het plan een stokje te 

steken besliste het stadsbestuur op 10 mei 1562 zelf een deputatie naar het hof te Madrid te sturen. Wanneer 

                                                   
171 Margit Thofner, A common art: Urban ceremonial in Antwerp and Brussels during and after the Dutch revolt (Zwolle: 
Waanders Publishers, 2007), 38.  
172 Alinea gebaseerd op: René Boumans, Het Antwerps stadsbestuur voor en tijdens de Franse overheersing: bijdrage 
tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stedelijke bestuursinstellingen in de Zuidelijke Nederlanden (Brugge: De 
Tempel, 1965), 17-20.  
173 Alinea gebaseerd op: Boumans, Het Antwerps stadsbestuur voor en tijdens de Franse overheersing, 49-50. 
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de vorst hen verzekerde dat de inquisitie niet zou plaatsvinden en men vooral zeer vereerd moet zijn om een 

eigen bisschop te krijgen volstond dit antwoord voor de leider van de deputatie die, mede dankzij ziekte en 

heimwee, meteen naar Antwerpen weerkeerde. De secretaris van de deputatie, pensionaris Jacob van 

Wesenbeke (1523-1575), was helemaal niet onder de indruk. Wanneer hij zelfs uit de stad bevel krijgt terug 

te keren schrijft hij dat terugkeren schadelijk zou zijn voor de reputatie van de stad en dat hij en de deputatie 

te Madrid zullen blijven. Door zijn volharding ten opzichte van het stadsbestuur en het Spaanse hof weet de 

pensionaris uiteindelijk uitstel te bekomen van het hof. Daarmee was Antwerpen de enige stad die de 

installatie van haar bisschop wist te voorkomen. Een persoonlijk project van de koppige pensionaris.174  

 

Het is duidelijk dat de figuur van de buitenburgemeester en de pensionarissen sterk te beschouwen zijn als 

stedelijke diplomaten. Niet alleen naar buiten toe maar ook intern in de Nederlanden vormden zij de 

diplomatieke agenten van de stad. Dat deze rol op intra-statelijk vlak ook echt zeer sterk lijkt op deze van 

een ambassadeur op internationaal niveau wordt nog extra bewezen in de bronnen en door de concrete 

acties die men stelt aan het hof te Brussel. Terwijl de twee grootmachten de handelsstrijd voerden met 

edicten, gezanten en valse beloftes, keek het stadsbestuur zeker niet lijdzaam toe. Vooral het laatste 

gepubliceerde edict van de Engelse koningin op 23 maart geeft aanleiding om het hof te Brussel verder onder 

druk te zetten.175 

 

Zo wordt op 7 april 1564 besloten om een ware diplomatieke zending te sturen naar het hof te Brussel 

bestaande uit buitenburgemeester Lanceloot van Urssel (1499-1573), drie schepenen van de stad en de 

beide pensionarissen. Zij moesten “int lange” het hof verhalen welke “schaden interesten inconvenienten 

ende periclen die den landen van herwaertsoveren deser stadt den cooplieden borgeren ende ingestene der 

selver zoude mogen aenecommen” indien de Engelsen zouden wegblijven. Om de klachten “zoo mondelinge 

als by gescrifte te doen.” Ze namen met hen een remonstrantie mee voor de regentes. Daarnaast ook een 

rekwest van de handelaars van de stad en ten slotte ook een kopie en vertaling van het recent gepubliceerde 

edict van koningin Elizabeth in maart.176 Uit die remonstrantie blijkt dat het stadsbestuur niet alleen naar 

aanleiding van het recente plakkaat is afgekomen maar evenzeer op vraag van: 

 

“[…] plussieurs marchans des nations / ensamble des bourgeois et inhabitans de laditte ville / joint 

aulcuns méstiers d’icelle [qui] se sont renduz plaintész aux remonstrans tant par requestes que 

verballement des grosses pertes dommaiges et intérestz que eulx et la commune d’icelle ville ont 

desia longement supporté et encoires supportent a cause des prohibitions faictes aux Angloix 

touchant l’ammener de leurs draps au pays de pardecha selon l’accoustume.” 

 

Het beeld dat het stadsbestuur in haar remonstrantie schetst van de zaak is allesbehalve rooskleurig en men 

gaat dan ook niet de zware woorden uit de weg. Men spreekt over “plussieurs grosses et irréparables 

dommaiges et inconvéniens.” Terwijl spreekt men ook over verlies voor de koning die door de voordelen van 

de stad zijn inkomen zag stijgen. Indien het verbod wordt volgehouden zullen de Engelsen verplicht zijn hun 

handel te verleggen. Alle andere handelaars die afhankelijk zijn van de Engelse lakens en ze verhandelen 

“par tout Europe ou on les at affaire,” zullen daardoor verplicht worden van diezelfde Engelsen te volgen. 

Indien deze “confluente” van zoveel verscheidene handelaars in Antwerpen zou ophouden dan betekent dat 

helemaal niets goed: “Ce que une foiz advenant (que Dieu ne veulle) ensuyvroit une infinite de maulx 

                                                   
174 Alinea gebaseerd op: Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden, 168-76; Prims, 
Geschiedenis van Antwerpen. 8: Met Spanje (1555-1715). 1e boek, 30-4. Zie ook: R. Van Roosbroeck, “Het verzet van 
Antwerpen tegen zijn bisschop (1562-1563),” Nederlandsche Historiebladen I (1938): 81-102. 
175 Nederlandse vertaling plakkaat “By de coninginne,” 23.03.1564 (SAA, Engelse kooplieden I: folio 504-507). Zie ook 
afschrift Nederlandse vertaling plakkaat (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Franse vertaling plakkaat “Par la Royne,” 23.03.1564 
(SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Afschrift Franse vertaling plakkaat (SAA, ENV: z.f.).  
176 Collegiaal besluit en minuut remonstrantie van stadsbestuur aan Parma, 07.04.1564 (Stadsarchief Antwerpen 
(SAA), Engelse natie V (ENV), z.f.). 
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tumultes / troubles / desolations et ruynes de villes et pays commenchant a laditte ville d’Anvers et redundant 

conséguament par toutes les villes et pays de pardecha.”  

 

De “desolatie en ruïne” zal zich dus na Antwerpen over alle steden van de Lage Landen verspreiden. En 

deze neergang heeft zich volgens het stadsbestuur, dat zich beroept op “l’expérience désià donné seur 

tésmoignages,” al reeds ingezet. Zo heeft het wegblijven van handel heel wat Antwerpse werklui zoals 

ververs en bereiders al gebracht “a telle extrèmisté que sans l’assistence pitoyable des bonnes gens fussent 

désià périz de poureté ou par nécessité et famine.” Daarnaast zal het edict “non préveue ny pensee” ervoor 

zorgen dat heel wat zakenlui nu plots geconfronteerd worden met openstaande schulden van de Engelsen 

die niet terugbetaald worden. Zonder “vooraf gewaarschuwd te zijn” zouden zij nu weleens het slachtoffer 

worden van de zaak “zonder hun fout.”  

 

Bovendien is snel ingrijpen nog meer noodzakelijk aangezien men aanwijzingen heeft dat de Engelsen van 

plan zijn naar Emden in Oost Friesland de handel te verleggen als ze geen toegang meer zouden krijgen tot 

de Nederlanden.177 Ook het stadsbestuur zal niets meer verdienen en het zou weleens “leur entière ruine et 

désolation” betekenen. En dat zou zich niet zonder problemen voltrekken: “non sans troubles et mille maulx.” 

Men sluit de remonstrantie zeer tactisch af door te wijzen op het nadeel voor de inkomsten van nog een 

laatste persoon: De majesteit zelf. Zonder inkomsten heeft de stad natuurlijk “aulcun moyen” om de vorst te 

dienen en de schulden die men in zijn naam heeft gemaakt terug te betalen.  

 

Ook in hun lange rekwest krijgen we deze boodschap mee. Op aandringen van haar burgers, die “tant de 

bouche que par escript” het stadsbestuur hebben ingelicht, besliste men zich tot Parma te richten. Zij die nog 

openstaande schulden hadden van de Engelsen zien nu hun “payement et remboursement” aan hun neus 

voorbijgaan. Ook de brief van 29 maart van Parma heeft alle “geduld” en “hoop” in de stad teniet gedaan.178 

Bovendien is het niet meer “apparente ou vraysamblamble” maar net “zeker” dat de Engelsen buiten de 

Nederlanden hun handel zullen verderzetten en andere plaatsen zullen aandoen. Met dit in het achterhoofd 

vraagt men Parma “de vouloir prendre bon regard aux dangiers apparens.”179 In hun geschrift “vragen” de 

Antwerpenaars aan het hof om rekening te houden met hun klachten. In een brief van Maximiliaan Morillon 

(1517-1586) aan Granvelle blijkt het stadsbestuur niet zo beleefd te zijn geweest. Hij stelt dat ze president 

Viglius enorm onder druk hebben gezet en dat ze zelfs stelden te zullen “muiten” als ze niet “krijgen wat ze 

willen.”180  

 

Hun verzoek aan het hof was inderdaad sterk ingegeven door de burgers van de stad. Dat blijkt uit andere 

documenten. Zo vinden we onder meer een verzoek aan het stadsbestuur terug van het ambacht van 

bereiders met de uitdrukkelijke wens om in te grijpen en het hof te Brussel aan te spreken naar aanleiding 

van het nieuwste edict. Volgen hen betekent het “gebannen” van de Engelse lakens de ondergang van het 

ambacht dat meer dan “vyfthien oft zesthien hondert” meesters en gezellen telt. Ook betekent het de de 

                                                   
177 Over de aanwezigheid van de Engelsen te Emden, zie: Bernhard Hagedorn, Ostfrieslands Handel und Schiffart im 
16. Jahrhundert (Berlijn: Karl Curtius, 1910). 
178 2 Kopieën brief Parma aan markgraaf en magistraat, 29.03.1564 (SAA, EKI: folio 508; SAA, ENV: z.f.). In deze 
verdedigt Parma de verlenging van het edict van 28 november op basis van de pest te Londen en het feit dat de Engelse 
koningin nog niet tegemoet is gekomen aan de “difficultez” tussen beide landen.  
179 Rekwest van magistraat aan Parma met apostille van Parma, 17.04.1564, in CMP vol. 3, 299 A: 319-22. Zie ook: 
origineel rekwest van magistraat aan Parma met apostille van Parma (SAA, Engelse kooplieden II, folio 17-8), minuut 
rekwest (SAA, ENV, z.f.) en kopie rekwest (SAA, ENV, z.f.). Zie ook: kopie rekwest van magistraat aan Parma met 
apostille van Parma, 17.04.1564 (Algemeen Rijksarchief Brussel, Archives générales du Royaume, T109 – 395: 
Documents divers touchant les relations commerciales des Pays-Bas avec l’Angleterre du XVIe siècle, folio 43-5). 
180 Maximiliaan Morillon aan Granvelle, 18.04.1564, in PECG VII, 108: 481. “Le président Viglius tient bon quant aux 
draps d'Angleterre; mais ceulx d'Anvers l'ont merveilleusement pressé, [disant] que ilz se mutineront si l'on ne faict ce 
qu'ilz veuillent.” 
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ondergang van heel wat andere ambachten aangezien hun “neringe ende welvaert” sterk afhangt aan deze 

van de Engelsen. Als de handel wordt verlegd dan zou alle bedrijvigheid “slabbacken” en dat net in de stad 

waaraan “vele dependert / meer dan aen eenige landen.”181 

 

Op dezelfde manier vinden we ook een verzoek aan het stadsbestuur terug van heel wat Antwerpse 

handelaars. Deze vragen dat de wethouders zich inzetten bij het hof om het edict te laten intrekken. Als niet 

snel wordt ingegrepen en de Engelsen toegestaan hun lakens te verhandelen te Antwerpen dan betekent 

dat volgens hen “ung retardement irréparable a la négociation du pays de pardecha / a bien grand préjudice 

et dommaige du bien publycque.” Voor het gemene goed zijn zij al bevreesd maar des te meer voor zichzelf 

“qui (par faulte du payement de ce que leur est deu desdits Anglois) en auroient a supporter la paine / pertes 

et principal intérest.” Dat men inderdaad vooral begaan is met de eigen openstaande terugbetalingen blijkt 

wanneer men stelt dat het “op zijn minst” aan de Engelsen dient toegestaan te worden een dergelijke 

hoeveelheid lakens in te voeren dat ze de schulden kunnen terugbetalen. Dit verzoek werd onderschreven 

met 51 handtekeningen van bezorgde handelaars.182  

 

Dat er heel wat onzekerheid heerste onder de Antwerpse handel blijkt ook uit een ander document. Zo sturen 

de handelaars te Antwerpen op 8 april ook zelf een zending naar het hof met een remonstrantie. Deze 

zending van “les marchans de toutes nations et inhabitans hantans la boursse de la ville d’Anvers” werd 

ondertekend door maar liefst 39 kooplieden onder wie enkele bekende handelaarsnamen. Zij vragen aan de 

regentes om in afwachting van duidelijkheid omtrent het laatste edict van de Britse koningin alle schepen 

tegen te houden die willen uitvaren. Ze maken zich zorgen dat met “vent contraire,” niet onwaarschijnlijk in 

de woelige Noordzee, men weleens per ongeluk zou kunnen arriveren in de Engelse gebieden en de 

goederen onterecht “fourfaictes et confisqués” kunnen worden. Men voegt er aan toe dat dit waarschijnlijk 

niet de bedoeling is van de vorstin maar zonder “de werkelijke intentie” van het laatste verbod te weten speelt 

men liever op zeker.183  

 

Het laatste edict van de koningin wordt slecht beoordeeld en niet begrepen. Op het einde van de kopie staat 

bovendien geschreven dat dit overbrengen gebeurde in aanwezigheid van dezelfde heren van Antwerpen 

die boven hun remonstrantie indienden. Het stadsbestuur blijkt dus duidelijk aan de zijde te staan als 

tussenpersoon bij het hof. Op 10 april antwoord Parma op hun vraag in een brief aan de markgraaf van 

Antwerpen. Ze gaat met de zaak akkoord en laat alle schepen tegenhouden zolang er geen verdere 

duidelijkheid is.184  

 

Ondertussen is er ook briefwisseling tussen het stadsbestuur en haar deputatie. Op 12 april stuurt het 

stadsbestuur nog naar Brussel dat “aengaende den Engelschen en hooren nyet besunders oft weerdich 

wesende om scryven.”185 Drie dagen later is de toon heel wat anders. Men heeft opnieuw een remonstrantie 

aan Parma gericht over enkele Engelse handelaars die naar Emden willen varen wat “een sake is van 

importancien ende die groote haeste requireert.”186 In hun remonstrantie blijkt dat deze beweren een 

vrijgeleide te hebben om hop te verhandelen naar de Friese stad. Het stadsbestuur is bang dat indien deze 

                                                   
181 Origineel rekwest van dekens oudermans ouders ende gemeyne gesellen vanden ambachte vanden bereyders aan 
magistraat, 1564 (SAA, EKII: folio 29).  
182 Origineel verzoek 51 handelaars aan magistraat, s.d. (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: 2 kopieën van verzoek (SAA, EKI: folio 
546 en 565). 
183 Afschrift remonstrantie van les marchans de toutes nations et inhabitans hantans la boursse de la ville d’Anvers aan 
magistraat, april 1564 (SAA, ENV, z.f.). In de marge lezen we dat het originele stuk afgegeven werd op 9 april. Zie ook: 
Afschrift remonstrantie (SAA, EKI: folio 554-5).  
184 Originele brief Parma aan markgraaf van Antwerpen, 10.04.1564 (SAA: EKII: folio 11). 
185 Originele brief Magistraat aan gedeputeerde, 12.04.1564 (SAA: EKII: folio 13). 
186 Originele brief Magistraat aan gedeputeerde, 15.04.1564 (SAA, EKII: folio 16). 
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doorzetten anderen hen zullen volgen tot “grand dangier de la diversion du train de la marchandise non 

seulement de ceste ville / mais de tout le pays.”187  

 

Pas op 17 april stuurt Parma haar antwoord op de remonstrantie van 10 dagen eerder. In de apostille schrijft 

ze niets over het opheffen of schorsen van de edicten. Ze stelt enkel dat er wordt gesproken om via enkele 

gedeputeerden aan beide kanten met elkaar in overleg te treden.188 Op 18 april schrijft de gedeputeerde van 

het stadsbestuur dan ook eindelijk terug. Zij hebben “dagelyx” en zelfs “tot deser uren toe” antwoord 

gevraagd en kunnen nu het antwoord van Parma op de eerste remonstrantie overzenden. Voor het antwoord 

op de tweede remonstrantie zal men nog even moeten wachten aangezien men wacht op “tydinge uuyt 

Engelant.” Doordat men ook op een andere zaak in de Raad van Financiën de komende dagen geen 

antwoord dient te verwachten stelt de deputatie dat men “te vergeefs” en “noodeloos” in Brussel zou blijven 

en vragen ze of ze niet “na huys moegen keeren / om ons aldaer ten dienste vanden stadt ende van uwen 

Eer. te emploieren na onsen vermoeghen.”189 

 

In deze tien dagen wordt eigenlijk al een groot stuk van de diplomatieke rol van het stadsbestuur aangetoond. 

Ten eerste blijkt de stad de tussenpersoon te zijn tussen hof en burgers. Zij krijgen klachten van verscheidene 

inwoners en doen dan op hun beurt beklag aan het hof te Brussel. Ten tweede wordt daarbij niet simpelweg 

de klacht verzegeld opgestuurd maar net in de vorm van een deputatie uiteengezet aan het hof. De 

buitenburgemeester, soms bijgestaan door enkele schepenen van de stad, en uiteraard de pensionarissen 

vormen dan de stedelijke diplomaten. Ten derde blijkt ook dat wanneer burgers van de stad in eigen naam 

naar het hof reizen, zij worden bijgestaan door het stadsbestuur. Als laatste blijkt ook uit de briefwisseling 

met de deputatie dat men na de uiteenzetting niet meteen weerkeert naar de stad maar net te Brussel blijft. 

Men vraagt zich dan ook af of het stadsbestuur in Brussel, bij het hof, beschikte over een vaste woning.  

 

Het doemdenken van het stadsbestuur werd nog extra gevoed wanneer men van het netwerk van 

verscheidene handelaars van de stad zeer slecht nieuws krijgt. Zo wordt hen een brief gepresenteerd van 

Andries Boelens (? - ?) uit Amsterdam. Deze vertelt dat het handelsverbod met de Engelsen in “Vrieslant 

Groningerlandt Gelderlandt ende Overysel nyet gelesen en is” en dat dezelfde inwoners van plan zijn om 

naar Emden te gaan om met de Engelsen te handelen. Waardoor de Engelsen “haer lakenen te bot sullen 

koemen venten.” Het stadsbestuur van Amsterdam werd door verschillende lakenkopers aangespoord om 

aan het Brusselse hof een “doleancie” af te geven. Boelens stelt voor dat de Antwerpse lakenkopers 

hetzelfde doen bij hun stadsbestuur.190 Het lijkt dus dat de voorgaande klacht van de Antwerpse 

lakenhandelaars ingegeven was door die van Amsterdam en dat beide stadsbesturen gelijklopend het hof 

kwamen remonstreren op aansturen van hun inwoners.  

 

Ook vinden we in de bronnen twee versies terug van een “extract uuyt sekeren briefve” geschreven te 

Emden. Daaruit blijkt dat de Engelsen met drie schepen met lakens en een schip vol kooplieden bij de graaf 

van Oostfriesland zijn geweest. Men zegt “dat sy haer thien iaer verbonden hebben tot Emden te comen.” 

Bovendien zouden er wel veertig schepen klaarliggen om tot daar te varen.191  Ook een brief uit Leeuwarden 

bericht: “Dat gemeyne rumoer ende spraeck is hiergans by ons datse nu voortaen tot Eemden in Ostvrieslant 

sullen comen met heur geheele vloet.” De drie schepen als voorhoede zouden al heel wat lakens geladen 

                                                   
187 Kopie remonstrantie van magistraat aan Parma, 15.04.1564 (SAA: EKII: folio 15).  
188 Rekwest van magistraat aan Parma met apostille van Parma, 17.04.1564, in CMP vol. 3, 299 A: 319-22. Zie ook: 
origineel rekwest van magistraat aan Parma met apostille van Parma (SAA, Engelse kooplieden II, folio 17-8). Zie ook: 
kopie rekwest van magistraat aan Parma met apostille van Parma, 17.04.1564 (ARAB, T109 – 395, folio 43-5). 
189 Gedeputeerde aan magistraat, 18.04.1564 (SAA, ENV, z.f.). 
190 2 kopieën van brief van Andries Boelens aan Hendrik Moens en Baptista Daniel, 17.04.1564 (SAA, ENV, z.f.).  
191 1 origineel “extract uuyt sekeren briefve waeraff het beginssel buven gescreven was aldus gescreven tot Emden 
den x na paschen,” 10.04.1564 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: kopie extract (SAA, ENV: z.f.). 
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hebben “met roede ende groene suffopen ende andere coleurkens.” De Engelsen zouden er veel privileges 

en vrijheden gekregen hebben en dat voor wel 12 tot 15 jaar.192  

 

Dat privilege dat men opgetekend heeft wordt met een tweede brief van Boelens uit Amsterdam op 23 april 

opgestuurd. Uit deze brief blijkt dat het Antwerpse stadsbestuur gevraagd had dat de burgemeester of 

gedeputeerde van Amsterdam op zijn weg naar het hof “door Anctwarpe souden passeren” zodat men met 

hen kon overleggen wat men in de zaak zou doen. Boulens stelt dat men snel moet ingrijpen “wanct soo sy 

[de Engelsen] daer beginnen te worttelen / ick ben beducht dat zy daer sterck wassen sullen.” De kopie van 

het plakkaat dat de Engelsen “sekere vryheyt” verleent, baart Boulens enorme zorgen: “Ist saeck dat daer 

goede booter onder en compt. Daer sal vuel volcks vertrecken na Eemden […] om met henluyden te 

handelen.” Het plakkaat zelf werd door het stadsbestuur “uuytenen hoochduytsche getranslateert” en naar 

Parma opgezonden.”193  

 

Op 21 en 24 april licht het stadsbestuur haar gedeputeerde in over al deze informatie waaruit zou blijken dat 

heel wat noordelijke handelaars naar Emden zullen gaan om er lakens in te kopen en ze vervolgens “alle de 

weerhelt doer te distribuerene.” Uit Amsterdam zou heel wat handel vertrekken richting Emden en men is 

dan ook erg verwondert dat Parma geen antwoord geeft op de vraag of dat ook te Antwerpen zou mogen 

“daert nochtans een sake is van soo grooter consequentien ende importantien.” In een brief van 24 april 

stuurt men naar de gedeputeerde “extract authenticq” over van de informatie. In deze stelt men bovendien 

dat de Engelsen beslist hebben dat als iemand met hen wil handelen ze dan maar tot Emden moeten komen.  

Dat wordt nog extra kracht bijgezet wanneer de Engelsen de huur van hun pakhuizen te Antwerpen 

opzeggen. Met de handel naar Emden wordt volgens het stadsbestuur niet alleen de Antwerpse handel 

belemmerd maar ook het verbod van de majesteit compleet ondermijnd of “illusoir gemaect.”194  

 

Met de naderende Sinksenmarkt die zou starten op 7 mei was het opzeggen van de pakhuizen wel een zeer 

duidelijk signaal van de Engelsen. Het stadsbestuur liet het daar niet bij en richtte zich tot Parma met wat De 

Smedt een “strikvraag” noemt. In een brief van 27 april aan de gedeputeerde lezen we dat zij de dag voordien 

aan Margaretha hadden gevraagd wie zoal moest uitgesloten worden bij de volgende markt en dus niet 

welkom was. Op 29 april stuurt Parma antwoord op die vraag en daarin is ze allesbehalve duidelijk. Zo stelt 

ze dat de publicatie van de markt mag gebeuren “naer gewoonten.” De enige personen die niet van de 

vrijheid van de markt mogen genieten zijn: “alle ballingen moordenaers straetroovers ende andere criminele 

persoonen mitzgaders zijnre majesteits openbaere vyanden ende die rebelle ende wederspenninge ende 

andere wesende inden ban des heylichs rycx.” 195  

 

De Engelsen werden daarmee in theorie niet specifiek uitgesloten. In dezelfde brief van 27 april lezen we 

bovendien dat de heren van Antwerpen iemand naar Emden “geschict hebben int secrete […] die aldaer nae 

alle gelegentheden zal vernemen ende ons daer aff dagelicx zoe wanneer daer yet zal occurieren 

waerschouwen ende adverteren.” Deze geheim agent van het stadsbestuur was Cornelis Stevens (? - ?) die 

na zijn verblijf te Emden een verslag liet opstellen van zijn aanwezigheid aldaar.196 Tegelijkertijd stuurde 

                                                   
192 1 origineel “extract uuyt zekeren briefve waeraff het beginsel boven gescreven was,” 19.04.1564 (SAA, ENV: z.f.; 
SAA, EKII: folio 22). Zie ook: Afschrift extract (SAA, ENV: z.f.).  
193 Originele brief Boulens aan Baptista Daniel, 23.04.1564 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: kopie van plakkaat van graven van 
Oostfriesland, 10.04.1564 (SAA, EKII: folio 9). Zie ook: vertaling van plakkaat (SAA, ENV, z.f.). Zie ook: kopie van 
vertaling van plakkaat (ARAB, T109-395, folio 39). 
194 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 21.04.1564 (SAA, EKII: folio 34). Originele brief magistraat aan 
gedeputeerde, 24.04.11564 (SAA, EKII: folio 33). 
195 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 27.04.1564 (SAA, EKII: folio 35). Kopie brief Parma aan magistraat 
(SAA, ENV: z.f.). 
196 Origineel verslag van Cornelis Stevens “Remonstrance aen mynen heeren burgemeesters ende scepenen ende 
raedt deser stadt van Antwerpen de welcke doet in alder reverentien Cornelis Stevens coopman deser stadt als 
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Parma haar eigen agent naar Engeland, de heer van Zwevegem, die “goede ende redelyck instructie” zou 

hebben “om alle saken tot een goet verlycken te dresseren.” Aan het hof zou men volgens de gedeputeerde 

nog niet ten einde raad zijn: “men schynt hier noch goede hope te hebben dat alle saken eer corte dagen tot 

eenen goeden eynde noch gebrocht selen moegen worden.”197 

 

Dat geldt niet voor het Antwerpse stadsbestuur dat in deze periode zenuwachtig werd gemaakt door alles 

wat met Emden te maken had. Op 28 april stuurt Johan van Halle (? - ?) nog een bewijsstuk over naar de 

nieuwe buitenburgemeester Hendrik van Berchem (1520 - ?) over een verscheping naar Emden van zaken 

die in de lakenindustrie worden gebruikt. Deze korte brief is voor ons ook interessant omdat op de achterzijde 

geschreven staat dat deze gericht is aan Berchem in “la maison des députéz de la ville d’Anvers a 

Bruxelles.”198 Dat wil zeggen dat de stad Antwerpen wel degelijk een officieel “huis” ter beschikking had in 

Brussel waar de gedeputeerden verbleven. Indien we een ruime interpretatie van diplomatie hanteren is deze 

woning, uiteraard in veel bescheidenere vorm, te vergelijken met een ambassade. Jammer genoeg heb ik 

geen verdere informatie gevonden over het gebouw zelf.  

 

Elk nieuws uit Emden werd waarschijnlijk koortsachtig onthaald bij het stadsbestuur. Hun geheim agent 

Stevens had in zijn verslag al gesteld dat men te Emden pakhuizen en een beurs zou maken voor de 

Engelsen en dat hij ook reeds de palen had gezien om “nyeuwe straeten te maecken om de cooplieden te 

logieren.”199 Op 6 mei stuurt tweede pensionaris Jan Gillis (? - ?) naar zijn “confrère,” pensionaris 

Wesenbeke, meer gedetailleerd over deze werken. Twee handelaars die naar Emden zijn geweest 

verklaarden voor de stad dat men het kerkhof van de minderbroeders heeft “doen casseyen” om daar de 

Engelse beurs te zetten. Het klooster van dezelfde broeders is bovendien nu het “gasthuys.”200 

 

April was voorbijgegaan en de inkomsten voor de Sinksenmarkt leken zeer mager te worden. Op 7 mei, de 

dag van het inluiden van de Sinksenmarkt, stuurt de gedeputeerde echter goed nieuws over vanuit Brussel. 

Daar is namelijk Diego Guzmán de Silva (ca. 1520-1577) aangekomen “die uuyt Spaengien gesonden is om 

te ghaen als ambassadeur ordinaris in Engelant.” Volgens de gedeputeerde betekent dit heel wat meer voor 

de zaak dan de zending van Zwevegem waar men nog steeds op wacht: de Silva zou “scerperen last” hebben 

dan “den goede appaisemente” van Zwevegem. Het wegblijven van nieuws van Zwevegem zorgt er 

bovendien voor dat de gedeputeerde aan het hof weinig kan doen omdat men eerst wil horen welke “tydinge” 

deze met zich meebrengt. De Antwerpenaars zijn niet de enige die aan het lijntje worden gehouden. Ook 

“die van Hollant,” die hun beklag hadden gedaan bij het hof in naam van de Amsterdamse handelaars, 

“worden uuyt gestelt soo wel als wy.”201  

   

Ook op 10 mei laat de gedeputeerde weten dat er nog steeds geen nieuws is uit Engeland en er nog geen 

antwoord wordt gegeven. Men heeft echter wel een interessante opening gevonden en is op een goed idee 

gekomen via de “tolleneer vanden Brabantschen watertol.” Deze werd door verscheidene kooplieden 

aangesproken met de vraag of hij geen oogje dicht kon knijpen voor hen om Engelse lakens te laten 

                                                   

wesende gecommitteert bijde voirs. mijnen heeren om te reysen nae de stadt van Embden…,” s.d. (SAA, ENVI: z.f.). 
Zie ook: afschrift verslag (SAA, EKI: folio 536-7). In acht punten zet deze zijn observaties uiteen van zijn drie weken 
durende verblijf te Emden. Bovendien stelt hij in zijn verslag “dattet goet waere” dat men voor een algemeen verbod 
in de landen van de koning zou zorgen.  
197 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 28.04.1564 (SAA, EKII: folio 42). 
198 Originele brief Johan van Halle aan Hendrik van Berchem, 28.04.1564 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Kopie van bewijsstuk 
Sebastiaen Lucas, 27.04.1564 (SAA, ENV: z.f.).  
199 Origineel verslag Stevens, s.d. (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: afschrift verslag (SAA, EKI: folio 536-7).  
200 Originele brief Jan Gillis aan Jacob van Wesenbeke, 06.05.1564 (SAA, EKII: folio 46).  
201 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 07.05.1564 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Instructies Guzman de Silva, 
03.06.1564, in RPIV, 1284: 28-35. Deze was in feite al reeds in januari aangesteld maar nam pas vanaf juni zijn post te 
Londen op.  
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binnenglippen op de lopende Sinksenmarkt. Daar durfde hij zich in eigen naam niet over uitspreken. Maar 

als het stadsbestuur de verantwoordelijkheid zou nemen dan zou hij geen probleem maken. Het stadsbestuur 

had er mondeling reeds mee ingestemd maar toen hij bij de gedeputeerden kwam vroeg hij ook schriftelijke 

zekerheid. Dat wilden de gedeputeerden niet geven uit angst voor de reputatie van de stad. En men vindt 

het dan ook beter de zaak “by stilswygen” af te spreken.202 

   

Dat plan wordt ook uitvoerig besproken in de bief. Zo vraagt men aan de tollenaar om “gheen swaricheyt 

daerinne [...] te maken / soe daer oick geen in en schene te vallen.” Hij kon zich verdedigen door te zeggen 

dat er slechts “insinuatie” was van Engelse lakens tegen te houden doordat men enerzijds via een brief aan 

de markgraaf verboden had geen lakens toe te laten maar anderzijds wel iedereen vrij toestond de markt bij 

te wonen. Indien men toch een probleem zou maken, “den cas occurerende,” dan was er altijd nog het 

privilege van de stad dat het stadsbestuur “ongetwyvelt” zou “voorstaen:” “sulcx dat hy altyt ongepraempt 

soude blyven.” Die verzekering van het stadsbestuur stelde de man tevreden. Men wist hem te overtuigen 

zijn verhaal niet te delen met het Brusselse hof en verzocht aan het stadsbestuur om de tollenaar op de 

hoogte te houden en hem nog eens extra bevestiging en verzekering te geven voor zijn “contentement.” En 

dat was nog niet alles:  

 

“nyettemin tot synen meerderen gerustheyt ende oick tot meerdere versekeringe vanden stadt / 

hebben wy daeraff int lange gesproken ende gecommuniceert soe in presentie als in afwesen vanden 

voers. tolleneer ierst met mynen heer den tresorier / ende daerna met mynen heer den Prince van 

Orangien / die ons belooft hebben soe verre des vermaen wort gemaect inden Raide van State oft 

Finantien respective / daer inne ten besten te spreken ende vercleren hoe daeraf vermaent te wesen 

ende dat na hunnen duncken daer gheen swaricheyt op en was vallende gemerct den privilegie 

vanden merctvryheyt ende den voers. accorde ende consente vanden publiceren van dien volgende 

den lesten besloten brieve van haer hoocheyt.”203 

 

De verwarring door twee tegenstrijdige documenten, het verbod van lakens in te voeren en de toezegging 

de Sinksenmarkt vrij te laten verlopen, had dus het stadsbestuur de kans gegeven om de Engelsen toch te 

laten deelnemen aan de lopende markt. Bij dat plan wist men de tollenaar te overtuigen zijn bedenkingen 

niet te delen met het hof. Maar nog belangrijker: deze kon zich ‘van den domme houden’ en vasthouden aan 

zijn interpretatie van de richtlijnen doordat het stadsbestuur zijn rug zou dekken via het privilege van de stad. 

Bovendien had het stadsbestuur ook voor haar eigen rugdekking gezorgd mocht de zaak voor de Raad van 

Financiën of de Raad van Staten gebracht worden. Daar zou de stad gesteund worden door de Prins van 

Oranje en Tresorier Generaal Antoon Van Stralen (1521-1568) om de al dan niet “gefundeertheyt” van het 

hof aan te tonen. Dit alles gebeurde in uiterste geheimhouding.204  

 

Dat plan werd ondertussen op dezelfde 10 mei in werking gezet door het stadsbestuur. Men heeft de 

Merchants Adventurers, die nog te Antwerpen waren, laten voorkomen en hen gewezen op het feit dat deze 

zich gebonden hadden via “den ouden concordaten” om elk jaar de twee grote markten bij te wonen. 

Krachtens dat privilege was het hen “genoech toegelaten” om nu ook gebruik te maken en te “genyeten” van 

de lopende Sinksenmarkt. Zeker nu zij door Parma niet expliciet uitgesloten waren als “vyanden.” De 

handelsnatie antwoordt echter negatief. Men zou het graag anders zien maar volgens hen belemmeren de 

                                                   
202 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 10.05.1564 (SAA, ENV: z.f.). 
203 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 10.05.1564 (SAA, ENV: z.f.). 
204 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 10.05.1564 (SAA, ENV: z.f.). Over de figuur van Van Stralen is ook heel 
wat geschreven. Zie onder meer: Nicole, Dumon, “Antoon van Stralen, burgemeester van Antwerpen in de 16de eeuw: 
een overzicht van de bezitsstruktuur,” (Mastersproef, Rijksuniversiteit Gent, 1971); A. Cosemans, “Antoon Van Stralen. 
Burgemeester van Antwerpen; commissaris der Staten-Generaal bij den aanvang der regeering van Philips II, 1521-
1568,” Verslagen en mededeelingen. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1933). 
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prinsen een dergelijk verzoek waarop men niets anders kan doen “dan hen geordonneert werdt.” Ze zullen 

hun meerderen te Londen wel inlichten over de vraag.205 

 

Op 12 mei stuurt de gedeputeerde een herinnering naar het stadsbestuur om richtlijnen indien men hen voor 

het hof zou roepen en hen zou vragen of men de Engelsen zou toelaten op de markt. Zo is men namelijk “int 

secret genoch geadverteert […] / dat moegelyx eenige de sake gherne anders sullen poogen te verstaen 

ende interpreteren dan ter intencie van uwen Eer. […] (hoe wel nochtans diverse anderen gheen swaricheyt 

of difficulteyt daerinne en vinden).” Om “noch te beter gewapent te syne” zou men bovendien ook graag 

kopie hebben van de huidige publicatie van de markt en de privileges. Ook vindt de gedeputeerde het niet 

slecht om eens te onderzoeken of er geen precedent te vinden is waarbij een handelsnatie ondanks een 

verbod toch werd verplicht tot aanwezigheid op de markt op basis van het gesloten privilege. Dit zou voor de 

gedeputeerde dan “onsen casus in terminus” vormen. Terwijl het stadsbestuur op zoek gaat naar een 

precedent uit het verleden waarop men zich kan beroepen zal de gedeputeerde aan het hof zich allesbehalve 

laten opmerken. Zo lijkt het de gedeputeerde best de president niet te spreken en “uuyt synen oegen” te 

blijven. Indien deze hen toch ontbiedt: “selen dilatoire antwoorden dat wy daerop aen uwen Eer. scryven 

sullen / ten eynde om daermede den tyt te winnen ende de sake nyet te vergeefs in aigreur te doen stellen.” 
206   

 

Nog dezelfde dag stuurt het stadsbestuur haar antwoord naar de gedeputeerde op de vraag wat men zoal 

zou moeten antwoorden indien men voor de Raad wordt geroepen om uitleg. Het advies van het stadsbestuur 

is om te wijzen op de strikvraag die men Parma eerder had gesteld en haar onduidelijk antwoord. Aangezien 

het stadsbestuur de publicatie van de markt naar gewoonte mocht doen en de Engelsen niet expliciet werden 

uitgesloten is iedereen welkom “ongehacht ende ongehouden uuyt wat landen ende nacien die zyn.” 

Bovendien had een eerder plakkaat van 8 december niet expliciet de inbreng van lakens verboden. En als 

laatste kon de gedeputeerde wijzen op het feit dat er geen duidelijker verbod is gekomen via de Staten van 

Brabant en enkel via gesloten brief aan de markgraaf meer duidelijkheid werd geschept, hoewel net de 

stempel van de Staten noodzakelijk was.207 

 

Dit was wel een heel straf plan. Desmedt spreekt hier over “spitsvondige toeleg” en het idee om het hof te 

Brussel “voor een voldongen feit te stellen.”208 Het klopt inderdaad dat men wel heel ver ging om de Engelsen 

toch nog toe te laten op de reeds lopende Sinksenmarkt. Van het verplichten van de handelsnatie zich te 

houden aan hun eigen privilege en zich te baseren op onduidelijkheid vanwege het hof tot het aanwijzen van 

een ontbrekende stempel. Indien de Engelsen zich ook bereid hadden gevonden in te stemmen met deze 

vrije interpretatie had dit het hof te Brussel alleszins enorm in verlegenheid gebracht, zo kan men zich 

voorstellen. Daarom waarschijnlijk dat men in de marge nog schrijft over dit plan vooral te spreken met figuren 

als Van Stralen en anderen “die ghij sult bevinden te deser stadt waerts geaffectionneert te zijn.”  

 

Op 15 mei bericht de gedeputeerde over het arriveren van Zwevegem de dag voordien. Dezelfde dag nog 

vergaderde de Raad van Staten en ook de gedeputeerden hebben Zwevegem “soe voer als na der noene” 

gesproken. Deze maakte hen duidelijk dat de vastgehouden schepen nu dus toch mochten vertrekken zoals 

                                                   
205 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 11.05.1564 (SAA, EKII: folio 48).  
206 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 12.05.1564 (SAA, ENV: z.f.).  
207 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 12.05.1564 (SAA, EKII: folio 49). Zie ook: Originele gedrukte plakkaat 
koning “placcaet ende mandement der con. mat. beroerende sekere coopmanschappen / stoffen / ende materialen 
diemen uut dese dese Nederlanden int Coninckrijck van Enghelant niet en mach voeren / als oock mede tghene men 
uut tvoors. Coninckijck van Enghelant niet en mach brenghen inde landen van herwaerts-overe,” 08.12.1564 (SAA, 
EKI: 517-524). Zie ook: Kopie plakkaat (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Origineel “extract getrocken uuyt sekere placcate 
gegeven van wegen ons genadichs heeren des Conincx opten achtsten dach van decembri xvc lxiii,” 08.12.1564 (SAA, 
ENV: z.f.). Daarin worden producten van ijzer, tin en wol verboden maar lakens uitgezonderd van het verbod.  
208 Desmedt, De Engelse natie te Antwerpen deel 1, 259-60. 
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we eerder al zagen. Ook stelt hij Antwerpen gerust en “gheeft men vast goedt hope dat alle saken noch tot 

goeden eynde gebrocht ende geappaiseert selen worden.” Vooral nu de nieuwe Spaanse ambassadeur de 

Silva vertrekkensklaar staat. Toch is er vrees want ook de Engelse vloot naar Emden is vertrekkensklaar 

volgens Zwevegem. In de brief wordt de wanhoop van de Antwerpse gedeputeerde dan ook mooi 

gereflecteerd wanneer men hoopt op een goddelijke interventie: 

 

“mochte men wensschen dat de wint ons soe gunstich ware dat hy d’Engelsche vlote hier te lande 

inne dreeff / oft dat eenigen goeden geest de selve oft … eenige scepen der selver met eenige 

dexteriteyt daer wist inne te doen comen soude dienen tot grooten beneficie van beyde de landen 

ende soude der reputatien aen beyde syden moegen schynen nyet te cort gedaen te worden God 

wille … het beste ende de saken tot goeden eynde brengen.”209 

 

Ondertussen heeft men de gedeputeerde nog niet overhoord over het plan van het stadsbestuur om de 

Engelsen toch toe te laten tot de markt. Desondanks hoort men “secrete” dat men ook van ’s hofs wege nu 

onderzoek doet hoe men een dergelijke actie van het stadsbestuur kan beletten. Indien men hen toch zou 

voorleiden dan is de gedeputeerde klaar de visie van de stad te “bewysen” en te verdedigen. De 

gedeputeerde heeft er wel degelijk vertrouwen in want in een zaak die “soe cleer ende liquide schynt” kan 

men moeilijk “swaricheyt” maken. Toch zal men alles nog onder “suspens” houden en geen verklaringen 

afleggen tot het moment dat er reeds lakens zijn gearriveerd op de markt. Want als men op dat moment toch 

nog een probleem wil maken van de zaak dan zal het hof de “ongefundeertheyt daer aff daperlyck moegen 

bewysen.” Met andere woorden: “Eens we de lakens hebben binnengekregen zal het lastig zijn voor het hof 

om ze buiten te krijgen.” Uit dergelijk taalgebruik spreekt natuurlijk een enorme arrogantie van het 

stadsbestuur tegenover de staatsmacht.  

 

Nu Zwevegem gearriveerd was en men meer duidelijkheid van de koningin had gekregen over de schepen 

die zouden arriveren in Engelse wateren “constraint par tempeste de vent contraire ou autre occasion 

honneste ou nécessaire,” liet Parma op 14 mei aan de markgraaf weten dat alle schepen die vertrekkensklaar 

staan, “chargez pour le weest,” vrij mogen vertrekken.210 Dat was geen goed nieuws voor Antwerpen. Op 16 

mei bericht de magistraat aan gedeputeerde dat meerdere schepen, “wel tot tachtentich toe in getale,” 

klaarstaan om te varen naar Emden en er zelfs al enkele vertrokken zijn. De benauwdheid slaat de 

Antwerpenaars om de hals en men vreest de Engelsen wel nooit meer terug te zien: 

 

“Soo dat nootelic zal wesen terstont ende sonder dilaye daerinne te worden versien want soo verre 

tselfde nyet terstont gedaen en worde en is nyet meer te hopen de Ingelsche coopluyden hier inde 

conincx landen te crijgen maer gelyc ons oick alle de coopluyden selfs vercleren ist gescapen datse 

daer continuelic tot Empden sullen blijven negotieren / te meer want wij verstaen dat haer daer 

diversche privilegien ende vrijheden gegunt sijn. Ende onder andere dat men heur van schulden die 

sy elders voer data van heure compste tot Empden gemaect hebben aldaer nyet en zal mogen 

molesteren / wat daer uuyt volgen sal ende wat schade dese stadt daer deur sal comen te lydene / 

kunnen uwe Eer. wel considereren.” 211 

 

Als dat waar is en de Engelsen inderdaad zich geen zorgen meer hoeven maken over oude schulden dan 

zou dat werkelijk zeer nadelig zijn voor de stad en haar inwoners. Maar ook voor de Nederlanden en het 

stadsbestuur is dan ook van mening dat een algemeen verbod moet worden bekomen zodat elke 

Nederlander, als onderdaan van de Spaanse koning, wordt verboden te handelen met de Engelsen. Dit dient 

“in alder diligentie ende sonder ophouwen” verzocht te worden en er mag niet mee gewacht worden want 

                                                   
209 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 15.05.1564 (SAA, ENV: z.f.)  
210 Originele brief Parma aan markgraaf van Antwerpen, 14.05.1564 (SAA, EKII: folio 50).  
211 Originele brief van magistraat aan gedeputeerde, 16.05.1564 (SAA, ENV: z.f.).  
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“periculum in mora est.” Ondertussen hadden de Amsterdammers Antwerpen een handje toegestoken door 

een schip dat gereed stond naar Emden te vertrekken tegen te houden en de goederen te laten overzetten 

op Antwerpse schepen. Hoewel dit werd aangevochten door de scheepsvaarders ging men proberen de 

zaak zo lang mogelijk te rekken in de hoop tegen dan een “generael verbodt” te hebben.  

 

Met al die berichtgeving uit Emden in april en het feit dat de scheepvaarders door de Engelse koningin 

gerustgesteld zijn en opnieuw mogen uitvaren als vooruitzicht wordt het stadsbestuur extra angstig. Dat gaf 

aanleiding om op 19 mei hun grote plan eindelijk uit te doeken te doen voor het hof. In hun remonstrantie 

stelt men dat de Engelsen niet van plan zijn om lakens af te zetten in Antwerpen uit angst voor “quelque 

précedent deffence.” Dit is echter geheel tegen de vrijheid en het recht van de markt waarbij de Engelsen 

zich verplicht hebben de twee jaarmarkten te bezoeken. Het stadsbestuur stelt dan ook voor de Engelsen te 

verplichten tot aanwezigheid. Zodat aan de Engelsen “ne soit donné occasion de prendre leurs excuses sur 

quelque prohibition.”212  

 

In het rekwest dat men voorlegt aan het hof worden deze zaken extra benadrukt. Men beroept zich op de 

vrijheid van de stad om de jaarmarkt te publiceren “sans excepter les Anglois” en het feit dat de vorst bij zijn 

Blijde Inkomst dit recht heeft bevestigd. Ook benadrukt men dat de Engelsen reeds beslist hebben hun markt 

te houden te Emden, “dehors l’obéyssance de sa majesté,” om de handel van Antwerpen en de Nederlanden 

te diverteren. Om deze “dreiging” van de Engelsen te voorkomen dient de vorst dan ook een algemeen 

verbod “sur grosses paines” uit te vaardigen over alle gebieden onder zijn controle. Als de Engelsen toch 

toegelaten zouden worden in de Nederlanden, dan is dat “premièrement” en “devant tout” om te Antwerpen 

hun lakens te ontschepen aangezien ze “verplicht” zijn aan de stad via verscheidene privileges.213  

 

Met een dergelijk verbod moeten de Engelsen “erkennen dat het niet in hun macht ligt” om de handel weg 

van de Nederlanden en Antwerpen te verleggen zonder consent van de vorst. Het stadsbestuur gaat zelfs 

verder en stelt dat dit een bewijs zou vormen van de “autoriteit” en “macht” van de koning in de Nederlandse 

gebieden. Meer zelfs nog, de Engelsen zullen daardoor vanzelf verplicht zijn om hun eigen verboden in te 

trekken. Daarnaast zullen de Merchants Adventurers hun lakens “a pris raisonnable et non a leur volunté” 

verkopen, zoals ze wel te Emden doen. Ook op een andere plaats zou men de Engelsen eindelijk eens op 

hun plaats kunnen zetten. Want eens zij te Emden een markt “fort prouffitable” kunnen houden, dan zullen 

ze steeds “geneigd zijn “de nous menasser avecq laditte diversion.” Dit laatste argument geeft mooi weer 

dat het stadsbestuur toch maar al te goed beseft dat de Engelse handelsnatie over een machtig instrument 

beschikt om haar wensen af te dwingen.  

 

Op 21 mei beslist men Parma opnieuw via een zending aan te sporen om de Engelse natie toch toe te laten 

tot de sinksenmarkt te Antwerpen. Het stadsbestuur had de handelsnatie reeds gevraagd om hun 

aanwezigheid: “a quoy Ilz se sont excusez de ne povoir observer et accomplir de leur part lesdits conventions 

obstant certaine précédente prohibition de vostre altèze / par laquelle ilz sont empêchez / et occasionnez 

d’aller aultrepart a Empden dehors les pays de pardechà.” Toch vraagt men aan Parma om ze wel toe te 

laten “comme du temps passé.” Het antwoord van Parma staat in de marge geschreven en is duidelijk: Zodra 

de Engelse koningin haar edicten intrekt, “son alteze ne fera aucune difficulté de se y conformer de son 

coustel et semblablement révocquer ou suspendre le tout iusques par communication ou aultrement y sera 

pourveu.”214 

 

                                                   
212 Minuut remonstrantie magistraat aan Parma, 19.05.1564 (SAA, ENV: z.f.).  
213 Twee minuten remonstrantie magistraat aan Parma, 19.05.1564 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: twee afschriften 
remonstrantie (SAA, ENVI: z.f.).  
214 Originele remonstrantie magistraat met apostille van Parma, 21.05.1564 (SAA, EKII: folio 52). Zie ook: Originele 
remonstrantie magistraat met apostille van Raad van State, 21.05.1564 (SAA, EKII: folio 54). Zie ook: Minuut en 2 
kopieën van de remonstrantie (SAA, ENV: z.f.).  
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Wachten totdat de koningin de eerste stap zou zetten was natuurlijk voor het stadsbestuur niet voldoende. 

Tot overmaat van ramp had de extra aansporing aan het Brusselse hof een zwaardere uitwerking dan men 

wenste. De dag nadien, op 22 mei, werd een nieuw plakkaat uitgevaardigd.215 Daarmee werd inderdaad de 

handel met de Engelsen in de Nederlanden verboden. En ook handel met Emden en andere plaatsen waar 

de Engelsen zouden handel drijven werd nu expliciet verboden. Maar daarnaast werd ook de invoer van 

lakens veel duidelijker verboden. Het hele plan om het hof voor een voldongen feit te stellen had nu compleet 

geen basis meer: “Tot dusver had de deur nog op een kiertje gestaan; nu werd zij stevig vergrendeld.”216  

 

Dit nieuwste edict was een absoluut dieptepunt en helemaal niet wat het stadsbestuur in gedachten had. Het 

bevestigde eigenlijk nog meer hoezeer de statelijke autoriteiten niet verder raakten dan een opbod aan 

edicten en verboden. Dat blijkt ook uit de inhoud van het edict waarin alle voorgaande argumenten voor de 

gespannen relatie voor een zoveelste maal worden herhaald en opgesomd: de “groote beroovinghen” dienen 

op te houden en de Nederlandse handelaars dienen “vanden selven vrijdom ende liberteyt als de voirseyde 

Enghelsche herwertsovere” te genieten. Men vermoedt de Engelsen ervan op zoek te zijn naar een 

monopolie en de handel “alsoe te stellen in handen vanden Engelschen alleene, ende onse voirseide 

ondersaten daer uuytsluyten.” De teneur is duidelijk dat van poets, wederom poets: de verboden van de 

Engelsen vragen om verboden van de Nederlanders. 

 

We zagen in dit hoofdstuk zeer duidelijk dat terwijl de staatsmacht de handelsstrijd streedt met edicten, 

gezanten, beloften en schijnbare gelatenheid, het stadsbestuur te Antwerpen niet gewoon toekeek langs de 

zijlijn. We zagen dat men ten eerste via enkele intra-statelijke zendingen, waarbij vooral de 

buitenburgemeester en pensionaris(sen) steeds aanwezig waren, het hof probeerde overtuigen met 

remonstranties. En dat verzoekschriften van handelaars en inwoners van de stad ook werden afgegeven 

met steun en aanwezigheid van het stadsbestuur. Ten tweede zagen we ook dat er sowieso een vaste 

gedeputeerde is die te Brussel de belangen van de stad behartigde en dat men bovendien beschikte over 

een vaste woning van waaruit Antwerpen werd vertegenwoordigd. Ten derde zagen we ook dat via het 

netwerk van de stad, via haar vele handelaars, het reilen en zeilen op de voet kon worden gevolgd, men 

informatie kon verwerven en doorspelen en ook met naburige stadsbesturen kon overleggen voor een 

gezamenlijke actie. 

 

Naast al deze contacten beschikte het stadsbestuur ook nog over enkele andere zaken om concreet deel te 

nemen aan de problematiek. Zo zagen we dat zij een eigen agent stuurden om in naam van de stad de zaken 

te Emden waar te nemen en erover te rapporteren. Maar het belangrijkste wapen van de stad waren haar 

rechten en privileges. Deze gaven haar niet alleen het recht om te wegen op de besluitvorming en Parma te 

proberen overtuigen van hun visie maar evenzeer boden deze een kans om hun visie door te duwen. Hierbij 

zagen we dat het stadsbestuur allesbehalve terughoudend was in haar pogingen om de Engelsen toch tot 

aanwezigheid op de sinksenmarkt te dwingen en daarbij niet verlegen was om het hof te Brussel voor een 

voldongen feit te plaatsen en hen in feite ‘een hak te zetten.’ De uiteenzetting en omkadering van dit plan 

waarbij gelet werd op “stilswygen,” gesproken werd met enkele “goetwilligen” van de stad en waarbij zelfs 

afspraken werden gemaakt met de tollenaar getuigen wel degelijk van een diplomatieke rol van het 

stadsbestuur op nationaal niveau. 

  

                                                   
215 Gedrukte kopie “Ordinantie placaet ende statuyt, waer by een yegelic verboden word, datmen gheene goeden, 
waeren, oft coopmanscepen uuyt dese Nederlanden voeren oft transporteren en sal, nae Enghelant, Empden oft 
elders & c.,” 22.05.1564 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: 2 kopieën van plakkaat “by den coninck,” 22.05.1564 (SAA, ENV, z.f.). 
Zie ook: Franstalige kopie “Par le Roy,” 22.05.1564 (ARAB, T109-368/3 Correspondance diplomatiques touchant le 
commerce, les droits de tonlieu, la navigation et les vexations des sujets des Pays-Bas en Angleterre ainsi que touchant 
la nation Anglaise dans les Pays-Bas, de 1517 à janvier 1571 (n.st.): folio 290-2).  
216 Desmedt, De Engelse natie te Antwerpen deel 1, 262. 
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Maar waartoe had deze rol geleid? Wat waren de gevolgen van haar acties? Men stond hoegenaamd niet 

dichter bij een vergelijk en spoedig einde. Men had integendeel zelfs in eigen naam bekomen dat de hele 

zaak nog extra verscherpt werd. Hoewel in Amsterdam schepen werden tegengehouden, lagen heel wat 

schepen vertrekkensklaar. Niet in het minst die van de Engelse handelsnatie die zelf ook niet al te happig 

leek om deel te nemen aan het Antwerpse plan om naar de markt te komen. De zaak leek er zeer slecht voor 

te staan en nu men zelf schuld had aan het nieuwste edict werd dat nog extra pijnlijk. Het antwoord van 

Parma, die stelde dat ze zonder probleem de edicten zou intrekken maar enkel als de koningin de eerste 

stap deed, zorgde voor een duidelijke afgrendeling op nationaal niveau. Maar het bracht het stadsbestuur 

misschien wel op een idee op internationaal niveau.  
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Een positieve actie?  
John Fitzwilliams (? - ?), de deputy van de Adventurers te Antwerpen bericht dat het stadsbestuur enorm 

verlangt naar de oude handelsrelatie en hoeveel spijt men heeft dat de verstandhouding steeds verergerd. 

De spijt en verontwaardiging van het stadsbestuur wordt nog het beste weergegeven wanneer Fitzwilliams 

stelt dat het stadsbestuur het nieuwste plakkaat van 22 mei niet heeft gepubliceerd.217 Het was duidelijk dat 

intrastatelijke diplomatie en eenzijdig lobbyen bij het Brusselse hof niet genoeg was om de handel te 

herstellen. Men voelt goed aan dat de zaken tot een dergelijk dieptepunt zijn gekomen dat radicale actie 

vereist is. Men maakt zich dan ook klaar voor wat Desmedt een “positieve actie” noemt op het internationale 

niveau.218  

 

Deze positieve actie omvat de zending van de stadsbode Andries van Hindersom (? - ?) met een groot 

briefpakket naar Londen om rechtstreeks de Engelsman aan te spreken. Deze briefzending, bestaande  uit 

zeven brieven, kan in feite opgedeeld worden in drie delen: een eerste briefpakket is bestemd voor het 

netwerk van het Antwerpse stadsbestuur. Een tweede pakket is gericht aan het Engelse hof en de Engelse 

staat. En het laatste pakket is gericht aan de Merchants Adventurers. Deze laatste zijn, als we de inhoud 

maar ook de lengte nagaan, duidelijk de belangrijkste.  

 

Deze wel heel lange brief is geschreven aan “mynen heeren den gouverneur ouders ende assistenten 

vanden coopluyden adventuriers der Engelscher nacien residerende tot Londen, onsen bezunderen goeden 

heeren ende vrienden.” En deze vriendschap komt ook zeer breedvoerig naar voren in de opening van de 

brief. Hier beroept men zich op de oude handelsrelaties en hoezeer beide partijen voordeel hebben gehaald 

uit de “goede onderlinge ende mutuele vrientscap handelinge ende vredelijcke correspondance.” Voor deze 

goede relatie hebben het stadsbestuur en haar voorgangers zich steeds ingezet met “uuyterste neersticheyt 

ende debvoir.”219 

 

De oude handelsrelaties worden momenteel echter “beleth ende noch ter tyt geempescheert […] deur 

verscheyden soo particuliere als generale contrarie verboden.” De handel is daardoor “zeer verachtert” en 

het stadsbestuur heeft schrik dat de weg bereid is waarop de handel dreigt “geheelyck te cesseren.” 

Nochtans heeft zij “alle neersticheyt ende instancie” gedaan om dat te beletten. Naar Latijn wordt de zin 

vertaald als “nos nullum non moverimus lapidem.” Letterlijk vertaald dus: “wij geen enkele steen onbewogen 

hebben gelaten.” Desondanks leverde het niet het resultaat zoals “verhoept” en men waarschuwt de 

handelsnatie dan ook: 

  

“[…] ende waere te beduchten dat zoe verre deur goede intercessie neffens den princen ten beyden 

zijden met alder vlyticheyt de saken nyet versuct ende gemiddelt en werdden die noch meer verbittert 

ende den handel ende treyn meer beleth soude mogen worden / ende bij avontuer naemaels nyet 

soe wel te dresseren en soude wesen.” 

 

Er is echter nog steeds hoop om de zaak te herstellen. Zo heeft het stadsbestuur beraadslaagd en het “meer 

dan nootelyck” bevonden dat men zowel naast de Engelse koningin als naast de Spaanse koning en zijn 

gouvernante alles in het werk moet stellen opdat de verboden worden herroepen en ingetrokken of op zijn 

minst geschorst. Het stadsbestuur schrijft daarom om deze “intercessie” te steunen en ermee in te stemmen. 

Zodat zij bij de koningin zullen trachten te zorgen voor een herroeping of op zijn minst schorsing van de 

gedane edicten totdat er bij communiactie tussen de staten de “zwaricheyden sullen mogen wesen besluyt.” 

                                                   
217 Fitzwilliams aan Cecil, 27.05.1564, in RPIV, 1281: 24-6.  
218 De Smedt, De Engelse natie te Antwerpen. Deel 1, 270. 
219 Minuut Latijnse brief magistraat aan handelsnatie, 27.05.1564 (SAA, EKII: folio 66-7). Zie ook: Latijnse afschrift (SAA, 
ENV: z.f.). Zie ook: twee minuten van Nederlandstalige basisversie brief (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: drie afschriften 
Nederlandstalige basisversie brief (SAA, EKI: folio 72-4; SAA, ENV: z.f.; SAA, ENVI: z.f.). 
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Terwijl wil men de handelsnatie ervan overtuigen dat men aan deze kant van het water hetzelfde zal 

ondernemen “met alle vlijticheyt.” Eigenlijk stelt het stadsbestuur dus een gelijke actie voor te Londen en te 

Brussel/Madrid. De bedoeling is dat de Engelse handelsnatie de Engelse koningin wat dient te bewerken en 

dat het Antwerpse stadsbestuur hetzelfde zal doen bij de Spaanse koning en de regentes. Zodat via het 

optreden van en de communicatie tussen de onderdanen de prinsen en de staten opnieuw met elkaar in 

communicatie kunnen treden. Dit is zeer terecht een “positieve actie” te noemen en het optimisme van het 

stadsbestuur komt dan ook duidelijk naar voren in de brief: 

 

“ende en twijfelen nyet / ende mogen uwe Eer. ons des wel betrouwen / wij en zelen van onser zijden 

zulcke diligencie daer inne doen dat de zelve revocatie oft suspensie ons nyet geweygert en sal 

worden / zoe verre uwe Eer. van gelijcken  aldaer impetreren ende verwerven cunnen / nyet 

twijfelende uwer Eer. intercessie en sal in desen zaken neffens de majesteit van den Coninginne van 

Engelant wesen zulcx gerespecteert datse tzelve wel zullen cunnen vercrijgen ende impetreren.” 

 

Via dit voorstel wil men “alle voirdere extremiteyten” voorkomen en zorgen dat de onderdanen van de prinsen 

niet meer hoeven te lijden. Men vraagt om reeds aan Hindersom antwoord te geven op het voorstel en indien 

zij het voorstel “goet ende geraden vinden ende in gevalle jae” dan zal het stadsbestuur van haar kant “in 

geenen gebreke wesen.” Bovendien is men bereid om een gedeputeerde over te zenden naar de gouverneur 

om de zaak te bespreken en eventueel zelfs “gesamenderhant” (Latijn: “unaque”) de zaak tot voor de 

koningin zelf te brengen. En omgekeerd “dat van gelycken uwe Eer. yemande van uwe Eer. nacie beliefdde 

te commiteren om met ons oft onse gedeputeerde neffens de hoocheyt van den Gouvernante van desen 

Nederlande gelycke revocatie oft schorssinge van den geboden ende verboden binnen desen Nederlanden 

gedaen te mogen versuecken ende vervolgen.” 

 

Naast de uitgebreide plek voor mooie woorden over de handelsrelatie tussen beide landen en het 

waarschuwen voor grote schade indien deze niet wordt onderhouden komt in beide brieven het opzet van 

het stadsbestuur naar voren. Een gezamenlijke tussenkomst van de onderdanen moet de twee overheden 

doen inzien dat de handelsbelemmeringen vooral grote schade teweeg brengen bij die onderdanen. Het feit 

dat het stadsbestuur rechtstreeks contact aanknoopt met de handelsnatie met een dergelijk voorstel is 

alleszins zeer bijzonder. Ten eerste vanwege het contact zelf als een vorm van diplomatie tussen het 

stadsbestuur, zelf een onderdaan, met de onderdanen van een andere staat.  

 

Ten tweede vanwege het voorgestelde plan dat eigenlijk ervan uitgaat dat onderdanen binnen het 

staatsbestel geen slaafse volgers zijn van de staatspolitiek. Het veronderstelt niet alleen een optimisme van 

het stadsbestuur wat betreft haar eigen invloed bij het hof te Brussel maar ook dat de Merchants Adventurers 

de mogelijkheid hebben om staatspolitiek te beïnvloeden. De hele boodschap van het voorstel, de 

vooronderstelling, is dan ook: De staatsmacht heeft het probleem veroorzaakt en kan het nu niet oplossen, 

een gezamenlijke tussenkomst van de onderdanen moet nu de oplossing bieden en hen aanzetten tot actie 

en communicatie. Deze dichotomie tussen het probleem dat bij de staten ligt en de oplossing die bij de 

onderdanen ligt komt in de brieven duidelijk naar voren. En achterliggend komt misschien een veronderstelde 

gedeelde eigenschap van de handelsnatie en het stadsbestuur naar voren: namelijk de gedeelde blik op het 

belang van de handel en de gedeelde frustratie over de statelijke aspiraties die handel in de weg staan.  

 

Maar om die eventueel gedeelde visie en frustratie om te zetten in een gedeelde actie is enorm opmerkelijk. 

Een gelijklopende, samen gecoördineerde en misshien zelfs een colletieve verschijning van de twee 

verschillende onderdanen voor de twee staatsoverheden zou naar mijn weten dan ook enorm vernieuwend 

zijn en ik vraag me dan ook af of er in de vroegmoderne periode andere voorbeelden te vinden zijn waarbij 

twee staatsaangehorigen van verschillende staten tezamen opereren voor beide hoven. Het lijkt me alleszins 

sterk onwaarschijnlijk.  
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Daarnaast richt men zich ook persoonlijk tot de gouverneur van de handelsnatie: John Mershe (? -?). 

Uiteraard met het doel dat deze zich zou inzetten voor de zaak wanneer deze zou besproken worden onder 

de leden bij het houden van hun General Court. Ook in deze opent men met een beroep op de “amicitia” 

tussen Antwerpen en de Merchants Adventurers die over zo vele jaren en door zo vele tractaten en vrijheden 

onderhouden is geweest. Men stelt echter vast dat door de edicten en interdicten langs beide kanten de 

basis is gelegd waarop deze handel kan “verloren gaan” en “ten onder gaan.” Het Latijnse “interire” kan 

bovendien vertaald worden als “sterven” of “omkomen.”220 

 

Die ondergang zou vooral op de conto van de burgers van de stad Antwerpen en de Engelse handelaars 

terechtkomen en het is dan ook bij hen dat het “remedium” ligt: Via een “intercessione reciproca vel mutua” 

bij beide overheden dient men de edicten te wederroepen of ten miste te schorsen tot communicatie tussen 

beiden opnieuw wordt opgepikt en de “difficultates” die zijn gerezen kunnen worden beëindigd. Men vertrouwt 

op de “auctoritate” van de gouverneur, zowel in zijn Court als aan het hof van de koningin, en gelooft dat 

door zijn “suffragium” de geschillen beslecht kunnen worden en de oude handel hersteld. Het woord 

suffragium heeft hier uiteraard niet dezelfde lading en betekenis als we er vandaag aan geven en kan best 

vertaald worden als “tussenkomst” maar vanuit ons hedendaags perspectief is het wel een fascinerende 

term. Zeker in het licht van dit onderzoek dat ervan uitgaat dat onderdanen wel degelijk een “stem” hadden 

op het internationale (en nationale) diplomatieke toneel.  

 

Dat blijkt ook uit het tweede deel van het brievenpakket. Dat is namelijk rechtstreeks gericht aan de Engelse 

staatsmacht en behelsd bijgevolg een communicatie tussen stad en staat. Zo richt men zich tot secretaris 

Cecil, naast de koningin zelf de onbetwiste personificatie van het staatsbestel. De vierde brief is gericht aan 

Robert Dudley, Graaf van Leicester (1533-1588). Deze is in feite niet het officiële uithangbord van de Engelse 

staat maar stond wel gekend als iemand die het oor van de koningin had. Dat het stadsbestuur zich ook tot 

hem richt maakt enkele zaken zeer duidelijk. Ten eerste dat men wel degelijk communicatie met de koningin, 

met de staat voor ogen had. Ten tweede dat men naast het officiële kanaal in de vorm van Cecil ook het 

onofficiële kanaal in de vorm van Dudley aanspreekt.  

 

Hoewel de brief aan Cecil neutraal opent door te stellen dat aan beide zijden edicten uitgevaardigd zijn 

geweest “om sommige redenen,” neemt de brief al snel een andere houding aan: De zaak is niet alleen sterk 

nadelig voor beide prinsen maar daarnaast ook voor de beide landen en de handelaars van beide. Uit deze 

zaken kan “ander kwaad geboren worden” stelt men (Latijn: “ex his rebus nasci possit aliquod malum”). En 

dat kan beide partijen, prinsen, landen en onderdanen, in verdere schade en letsel doen vallen (Latijn: “in 

damnum et praejudicium […] cedere”) waardoor de gemeenschappelijke handel tussen de gebieden verloren 

kan gaan. Hier gebruikt men het woord “interire” opnieuw.221 Het is duidelijk dat men niet alleen grote 

woorden gebruikt om de gemeenschappelijke handel te beschrijven maar evenzeer de neergang ervan.  

 

Het is echter nog niet te laat en via een andere weg, “aliqua ratione vel via,” kan men toch nog de zaak 

redden. En opnieuw schrijft men de mogelijke oplossing toe aan een tussenkomst van enkele “goede 

mannen” die de zaak “met ziel” behartigen: “bonorum […] virorum, qui rebus prosperis Reipublicae bene 

volunt ac favent ex animo.” Vertrouwend op zijn “goedheid en goodwill” verzoekt men Cecil met “aandrang” 

om de zaak ter harte te nemen en naast de koningin zijn enorme invloed te gebruiken. Indien Cecil de 

aanwezigheid wenst van de Engelse handelaars en “de onze,” waarmee een stedelijke deputatie wordt 

bedoeld, kan men trachten om de edicten te proberen herroepen of op zijn minst opschorten totdat 

communicatie tussen de prinsen opnieuw mogelijk is.  

                                                   
220 Minuut Latijnse brief magistraat aan John Mershe, 27.05.1564 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: twee afschriften Latijnse 
brief (SAA, ENV: z.f.).  
221 Latijnse brief magistraat aan Cecil, 27.05.1564, in RPIV, 1282: 26-7. Zie ook: Drie afschriften brief magistraat aan 
Cecil, 27.05.1564 (SAA, ENV: z.f.; SAA, EKII: folio 68).  
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Om de zaak tot een goed einde te brengen doet het stadsbestuur al haar best om de Spaanse vorst en zijn 

regentes in de Nederlanden van hetzelfde idee te overtuigen waarbij men weer “geen enkele steen 

onbewogen laat.” Als einde stelt men dat als Cecil zich hiervoor zou inzetten dit niet alleen tot groot voordeel 

voor de prinsen zou zijn, voor de beide landen en de handelaars maar ook tot voordeel en grote dankbaarheid 

van “ons en deze stad.”  

 

Dezelfde boodschap en mogelijke dankbaarheid krijgt Dudley mee aan wie het stadsbestuur zich verplicht 

zal voelen “à iamais.” Ook aan Dudley toont men onbegrip voor de verboden: “pour aucunes considérations.” 

En ook hier wordt de zaak voorgesteld als niet enkel nadelig voor beide partijen maar ook als een “déservice” 

voor de prinsen en hun onderdanen. Om iedereen te behoeden voor een dergelijk scenario dient men als 

onderdanen in te grijpen en vraagt men ook aan Dudley om de zaak ter harte te nemen en zijn invloed aan 

het hof in te zetten:  

 

“se par quelques bonnes personnages amateurs du bien publicq ne fust trouvé quelque bon moyen 

pour y obvier / a quoy de nostre côsté ne cesserons nous employer de tout nostre povoir envers la 

majesté du Roy Catholique nostre souverain seigneur et prince et aussy envers la ducesse de Parme 

et gouvernante des pays de pardecha / et que sçavons que vostre seigneurie outre le zele qu’elle a 

au bien publicq par moyen de son addresse pourroyt beaucop advancher et mettre en bon train et 

addoulcir les difficultéz survenuez entre lesdits princes requérons très affectueusement / qu’il plaise 

a icelle avoir le mesme affaire a coeur et l’encheminer par toutes voyes possibles”222 

 

Dat opnieuw de rol van niet-statelijke actoren centraal staat blijkt uit bovenstaand stuk en de bewoording 

“quelques bonnes personnages amateurs du bien publicq.” De term “amauteurs” kan hier ook niet vertaald 

worden vanuit haar huidige betekenis en staat meer symbool voor een scheiding tussen het statelijke en het 

niet-statelijke: de leken als het ware. Het feit dat men deze term gebruikt in de brief aan Dudley maar niet 

aan Cecil toont ook aan dat men Dudley wel schrijft omwille van zijn invloed bij de koningin maar dat hij wel 

aanzien wordt als een onofficiëel, misschien zelfs informeel, kanaal om de staatsmacht aan te spreken. 

Dudley is hier een “amateur” doordat hij geen officiële ambtenaar is of staatshoedanigheid heeft. En het 

stadsbestuur is een “amateur” doordat het slechts onderdaan is van een andere staat.  

 

Het derde gedeelte van het briefpakket werd zoals aangegeven gericht aan het netwerk van de stad. Zo 

worden van de zeven brieven eentje gericht aan Thomas Lodge (1509 - 1584) en een ander aan Francis 

Robinson (? - ?), beide lid van de Merchants Adventurers. Dat het wel degelijk gaat om het aanspreken van 

een persoonlijk netwerk wordt duidelijk wanneer we kijken naar wie de afzender van de brief is: Jan van 

Asseliers (1530 - 1587), de stadssecretaris. Deze brieven zijn jammer genoeg niet bewaard gebleven maar 

het antwoord op beide wel en dat komt verder aan bod. Een laatste brief wordt in naam van de stad 

geschreven aan misschien wel de belangrijkste kennis van het stadsbestuur: Niemand minder dan Gresham. 

Dat deze deel uitmaakte van hun netwerk en dat men in het verleden reeds op hem kon rekenen wordt 

meteen duidelijk in de eerste zin: 

 

“Comme sommes esté informez de la bonne affection que icelle tousiours a portee envers ceste ville 

aussy des bonnes recommandations qu’avez faict en plusieurs endroictz en faveur de la mesme ville 

envers la majesté de la Royne d’Engleterre et aultres / dont en remercions bien grandement 

vostreditte seigneurie requerant bien affectueusement vouloir continuer la mêsme affection.”223 

 

                                                   
222 Twee afschriften brief magistraat aan Robert Dudley, 27.05.1564 (SAA, ENV: z.f.).  
223 Drie afschriften brief magistraat aan Gresham, 27.05.1564 (SAA, ENV: z.f.; SAA, EKII: folio 64). 
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Ook aan hem wordt het plan voorgelegd om via “quelques bonnes intercessions” de communicatie tussen 

beide staatshoofden te “redresseren” en om verdere nadelen te voorkomen. En dat men momenteel zich ook 

aan de handelsnatie gericht heeft om via een “commune intercession” met hen tot annulatie of suspensie 

van de edicten te komen. Men hoopt dat ook Gresham zich wil inzetten voor de zaak en dezelfde ter harte 

zal nemen. Dat Gresham hiertoe bereid zal zijn, daar twijfelt men absoluut niet aan: “comme ayans l’entière 

confidence de la bonne affection d’icelle envers ceste ville.” Dat dit “volledig vertrouwen” in Gresham eigenlijk 

voor een groot stuk misplaatst was, zagen we boven. De rol van Gresham als Royal Agent in Antwerpen en 

had zeer duidelijk een tweede betekenis aan de term ‘agent’ gegeven. Door de zaak te bestempelen als “de 

si grande importance et tant nécessaire pour le bien publicque de l’ung et de l’autre pays” voedt men eigenlijk 

het plan van de Engelsen om de Nederlandse edelen en steden op te zetten tegen Spanje.  

 

Met deze verschillende brieven op zak vertrok stadsbode Hindersom naar Engeland. Niet zonder gevaar zo 

blijkt want deze kwam net nadat men “tseyl” was gegaan in een “geweldighen storm van winde” terecht. Deze 

was zo heftig dat de vissersboot op een zandbank werd geworpen “in sulleker vuegen dat wij allegelijck ons 

laten duncken dat wij duer gratye Godts ons lijff gevonden hebben.” Hindersom heeft vervolgens “in grooter 

benautheyt” gewacht tot de storm gaan liggen was en is met de volgende getijde met een andere vissersboot 

vertrokken en zo uiteindelijk “met goeden voorspoede” gearriveerd in Dover, “Doeverren.”224 

 

Na deze hachelijke tocht kwam Hindersom die nacht aan te Canterbury,“todt Kantelberghe,” en vond daar 

Gresham die net onderweg was naar Antwerpen. Deze kreeg meteen zijn brief gepresenteert en ook de 

koerier kreeg de brieven mee die aan de Engelse handelsnatie waren geschreven en die “seer groodt ende 

compres gescreven waren.” Gresham was duidelijk enorm geïnteresseerd en “in syn bedde liggende” heeft 

hij de brief “met grooter vlyticheyt” gelezen. Dat Gresham zeer duidelijk interesse toont in de zaak en 

daarnaast ook in het reilen en zeilen van Antwerpen laat hij zeer duidelijk aan Hindersom verstaan:  

 

“Overlesen hebbende alsoo ick hem het in houden van mijnen heeren wegen naerder 

recommandeerde heeft hij getoondt seer groote affectye ende dat hem leedt was dat hij tot Londen 

niedt en soude mogen verscijnen midts ander affairen / maer heeft ter stondt doent comen pampier 

ende inct ende heeft gescreven na Londen ende heeft van alle de brieven een packet gemaect 

dwelck ick te mijnen laste hebbe ompte bestellen in dieligencye te synen huyse ende heeft mij 

gesecht voor affscheyt gevraecht hebbende wie dat beyde de burgermeesteren waren geseecht seer 

affecteusement wat hij can gedoen voor het gemeyne beste ende der stadt van Antwerpen dat hij 

dat soo geerne wil doen oft voor sijn geboren stadt van Londen ware.” 

 

Op 3 juni rapporteert Hindersom opnieuw aan het stadsbestuur. Op 30 mei, “midts sijnder absentyen” te 

Londen, trachtte Hindersom de gouverneur van de Merchants Adventurers te bezoeken op zijn landhuis 

buiten Londen. Maar ook daar miste hij hem net. De gouverneur liet Hindersom tot bij zich komen in Londen 

en heeft de brief “medt goeder affectyen ende eerbiedinghe ontfanghen.” Een dag later, op 31 mei, reisde 

Hindersom ook naar het hof om de brieven voor Duddley en Cecil af te geven. Dezelfde hebben “insgelijx de 

brieven met goeder affectyen ende eerbiedinghe ontfanghen mij metter hande nemende geandtwoordt 

bereedt te wesen in als het beste te doene na gelegentheyt van saken.” Deze vroegen Hindersom om de 

dag nadien weer te keren. Hoewel Hindersom dit niet heeft nagelaten en zelfs twee keer is verschenen werd 

hij twee keer niet ontvangen: “verloren moyte” zo schrijft Hindersom.225 

 

Ondanks het uitstel aan het hof was 1 juni geen verloren dag aangezien ’s morgens de courtmaster zijn Court 

bijeen had geroepen en zodoende ook het schrijven van het stadsbestuur werd voorgelezen. Daarnaast werd 

ook een kopie van het nieuwe plakkaat van 22 mei voorgelezen “metten welleken de gemeyne coopluyden 

                                                   
224 Originele brief Andries van Hindersom aan magistraat, 30.05.1564 (SAA, ENV: z.f.). 
225 Originele brief Hindersom aan magistraat, 03.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
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seer beruert waren want all dat ick gemercken kan soo is haer kooraedsye seer groodt princepalijck onder 

jonghe verstanden.” Inderdaad, “op gevaar van ongehoorzaamheid” had het stadsbestuur het plakkaat niet 

langer kunnen tegenhouden en op 30 mei toch doen verkondigen in de Scheldestad.226 Dezelfde morgen 

werden twaalf van de ouderen bijeengeroepen om de zaak te “pondereren ende rappoort te doene.” Die 

avond was Hindersom tot de courtmaster gekomen in de hoop hem te overtuigen de zaak te recomanderen.  

 

Hindersom sluit zijn brief af met slecht nieuws. Zo zou er die ochtend een handelaar via Antwerpen 

gearriveerd zijn met een brief uit Emden “waer aff het inhouden noch ter tijt secreet is” en een andere 

nagezonden brief over het plakkaat dat te Antwerpen werd gepubliceerd dat “alhier seer qualycken genomen 

wurt onder coopluyden ende gemeynte.” Zijn laatste zin is wat onduidelijk: “Ick duchte na all dat ick verstaen 

ende begrijpen kan dat ick egeen goede tijdinghe en sal cunnen gebrenghen voor dese reyse ick soudt 

mijnen heeren wel breeder scrijven.” Bedoelt Hindersom nu dat hij een slecht gevoel heeft of dat, moest hij 

er een slecht gevoel bij hebben hij meer zou schrijven? 

 

Het antwoord op deze vraag vinden we misschien terug in het laatste rapport van Hindersom op 5 juni. De 

gouverneur zelf zei tegen Hindersom dat deze nog wat “patyentye” moet hebben. Volgens hem is de zaak 

“van grooter impoortancyen” en bijgevolg “mach men daer soo haestelyck niedt mede te wercke gaen.” 

Hindersom beseft maar al te goed waarom men hem aan het lijntje houdt: “Men is hier seer verwondert vande 

publicatye princepalijck die princepale die mijn heeren wel concidereren ende soodt scijnt souden de saken 

daer duer niedt geavanceert wesen maer seer verachtert.”227 

 

Hindersom’s laatste zin in de vorige brief was dus geen positieve en hij vermoedde waarschijnlijk al dat hij 

geen brenger van goed nieuws zou worden voor deze reis. De komst van de handelaar met de brief van 

Emden die ze “alnoch secreet” houden ligt aan de basis van de trage vooruitgang. Bovendien hoorde 

Hindersom dat de natie over enkele dagen haar markt te Emden zal houden “ende en twijffellen oick niedt 

sij en sullen de beste mert hebben die sij in menighe jaren gehadt hebben.” Als laatste toont Hindersom nog 

meer teleurstelling wanneer hij het heeft over zijn gehoopte gesprek met Dudley waarbij hij “wederom” te 

hove was gegaan om “acses” te hebben tot Dudley. Hoewel deze hem zeer vriendelijk aansprak zei hij “seer 

geoccupeert” te wezen met de komst van “den ambassaedt van Vranckrijck.”  

 

Ondanks de interesse van Gresham voelde Hindersom al aan dat de reis geen succes was. De volgende 

dagen worden dan ook de verschillende antwoorden geformuleerd op het schrijven van het stadsbestuur. 

Cecils antwoord is gesteld op 7 juni en vormt een duidelijke visie op de zaak. Hij zegt grote “admirationem” 

te hebben bij het lezen van de brief waarin hij, als “gewone man” (Latijn: “homo mediocris”), zo hoog wordt 

geschat om zich te mengen in deze belangrijke zaak: “negotio tanti momenti.”228 

 

In de opening komt bovendien ook de staatspersoonlijkheid van Cecil sterk naar voren. Zo heeft hij het over 

“disordres” van enkele private personen: “a privata primum certorum hominum culpa profectii.” Hij stelt dus 

dat de schuld niet te zoeken is bij staatspolitiek maar bij enkele private personen. Naar voorbeeld van de 

statelijke diplomatie zou men kunnen vermoeden dat Cecil hier weer doelt op de machinaties van zijn 

tegenstander Granvelle maar uit de Engelse vertaling blijkt dat niet aangezien hier wordt verwezen naar 

“private merchants.” Tegenover de schuld van private personen wordt de zaak door de vraag van het 

Antwerpse stadsbestuur nu voor de staatsmacht, de “publicam authoritatem,” gebracht en “brought to the 

hans and order of the Princes on both partes.” Ook verder wordt dit uitgespeeld wanneer Cecil zegt dat hij 

begrepen heeft dat het stadsbestuur ook naar andere private mensen heeft geschreven: “qui privati viri sunt.” 

 

                                                   
226 De Smedt, De Engelse natie te Antwerpen. Deel 1, 272. 
227 Originele brief Hindersom aan magistraat, 05.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.). 
228 Originele brief Cecil aan magistraat, 07.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: één kopie en één afschrift brief (SAA, 
ENVI: z.f.; SAA, EKII: folio 76-7). Zie ook: Engelse basisversie brief in RPIV, 1285: 35-6. 
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We zagen reeds dat Cecil al langer het plan had opgestart, en op verscheidene vlakken reeds tot uitvoering 

gebracht, om de binnenlandse politiek in de Nederlanden te verstoren. Zijn rol als staatspersoon is begrijpelijk 

zeer belangrijk in het schrijven. Nog belangrijker is echter zijn rol als tacticus. En deze rol vervult hij met 

glans. Zo moet Cecil toegeven dat de uitgesproken edicten inderdaad heel wat schade berokkenen “and 

shall by all probabilytie do more hurt in tyme comming, if more moderation be not used than I can see 

entended on that part.” Maar aangezien beide partijen de fout bij de ander leggen ziet Cecil dan ook geen 

reden om nu in te binden. Zeker niet wat betreft zijn koningin. Hoe zou zij nu diegene moeten zijn “first moved 

to alter her purposes without some other signification of the reciprocque good will?” Bovendien spreekt Cecil 

van een dubbele standaard: 

 

“for what think yow that I or other ministres to The Quene here our soveraigne Lady, in her publick 

affaires shall judge of this maner of proceding, to receave with one hande publick letters dated the 

xxviith of Maye from yow the Governors of that common weale and towne of Andwerp to intreate that 

those former edicts on both parto might be suspended, and with an other hand at the same tyme to 

receive new proclamations and edicts made in the Kings name dated the xxxth of the same moneth, 

of such extremytie against our nation and of such severytie against the entrecourse as nothing could 

be devised more contrary to your request.” 

 

Dat er sprake lijkt te zijn van een “dubbele hand” past natuurlijk perfect in het idee van Cecil om het 

stadsbestuur op te zetten tegen het Spaanse bestuur. Het is dan ook de bedoeling dat de term “contrarium” 

bij het stadsbestuur blijft hangen: De goede bedoelingen van het stadsbestuur tegenover de kwade 

handelingen van het Spaanse bestuur. Wat Cecil concreet wil bereiken en wil overbrengen: “Als jullie het 

echt goed bedoelen, zorg dan dat jullie overheid jullie visie volgt.” Extra remonstranties aan het adres van 

Parma waarin het stadsbestuur haar ongenoegen uit is dus wat Cecil wil bereiken. De volgende zin gooit 

alleen nog maar meer olie op het vuur: “And surely this maner of proceding by the aucthorytie of the King is 

so repugnant to yours that for my part I am astonied ether what to do according to your request, or how to 

answer your letter;” 

 

Hoewel hij graag gehoor zou willen geven aan het verzoek,“though I should not mislike your request,” zorgen 

de laatste edicten ervoor dat Cecil geen argument ziet om de koningin te overtuigen de eerste stap te doen. 

Met enige spijt, “cum aliquo dolore,” sluit Cecil dan ook zijn negatief antwoord af. Laat het duidelijk zijn dat 

Cecil niet alleen hiermee een goed punt heeft in ‘normale omstandigheden’ en dat het nieuwste edict Cecil 

in een goede positie plaatst. Maar ook dat een negatief antwoord perfect past in de strategie om de 

Nederlanden te verdelen. Bovendien versterkt het schrijven van het stadsbestuur zijn positie nog meer. Om 

het stadsbestuur nog extra te laten zweten schrijft hij nog een conclusie neer:  

 

“I conclude that the remedy of these evills must grow from whence the occasion of the evills first 

came and longest do continue, and that is easely to be seen in this last edict of the xxxth of Maye, 

wherein such extremytie is conteyned as, accept some moderation shall followe, surely I feare the 

harme will prove greater to yow, for whose benefitt it is intended, than for our nation, for whose ruyn 

it hath been invented and purposed. 

 

Ook het antwoord van Dudley, opgetekend op 9 juni, is afwijzend op het verzoek “d’addoulcir les difficultez 

sur ce [prohibitions] survenues.” Dudley zou zich steeds ingezet hebben voor “la bonne amytié.” Maar het 

laatste gepubliceerde edict, “plus extreme envers nostre nation que les premiers,” is er te veel aan. Zo kan 

hij in lijn met Cecil geen voldoening geven aan de vraag van het stadsbestuur. De schuld en de eerste stap 

ligt dan ook bij “ceulx qui ont fait iceulx edicts et prohibitions par-delà.” Zodra dat blijkt dat zij van mening 

veranderen en de eerste stap zetten dan kan ook Dudley zich opnieuw inzetten voor “ung si bon et faict 
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oeuvre.”229 De staatsmacht had daarmee via haar officiële en onofficiële kanaal het verzoek afgewezen. Dit 

was niet te verwonderen. Het laatste edict was inderdaad een lastig punt van waaruit een positieve mening 

aan Engelse kant verwacht kon worden. Dat moet ook het stadsbestuur geweten hebben. Daarom ook dat 

de voornaamste brieven gericht waren aan de handelsnatie.  

 

Wat vond onder meer guverneur Mershe van de weg van een tussenkomst: “per viam aliquam 

intercessioram?” Hij stelt dat voor een dergelijk verzoek, waarbij men zich gezamenlijk inzet, “nos vostram 

opem et operam pollicemini,” bij de gouvernante en de koningin dat ook Mershe zelf “curam atque operam” 

in de schaal moet leggen voor een succesvol einde. Hoewel het niet aan wil ontbreekt denkt Mershe dat hij 

in een dergelijk moeilijke positie zit dat hij niets zal kunnen bereiken: “quamque arduum sit cuique mei loci 

et ordinis in rebus tanti momenti, et tam perturbatis aliquid efficere, nunque tamen in me defuit studium ad 

omnem opportunitatem propositum.” Dat blijkt ook uit volgende zin: 

 

“Veruntamen, propter certas causas in lettris inclyta societatis nostrae fusius explicatas, sic praecisa 

est mihi omnis spes melioris exitus, praesertim in praesentiarum, ut, si facultas in me voluntati par 

esset, navare quidem pro virili mea, efficere aliquid pro re ipsa, hoc tempore non potuerim.”230 

 

Door “bepaalde redenen” preciezer uitgelegd in de brief van de handelsnatie komt Mershe dan ook tot een 

negatief besluit. Vooral de nadruk op de huidige toestand wordt met “praesertim in praesentarium,” sterk 

benadrukt. Mershe laat uitschijnen alsof hij wel zich zou kunnen inzetten voor een gelijklopende actie maar 

door het laatste edict niet in de mogelijkheid is om iets te ondernemen. Hindersom gaf al weer dat binnen de 

handelsnatie steeds meer, vooral jongere, leden zich tegen Antwerpen keerden. Als gouverneur kon Mershe 

moeilijk één van beide kampen voorstaan. Bovendien had het laatste edict elke positieve actie nog moeilijker 

gemaakt. De “hoop” op een betere uitkomst was dus klein.  

 

Het antwoord van de gouverneur was negatief. Het antwoord van de handelsnatie kon moeilijk positief 

verwacht worden. Ook hier heeft men de gewenste inzet van de stad om de handelsrelaties “in haar oude 

staat te herstellen” begrepen. Vooral dat succes ook afhangt van de koppeling met een inzet van de 

handelsnatie: “nostram operam adiungamus admodum postulatis”. Ook zij beroepen zich op hun eerdere 

inzet voor en voordeel van de handelsrelaties met verschillende bewoordingen: “mutuus intercursus, 

communem commertium, prisca amititia, et omnes humanitatis intimae necessitudines.” Bovendien wordt 

ook gesteld dat men steeds enorm genoten heeft van de relatie: “quam grata ad omnem usum, iucunda ad 

nostram vitam imprimis nobis semper fuit.” Maar dan eindigt de vleierij en komt men zeer hard ter zake: 

 

“Est enim contra nostram voluntatem et praeter nostram sententia atque expectationem accidit, ut 

nos sic impellerent vel novas quaerere sedes, vel incognitos experiri hominum mores, vel dubia 

subire fortunarum discrimina.”231  

 

Men laat duidelijk voelen hoe de zaken staan. Het is “tegen de wens en de verwachtingen” van de 

handelsnatie dat ze na die breed uitgesmeerde handelsrelatie nu plots ofwel op zoek moeten naar een 

nieuwe zetel; een andere handelsbasis (Latijn: “novas quaerere sedes”). Ofwel de “manieren” van mensen 

“onvoorbereid” moet op de proef stellen (Latijn: “incognitos experiri hominum mores”). Ofwel het lot van de 

huidige gevaren moet “ondergaan” (Latijn: “dubia subire fortunarum discrimina”). Met andere woorden zien 

                                                   
229 Originele brief Dudley aan magistraat, 09.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: één kopie en één afschrift brief (SAA, 
ENVI: z.f.; SAA, EKII: folio 78). 
230 Originele brief Mershe aan magistraat, 09.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Één kopie en één afschrift brief (SAA, 
ENV: z.f.; SAA, EKII: folio 80). 
231 Originele brief Merchants Adventurers aan magistraat, 07.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Één kopie en één 
afschrift brief (SAA, ENV: z.f.; SAA, EKII: folio 233-4).  
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zij zich plots onvoorbereid, ongewild en gedwongen tot een zware toekomst en een jammer vooruitzicht. De 

particulariteit en de gemeenheid van het laatste edict wordt daarmee extra in de verf gezet.  

 

Het antwoord wordt zelfs nog grimmiger: “Nos igitur his de causis, non commoti nostram voluntate, sed 

compulsi vestra, vestrorumque culpa, nobis ipsis tandem aliquando consulere et novas negociationes 

persequi non sine nostro dolore adducebamur.” “Niet bewogen door eigen wil maar gedwongen door die van 

jullie” zet alles wel heel duidelijk in perspectief. Het stadsbestuur is voor de handelsnatie zowat even schuldig 

als het Spaanse bestuur. Daardoor is men verplicht andere handelswegen te zoeken, hoewel het hen pijn 

doet. Ook in de brief wordt het nieuwste edict gebruikt om de wissel van mening weer te geven. Vooreerst 

zou men wel te vinden zijn geweest om het Antwerpse plan te volgen maar toen men te horen kreeg dat het 

laatste edict ook te Antwerpen gepubliceerd was sloeg de hele sfeer om: 

 

De komst van deze boodschapper heeft dus de hele hoop op een betere uitkomst doen omslaan waardoor 

men niet meer durfde om samen iets te ondernemen bij de koningin: “Hic nuntius tanta dubitatione permiscet 

omnem spem melioris exitus ut non audeamus iam nec ipsi, nec cum vobis coniuncti solicitare ullo modo 

nostram Reginam ut illa (quod vos tantopere postulatis) edicta sua aut revocet aut suspendeat.” Desondanks 

beweert men dat niets meer gewenst is dan dat de intercursus in haar “antiquum statum” zou worden 

hersteld. Enkel als men aan de kant van het stadsbestuur de mogelijkheid kan scheppen om tot 

communicatie te treden, dan is men aan de kant van de handelsnatie bereid om mee te werken.  

 

Meer positiviteit kon verwacht worden van het persoonlijke netwerk van de stad: Robinson, Lodge en 

Gresham. Als zij, met meer specifieke en vooral persoonlijke sympathie voor de stad, akkoord waren was dit 

alleszins een start. En deze brieven zijn dan ook duidelijk op een andere toon opgesteld. Onder meer het 

zeer lange antwoord van Robinson, die zijn brief ondertekent met “vostre assuré serviteur et amy a 

commander” kent een veel betere teneur: 

  

 “je avoys bon espoir voyant l’inclynation de touts costés car estant en nostre court ou estoit 

assemblé ung nombre des graves et anciens marchans je vous certifie monseigneur que a icelle 

assemblée moy estant la present je vuys la lettre leu envoyé par les honnorables le bourgmaistres 

eschevins et conseille de vostreditte ville d’Anvers / et vous assure que vous honneurs mestoient 

pas tant seulement acceptés aimablement et bien au cueur mays aussy entierement embrassés 

avecq semblable désir d’une perfecte amytié tellement que je esperois vous avoir éscript par ce 

présent pouteur de quelque heureux et bien désire résolution.”232 

 

Maar net op het moment dat een goede sfeer was ontstaan werd ook het nieuwste edict besproken. Robinson 

spreekt zich er zelf niet over uit: “le contenu d’icelle comment il est aspre et rigoreuse je laisse au jugement 

d’aultres.” Dit heeft de sfeer inderdaad “verbitterd” en heel wat aanwezige “goedwilligen” hebben daardoor 

hun voornemens en goodwill omgegooid: “renversés.” Bijgevolg kan Robinson niet schrijven over een 

“melleure apparence.” De brief sluit af met groeten aan Asseliers en zijn familie: zijn moeder en vrouw en 

zijn zus met haar man, niemand minder dan pensionaris Van Wesenbeke! Een duidelijk voorbeeld dat de 

Antwerpse bestuursfamilies een gesloten groep waren. Bovendien blijft Robinson paraat voor zijn kennis: 

“sy je vous puisse faire icy aulcun plaisir et service de me employer le quel asseurement a tous jours.” 

 

Ook Lodge sluit zijn brief op 11 juni af met groeten aan de familie Asseliers “ensemble touts mes bons amys.” 

Zijn antwoord is volledig in lijn met dat van Robinson en spreekt over het laatste plakkaat als “ung grand 

détardement pour l’anvancement d’ycelle affayre” waardoor verschillende aanwezigen, en “le bon voulloyr 

que beaulcop avoyent de la mettre en effect,” plots afzagen van actie. Toch stelt ook hij dat hij nog zal instaan 

                                                   
232 Kopie brief Robinson aan Asseliers, 07.06.1564 (SAA, ENV: z.f.).  
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voor de zaak en voor alles wat men hem zal vragen. Zo stelt: “j’ay tousjours esté suis et seray a mon pouvoyr 

de garder et de mayntenyr l’anciene aymytyé.”233 

 

Ondanks de andere toon waren deze antwoorden ook allesbehalve bevredigend. Het stadsbestuur leek te 

hebben gefaald. De staatsmacht had haar verwachte ‘neen’ gegeven en terwijl het stadsbestuur nog wat 

gepord om bij het Brusselse hof te reclameren. De handelsnatie leek er niet meer voor open te staan en 

sprak niet van een gelijklopende actie maar van een eenzijdige Antwerpse actie. En zelfs het netwerk van 

de stad leek geen opening te zien. Maar een kleine optelsom van de aandachtige lezer maakt duidelijk dat 

een antwoord ontbreekt: dat van Gresham. De reden hiervoor berust dat deze net onderweg was naar 

Antwerpen en bijgevolg geen concreet antwoord zal neerpennen. Maar zijn mondelinge antwoord voor het 

stadsbestuur zelf kan weleens de sleutel bevatten tot het vervolg.  

 

Ondertussen had het stadsbestuur zeker niet stilgezeten in de Nederlanden. De daden en woorden die men 

hier stelt zijn echter allesbehalve een “positieve actie” te noemen. Hoewel men de Engelsen heel wat beloften 

heeft gemaakt wat betreft hen te verdedigen in de Nederlanden en alles in het werk te stellen om de 

handelsrelaties terug op te starten, werpt men een heel andere houding in de strijd achter de schermen. Zo 

draagt men op 5 juni de gedeputeerde te Brussel op om ervoor te zorgen dat het zo pijnlijke edict van 22 mei 

zou “geextendeert” worden. Dit om de toondag te Emden, die naar verluid op 19 juni zou vallen, te saboteren. 

Volgens het stadsbestuur ziet Van Stralen hier geen probleem in die zelfs stelt dat het “vande hond geweest 

is dat het selfde oock metten voors. placcate soude wesen verboden.” Extensie van het edict is dus nodig 

en bovendien dient men ook “scerpen toesicht” te houden op de naleving van het plakkaat.234   

 

Op 7 juni stuurt de gedeputeerde haar antwoord naar het stadsbestuur. Deze was hoegenaamd niet te vinden 

voor dat idee en stelt dat het “vrempde zoude zyn” dat nadat men zich steeds “metten Engelschen [heeft] 

gevueght” om de verboden te doen ophouden en ervoor te zorgen dat de Engelsen zouden kunnen 

weerkeren, men nu voor een extensie zou zorgen. Zeker nu men de Engelsen heeft gecontacteerd. 

Bovendien is in feite een “generael verbot waermede verboden is metten Engelschen te handelen directe vel 

indirecte” reeds langer van kracht.235  

 

Het stadsbestuur was echter niet te houden van zenuwachtigheid. Op 12 juni bericht men opnieuw aan de 

gedeputeerde. Ditmaal informeert men de gedeputeerde dat men van verscheidene kooplieden gehoord 

heeft dat het laatste plakkaat niet gepubliceerd is geweest in Groningen, West-Fiesland en Overijsel. 

Daardoor trekt heel wat kooplui “dagelicx” naar Emden om er met de Engelsen “vrijelicken” te handelen en 

lakens “in groter ende merckelicker quantiteyt” door te voeren. Indien men dit zou toelaten dan zou de handel 

van Antwerpen “geheelick benomen” worden. Bovendien zou het de Engelsen “in haeren voirnemen 

uuyterlick gesterct hebben.” In de marge lezen we dat Gresham te Antwerpen is gearriveerd met enkele 

oorlogsschepen en men van plan is hem aan te spreken.236   

 

Op 23 juni komt de verduidelijking van het plakkaat van 22 mei. Om te voorkomen dat “diverssche fraulden 

bedroch ende mishandel” gedaan wordt doordat het idee van het plakkaat “nyet genoechsaem uuytgedruckt 

oft geextendeert en is” verbiedt men uitdrukkelijk om met de Engelsen te handelen en geld van hen te 

ontvangen, zowel “dierectelyck of indirectelyck.” Het plakkaat van 22 mei dient dan ook “onverbreckelic 

onderhouden ende geobserveert” te worden zodat “nyemant ignorant en soude moegen pretenderen.”237  

 

                                                   
233 Kopie brief Lodge aan Asseliers, 11.06.1564 (SAA, ENV: z.f.).  
234 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 05.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
235 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 07.06.1564 (SAA, EKII: folio 95-6).  
236 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 12.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
237 Afschrift plakkaat “By den Coninck,” 23.06.1564 (SAA, EKII: folio 85). Zie ook: kopie plakkaat (SAA, ENVI: z.f.).  
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Op 23 juni arriveert tweede pensionaris Gillis als gedeputeerde in Brussel. Deze bericht over het plakkaat 

van 23 juni en dat deze enkel gezonden is aan die van Antwerpen omdat men daar “gewoon” is met de 

Engelsen geld te wisselen.238 En ook op 24 juni stelt Gillis dat “’t Antwerpen alleenlyck” het plakkaat 

gepubliceerd zal worden.239 Op 27 juni komt te Antwerpen het plakkaat aan en meteen schrijft men de 

gedeputeerde om ervoor te zorgen dat het plakkaat ook in andere plaatsen gepubliceerd wordt aangezien 

men in steden zoals Brugge en Amsterdam ook met de Engelsen geld wisselt. Indien men het enkel te 

Antwerpen publiceert zou dit “een groot aigreur […] causeren vanden Engelschen tegens deser stadt gelyck 

het voorgaende placcaet gedaen heeft.” Zolang de extensie er niet is wordt te Antwerpen de publicatie van 

het plakkaat “opgehouden.”240 

 

Gillis stuurt op 29 juni naar het stadsbestuur terug dat men de “zwaricheden” van de stad heeft duidelijk 

gemaakt aan het hof wanneer het plakkaat niet “van gelyce” in Brugge en Amsterdam wordt gepubliceerd. 

Ook heeft men van genoeg handelaars begrepen dat deze maar al te goed beseffen dat bij het eerste 

plakkaat “wissel” met de Engelsen reeds verboden was. Gillis voelt echter aan dat men te Brussel “egeen 

groot werck en sal maken” indien te Antwerpen het plakkaat wordt tegengehouden aangezien men bericht 

verwacht van de Spaanse ambassadeur die naar Engeland is vetrokken. We lezen bovendien in deze brief 

dat men “by consentie” van de hertogin van Parma bekomen heeft om te spreken met de Engelsen.241 

Daarmee lijkt de landvoogdes dus haar officiële fiat te geven voor stedelijke diplomatie. 

 

Dat het stadsbestuur des te meer de mogelijkheid krijgt om met de Engelsen contact aan te knopen blijkt uit 

de brief van 30 juni van het stadsbestuur aan gedeputeerde Gillis. Hoewel de gedeputeerde aanraadt 

pensionaris Wesenbeke te sturen naar Engeland, heeft men na samenkomst van de raad beslist “voer nu 

alleenlycke de geconcipieerde brieven derwaerts met eenen bode [te] seynden.” Vooral omdat men nog geen 

“resolute antwoerde” van Gresham heeft, “die den last van deser saken ganselycken tot hem waerder 

genomen heeft.” Voor nu moet stadsbode Hindersom met een tweede brievenpakket en een extra 

recommandatie aan Gresham dus volstaan. Men zal eerst afwachten wat dezelfde Gresham heeft kunnen 

“uuyt gerechten” bij het Engelse hof “oft wat hope daeraff aldaer is.”242 

 

Deze terughoudendheid van het stadsbestuur om een gedeputeerde te zenden naar Engeland is moeilijk te 

verklaren wanneer op 5 juli het stadsbestuur opnieuw een schrijven doet aan haar gedeputeerde. Dit keer 

heeft men gehoord hoe via Rouen en Dieppe en andere “havenen van Vranckryck” gehandelt wordt met de 

Engelsen. En hoe van daar “groote mennichte” van lakens “te wagen” haar weg vindt naar de Nederlanden. 

In Artois en Henegouwen zou het plakkaat ook niet gepubliceerd zijn. Men vraagt dan ook aan de 

gedeputeerde van het hof te verkrijgen dat ook “opde frontieren” en “zoo wel te lande als te watere” het 

plakkaat wordt gepubliceerd en onderhouden om zo de Engelsen “tot redelyckheyt te brengene.”243  

 

Dat het stadsbestuur de Engelsen niet volledig tegemoet wilt komen blijkt niet alleen uit het feit dat men stelt 

dat de Engelsen zich ‘onredelijk’ gedragen. Want over redelijkheid gesproken: Hoe redelijk stelden die van 

Antwerpen zich eigenlijk op? Terwijl men de Engelsen een positieve actie voorstelt steekt men hen een mes 

in de rug achter de schermen. Zo knoopt het stadsbestuur verdere relaties aan met dr. Heinrich Sudermann 

(1520-1591), de allereerste Syndicus van de Duitse Hanse. In hem had het stadsbestuur eerder al een steun 

en toeverlaat gevonden. Door zijn tussenkomst had men binnen de Hanse reeds halfweg de beslissing 

                                                   
238 Originele brief Gillis aan magistraat, 23.06.1564 (SAA, EKII: folio 87-88).  
239 Originele brief Gillis aan magistraat, 24.06.1564 (SAA, EKII: folio 89).  
240 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 27.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
241 Originele brief Gillis aan magistraat, 29.06.1564 (SAA, Brieven van de magistraat en gedeputeerden 1544-1696: 
1556-1564: z.f.). 
242 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 30.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
243 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 05.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
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genomen om het Hanse-kantoor in de Nederlanden van Brugge naar Antwerpen te verplaatsen. De bouw 

van een Hanse-huis, het latere Oostershuis, was reeds begonnen te Antwerpen.244  

 

Maar ook met betrekking tot de Engelsen kon men zich met hem goed vinden. Hij was al langer voorstander 

om de lastige Engelsen, die ook de Duitse Hanse-kooplieden steeds trachten af te zetten, eens op hun plaats 

te zetten. De machtige Hanse heeft trouwens altijd een moeilijke relatie met de Engelsen gekend waarbij het 

zelfs meer dan eens tot open oorlog was gekomen tussen beide. Om de moeilijke relatie zowel van de 

Nederlanden als de Hanse met de Engelsen nu eens te beslechten konden beide regio’s misschien wel zich 

verbinden met elkaar. Sudermann stelde dan ook voor om de Nederlanden in hun handelsstrijd met de 

Engelsen bij te staan en ook in de Duitse regio de invoer van Engels laken te verbieden.245 Als dat zou 

gebeuren dan betekent dat inderdaad zoals Desmedt het voorlegt “niets minder dan een continentale 

blokkade.”246 Als de Engelsen noch in de Nederlanden, noch in de Duitse regio hun koopwaren kwijtkonden 

waar konden zij dan nog heen gaan?  

 

“De Alpen!” zou een Viglius misschien opmerken maar het dient wel benadrukt te worden dat de Engelsen 

inderdaad wel in een heel lastig parket zouden zitten mocht een dergelijke blokkade er ooit komen. Niet 

alleen waren de Duitse en Nederlandse regio’s de rijkste handelsgebieden, de steeds wisselende relaties 

met Spanje en Frankrijk stonden de Engelsen niet toe veel eisen te stellen. Gelukkig voor hen was er binnen 

de organisatie van de Hanse ook geen volwaardige eenheid van bestuur en steden als Emden en Hamburg, 

waren dit plan niet genegen. Enkel Keulen, geboortestad van Sudermann, zou zich werkelijk naast de 

Nederlanden stellen in de handelsstrijd en de Engelsen en hun koopwaren proberen de toegang te 

weigeren.247  

 

  

                                                   
244 Alinea gebaseerd op: Prims, Geschiedenis van Antwerpen met Spanje 8. Deel 1, 36-8.  
245 Alinea gebaseerd op: Lloyd, T. H. England and the German Hanse, 1157-1611. A study of their trade and commercial 
diplomacy (Cammbridge: Cambridge university press, 1991), 307-10.  
246 De Smedt, De Engelse natie te Antwerpen. Deel 1, 283.  
247 Alinea gebaseerd op: Lloyd, England and the German Hanse, 307-10. Zie ook: Afschrift brief Heinrich Sudermann 
aan Van Stralen, 28.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Daarin bericht Sudermann dat hij de ambachten van de stad “geallieerd” 
heeft met de handelaars en zij weigeren de Engelsen te volgen. Hij hoopt dat de Engelsen zo zullen inzien dat ze elders 
zo goed behandeld zijn geweest dat ze “pas grand regret” zullen hebben om naar daar weer te keren.  
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Stadsdiplomatie binnen een statelijke context 
Tweede brievenronde: statelijk consent voor stedelijke diplomatie? 
Terwijl men op de achtergrond samenspant tegen de Engelsen heeft men nu wel officieel de kans gekregen 

van het hof om de voorgestelde tussenkomst te proberen. Dat had misschien alles te maken met de woorden 

van Gresham. Hoewel we deze niet op schrift hebben blijkt uit de brief van het stadsbestuur dat deze hen 

opnieuw goede moed had gegeven doordat hij de zaak helemaal ter harte nam. Met de toestemming van het 

hof en de steun van Gresham besliste men dan ook om stadsbode Hindersom voor een tweede maal het 

kanaal te laten oversteken met een brievenpakket. Dit kunnen we, zoals bij het eerste, opdelen in drie delen: 

communicatie met de handelsnatie, met de Engelse staatsvertegenwoordigers en met het netwerk. Op 30 

juni werd het hele pakket samengesteld. En de brievenreeks barst opnieuw van hoop, vertrouwen en 

optimisme.  

 

De brief aan Cecil opent met een woord van dank dat Cecil zijn “officium, studium ac benevolentiam” ter 

beschikking stelt van het stadsbestuur hoewel men ook uit zijn antwoord heeft kunnen afleiden dat hij niet in 

staat is om deze om te zetten in actie door “zekere zaken.” Men ziet echter niet in waarom Cecil zich niet 

zou kunnen inzetten. Zelf is men positief dat de zaken nog niet zo “desperata” zijn dat er geen oplossing 

mogelijk is om de handelsrelaties te herstellen via een andere manier: “quin aliquo modo.” Opnieuw haalt 

men de tussenkomst van enkele “goede personen” aan om de problemen tussen de prinsen op te lossen: 

“praesertim quod ea ipsa quae inter Principes est controversia, opera, studio, diligentia ac intercessione 

bonorum virorum utrinque ullo modo componi queat.”248  

 

Men is er absoluut zeker van, “cum spem certissimam,” dat men Parma kan overtuigen om de edicten in te 

trekken of tenminste te schorsen. Bovendien begrijpt men uit de brieven van Mershe en de handelsnatie, 

aan wie men ook schrijft, dat er ook van hun kant, “ex eorum parte,” wel “animo” is om zich bij de koningin in 

te zetten voor de zaak. Indien deze hun inzet niet nalaten, dan zal het stadsbestuur van haar kant, “ex parte 

nostra,” ook niets nalaten om de zaak tot een goed einde te brengen. Dat men op hen kan rekenen hebben 

ze reeds bewezen, zo stelt de magistraat: “Cujus quidem nostri studii plurimi Anglicanae nationis sunt testes.” 

En dat wordt met nog extra kracht bijgezet door het argument dat men dagen voor de publicatie van het 

nieuwe edict de opstelling ervan reeds getoond had aan de Engelse handelaars in de stad zoodat deze het 

aan Londen konden overmaken:  

 

“Quemadmodum etiam ut daremus nostri erga nationem anglicanam studii argumentum, non 

defuimus quin ante dies aliquot antea quam idem edictum promulgaretur, vocatis ad nos iis qui ex 

natione anglicana hic tum aderant, ipsis de promulgando edicto ostenderimus qui etiam in se 

receperant illud se ad suos Londinum scripturos ac significaturos.” 

 

Bijgevolg is het voor het stadsbestuur klaar en duidelijk, “liquido constat,” dat er geen schuld valt over de 

ander: “nullomodo esse conjiciendam culpam aliquam.” Hoewel sommigen dat wel graag zouden willen: “ut 

quidam volunt.” En dat dit blijk geeft van het werk dat de stad “semper” heeft ingezet “ad nationem 

anglicanam.” Om terug op de zaak te komen, “ut ad rem redeamus,” en via het werk en de tussenkomst van 

enkele “bonorum virorum” de zaak tot een goed einde te brengen hoopt men Cecil overtuigd te hebben om 

de zaak naast de koningin te brengen waar zijn invloed groot is. Indien hij dit doet zal het niet alleen in het 

voordeel van de prinsen zijn maar ook tot “summum […] beneficium” van beide landen en handelaars. 

 

Ook Dudley wordt opnieuw aangesproken en ook hier wordt de situatie nog niet hopeloos ingeschat door het 

stadsbestuur: “[trouvons] cestuy affaire n’estre encores venu a tels extrèmes termes qu’il n’y ait encores bon 

espoir pour estre remis en son entier éstat.” Die “goede hoop” die men koestert, berust opnieuw op de “goede 

                                                   
248 Brief magistraat aan Cecil, 30.06.1564, in RPIV, 1289: 40-2. Zie ook: Twee afschriften brief (SAA, ENVI: z.f.).  
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tussenkomst van enkele notabele personen.” Terwijl men aan deze kant van het water Parma “tot rede” 

brengt wordt ook aan Dudley de interesse van de Merchant Adventurers aangehaald om op te treden via 

“semblables instances.” Dudley zelf wordt ook gevraagd om de zaak, “qui est de si grande importance,” ter 

harte te nemen en zo “par bonne intercession d’ung costé et d’aultre” de beste oplossing te vinden.249  

 

Ook het netwerk wordt opnieuw aangesproken. Opnieuw zijn de brieven voor Lodge en Robinson niet 

bewaard gebleven maar weten we dat ze een brief hebben ontvangen vanwege hun antwoord dat we verder 

zullen bespreken. Belangrijk is de brief geschreven aan Gresham. Zoals eerder vermeld lijkt het dat de komst 

van Gresham naar Antwerpen en zijn onderhoud daar het stadsbestuur nieuwe moed heeft geschonken. Zijn 

“rapport de la bonne et syncere affection qualque monstré envers cesteditte ville” was voor het stadsbestuur 

“fort aggreable et dont en remercions bien grandement vostre seigneurie priant et requeront vouloir continuer 

icelle volunté et affection.”250 

 

Dat men diezelfde “wil en affectie” graag zou continueren komt doordat Clough, “vostre homme résident en 

ceste ville,” het stadsbestuur de briefwisseling met Gresham heeft getoond. Daaruit zou blijken dat de 

koningin pas tot actie bereid is na een onderhoud met Gresham. Daarom smeekt men Gresham om zich in 

te zetten voor de zaak en de koningin te overtuigen om de zaak ter harte te nemen “et l’encheminer par 

toutes voyes possibles.” Op deze manier heeft men “volledige hoop en vertrouwen” dat de zaak tot “quelque 

bonne fin” zal worden gebracht. Terwijl zet het stadsbestuur zich volledig in voor de zaak bij Parma aan deze 

kant. Als Gresham snel antwoord geeft dan staan de gedeputeerden van de stad reeds klaar om naar 

Engeland te vertrekken.  

 

Naast de brief aan Gresham was de belangrijkste brief, en opnieuw de meest uitvoerige, gericht aan de 

Merchant Adventurers. Aan gouverneur Mershe laat men weten zijn brief ontvagen te hebben de welke 

“gedeeltelijk aangenaam, gedeeltelijk onaangenaam” was. Aangenaam omdat men duidelijk toont bereid te 

zijn overal en op elke manier “de oude vriendschap en gedeelde handel” te onderhouden. Onaangenaam 

dan weer omdat Mershe stelt dat hij wel bereid is zich in te zetten wanneer hij “hoop heeft op een betere 

uitkomst” maar momenteel, “hoc tempore,” zegt niets te kunnen doen. Daarnaast is men ook, “om de 

waarheid te zeggen,” zeer onaangenaam verrast te zien dat “alle schuld voor de verandering” nu in hun 

schoenen wordt geschoven. Dit is volledig “ten onrechte” (Latijn: “immerito”) volgens hen aangezien men “in 

tegendeel” al te vaak bereidheid heeft getoond om de handelsnatie overal en in alle zaken bij te staan.251 

 

Deze “valse” en “onjuiste” weergave van de feiten zorgt ervoor dat het stadsbestuur met een zwaar hart de 

brief heeft overlezen. Zeker als men beschouwt “welk werk, welke diligentie, ja zelfs welke vernuftigheid” 

men aan de dag heeft gelegd zowel bij de koninklijke majesteit, de gouvernante en haar raad om de “ontstane 

moeilijkheden tussen de prinsen bij te leggen.” Men kan bijgevolg “niet makkelijk” zeggen dat de schuld bij 

het stadsbestuur ligt. Met een term als “vacare” (“ledig zijn”) schudt men extra hard alle schuld van zich af.  

 

Om ervoor te zorgen dat de hele zaak niet verergerd en de zaak niet meer geremedieerd kan worden meent 

het stadsbestuur dat er “niets geschikter en niets voortreffelijker” is dan een tussenkomst bij de prinsen. “Dat 

is,” door de handelsnatie en het stadbestuur “gezamenlijk” of “als u dat zo ziet” door de handelsnatie bij de 

koningin van Engeland en het stadsbestuur bij de koning van Spanje en zijn gouvernante en haar raad. Zodra 

Mershe en zijn handelaars tonen “animum” en “hoop” te hebben dan zal men zonder probleem 

gedeputeerden overzenden die “met jullie” zullen ageren. In de tussentijd wil men hen opnieuw, “certo 

certius,” overtuigen dat “sine difficultate” men de edicten zal weten te herroepen of tenminste te schorsen. 

                                                   
249 Één afschrift en één kopie brief magistraat aan Dudley, 30.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
250 Drie afschriften brief magistraat aan Gresham, 30.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.; SAA, EKII: folio 193).  
251 Afschrift brief magistraat aan Mershe, 30.06.1564 (SAA, EKII: folio 91-2).  
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De prinsen dienen dan enkel nog “dag en uur” af te spreken waarop de edicten aan beide kanten en op 

hetzelfde moment “publice” worden ingetrokken.  

 

Dezelfde ideeën worden nog veel uitvoeriger uiteengezet in de zeer lange brief aan de handelsnatie zelf. 

Deze opent ook eerst met dankbaarheid voor de bereidheid om zich in te zetten voor de handelsrelatie en 

de oude vriendschap. Tegelijkertijd is men zeer verwonderd dat men de schuld voor de veranderde 

handelsrelatie in de schoenen wil schuiven van het stadsbestuur. Door een dergelijke beschuldiging voelt 

men zich hoe dan ook niet aangesproken want “zeker wij van onze kant” hebben “altijd” zoveel gedaan om 

de handelsrelatie te herstellen in haar “oude vriendschap.” Opnieuw stelt men “geen steen onbewogen te 

laten” en men benadrukt wel met heel veel woorden welk werk men aan de dag heeft gelegd om de 

handelsrelatie te bewaren. Men wordt dan ook “onverdiend” beschuldigd.252  

  

Ook de handelsnatie wil men ervan overtuigen dat hun visie op de afwezigheid van de goodwill van het 

stadsbestuur volkomen “falso” is en dat men te Brussel geen werk heeft nagelaten. Men heeft dan ook niets 

anders voor ogen dan de problemen op te lossen. Daarom is men ook gereed om met de “nationis 

commissarios” en “deputatos nostros” nu “samen te komen en samen te handelen.” Bovendien stelt men nu 

een mandaat te hebben, “cum mandato nostro,” om met hen te handelen, dewelke Hindersom hen zal 

vertonen. Bovendien zou men via snelle tussenkomst toch nog er voor kunnen zorgen dat de Engelsen 

kunnen terugkeren, ja zelfs bij de lopende Sinksenmarkt. Men belooft daarbij dat de Engelsen vrij kunnen 

deelnemen. Daaraan voegt men nog toe: “Qua vero solertia qua extrema diligentia, qua animi alacritate ea 

in re usi sumus illos minime clam est.” Die “extreme aandacht” voor de zaak springt enorm in het oog.  

 

Men geeft echter niet alleen weer welk verlangen het stadsbestuur heeft om de zaken tot een goed einde te 

brengen. Men stelt ook dat men “duidelijk aanvoelt” en “voldoende beseft” dat men in beide gebieden de 

edicten wil opschorten en dat een tussenkomst door beide onderdanen daartoe kan leiden. Hier begaat men 

misschien de fout dat de Engelsen kunnen interpreteren dat het hof te Brussel daarmee zelf bereid is om de 

relaties te herstellen. De rest van de berichtgeving is volledig in de stijl van de vorige brief van 27 mei: via 

een “gezamenlijke” tussenkomst dienen de edicten en interdicten op zijn minst geschorst te worden tot er 

communicatie optreedt tussen beide overheden. Daarvoor is men bereid enkele gedeputeerden over te 

zenden naar Engeland wanneer ook de handelsnatie bereid is bij de Engelse koningin zich in te zetten voor 

de zaak. En ten slotte wil men hen overtuigen welk optimisme de stad heeft dat men het stadsbestuur niet 

zal weigeren om de edicten “ad tempus” op te schorten.  

 

Samenvattend valt op hoezeer men de goede wil van het stadsbestuur en de valse visie van schuld 

benadrukt. In de brief aan Mershe spreekt men zelfs over “recta et honesta.” Men wil zich opstellen als beste 

vriend van de handelsnatie. Daarnaast wil men hen opnieuw overtuigen dat men alle werk voor de goede 

relaties zal inzetten en dat men zeker is dat een tussenkomst van het stadsbestuur zonder probleem zal 

zorgen voor een herstel van de goede relaties. Bij het eerste schrijven voelde het stadsbestuur zich schuldig 

aan het per ongeluk opwekken van een nieuw edict maar ondertussen had men in de Nederlanden een 

uitbreiding gevraagd van datzelfde edict en bovendien de handelaars van Keulen overtuigd niet meer te 

handelen met de Engelsen. De vraag is dus in hoeverre het stadsbestuur bij dit tweede schrijven werkelijk 

haar onschuld zal kunnen volhouden. 

 

Met dit tweede brievenpakket vertrok Hindersom voor een tweede maal naar Londen. Op 5 juli, dag van 

aankomst, schreef hij zijn eerste rapport nadat hij al zijn brieven had afgegeven. Gresham en de courtmaster 

had hij reeds gezien. En ook Cecil had hij die avond reeds gesproken “de welleke mij embrasserende 

willecome heeft geheten.” Cecil, die de toegang was tot het hof, bracht de nieuwe post meteen tot bij hare 

majesteit die niet alleen was: “de welleke genoodt was bij eenen grooten meester van gouverniemente […] 

                                                   
252 Drie afschriften brief magistraat aan Merchants Adventurers, 30.06.1564 (SAA, ENVI: z.f.; SAA, EKII: folio 135-7).  
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ende oick den ambassaedt van onsen genadighen heere den coninck van Spaendyen.” De stadsbode was 

dus niet meer de enige afgezant voor de Nederlands-Antwerpse zaak.253  

 

“Duer inductye” van Cecil komt de stadsbode plots wel heel dicht bij het hof. Zo zag hij de koningin wandelen 

die aan Cecil vroeg wie Hindersom was en “daer na twee maele om gesien hebbende is voort gegaen.” 

Dudley kreeg zijn brief en ook Gresham had zijn brief “minlijken ontfanghen.” En met het lezen van de inhoud 

van deze brieven, en ook op aangeven van Gresham zo blijkt, wordt de zaak verder besproken onder het 

vooraanstaande gezelschap. Nadat Cecil, Dudley en Gresham “met hen drye” gesproken hadden begaf men 

zich opnieuw tot bij de koningin "de welleke geseten was onder een pryeel van roosen ende cruyen aldaersse 

Monseigneur le Grande was aensprekende sittende op sijn een knye.” Dat Gresham het stadsbestuur terecht 

goede moed had gegeven blijkt ook uit wat deze Hindersom vertelt. In aanwezigheid van de koningin draagt 

hij het stadsbestuur op “sonder dilay te senden commissarissen van reputatyen te minsten twee ende dat in 

dieligentye mede vuetsel hebbende vanden hove om alle swaericheyt te scouwen.” 

 

Dat de sfeer volledig anders is dan bij de eerste brievenronde, waar de stadsbode aan het lijntje werd 

gehouden, is meteen zeer duidelijk. Plots lijkt de hele zaak volledig open te staan. Niet enkel Cecil heeft 

deuren geopend voor de stad maar vooral Gresham speelt duidelijk een belangrijke rol. Het feit dat men het 

stadsbestuur vraagt om “sonder dilay” een afvaardiging te sturen naar Londen moet voor de missie van de 

stadsbode alleszins een ongelofelijke wending zijn. Hoewel men gehoord heeft van het laatste plakkaat 

“dwelck noch scerper scijnt te wesen dan d’ierste” is het Gresham die Cecil ervan verzekert dat het 

stadsbestuur “soo vele selen doen aen haer hoocheyt dat het selleve t’Antwerpen niedt gepubliceert en sal 

wurden, dwelck soo mij dochte hem well beviel.”  

 

Met Gresham aan hun zijde lijkt het stadsbestuur inderdaad gesteund door een sterke kracht aan het hof. 

Dat de zaak zeer snel kan gaan blijkt bovendien uit het feit dat men reeds de verblijven, “logijs,” voor de 

commisarissen heeft geregeld. Wat een heugelijke dag. De hele zaak lijkt goed te komen en daar hadden 

het stadsbestuur met haar beloften en de goede woorden van Gresham voor gezorgd. De Smedt merkt dan 

ook op hoe opgetogen Hindersom is in zijn relaas waarin hij moeilijk zijn positiviteit en optimitisme kan 

verbergen.254 Vijf dagen later schrijft Hindersom opnieuw. Daaruit blijkt dat een tweede brief “onder den 

seghel vander stadt” werd gestuurd aan Gresham die Hindersom heeft overgemaakt en die hem “seer 

willecome was.”255  

 

Het antwoord van Dudley en Cecil zal hij pas op maandag krijgen al vragen ze Hindersom wel naar Grenwich, 

“Groenwijts,” te komen. Ondanks het optimisme van de eerste brief maakt Hindersom ook duidelijk aan zijn 

magistraat dat niet iedereen hoop heeft op een goede afloop: “Ende alsoo ick versta van sommighe de 

princepale vander natyen int secrete sijnder vele hertneckighe ende opyniatere geesten die niedt en 

practiseren dan den nieuwen aenslach te continuweren.” Daarnaast heeft Hindersom ook met de Spaanse 

ambassadeur gesproken met de vraag of hij iets wou schrijven aan het stadsbestuur. Dat had de 

ambassadeur reeds gedaan via zijn agent te Antwerpen Géronimo de Curiel (? – 1578). Het gesprek maakt 

duidelijk dat ook de Silva niet helemaal te vinden is voor de positieve actie van het stadsbestuur: “Alsoo hij 

met mij int particuliere was sprekende appaert verstondt ick wel dat hij hem laedt duncken dat de besoindye 

van uwen Eer. meer is todt voordeel vanden Ingelschen dan vander stadt, all en is hij hier niedt langhe int 

landt geweest hij kendt nochtans haer natuere seer well.” 

 

Die “natuere” van de Engelsen blijkt alleszins niet uit de daden van een van hun meest vooraanstaande. 

Hindersom geeft opnieuw weer hoezeer het belang van Gresham in de zaak is en dat deze “anderwerff” 

                                                   
253 Originele brief Hindersom aan magistraat, 05.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: kopie brief (SAA, ENVI: z.f.).  
254 De Smedt, De Engelse natie te Antwerpen. Deel 1, 276. 
255 Originele brief Hindersom aan magistraat, 10.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Twee kopieën brief (SAA, ENV: z.f.; 
SAA, EKII: folio 97-8).  
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vraagt om de gedeputeerden van de stad zo snel mogelijk te zenden. Hoewel Gresham “de affairen seer ter 

hertten is nemende” blijkt er toch ook “geallousye” te zijn van anderen tegenover hem. Het lijkt dan ook des 

te meer van belang te zijn dat men zo snel mogelijk een deputatie naar Engeland zendt om “eyntelijcken” tot 

een “goeden accoorde” te komen.  

 

Het antwoord van het stadsbestuur wordt, terwijl Hindersom zijn brief schrijft, reeds gevormd aan de andere 

kant van het water. Zij sturen op11 juli terug op de vraag om gedeputeerden of commisarissen over te zenden 

naar Engeland. Uit dat antwoord, gericht aan “Andries goede vriendt,” blijkt dat het stadsbestuur wel 

“geneycht ende gereet” is om haar gedeputeerde te zenden. Echter, men heeft Hindersom overgestuurd om 

eerst de zaak “te doen prepareren ende de genegentheden van aldaer te hooren ende te verstaen.” Men wil 

eerst “scriftelycke antwoorde” op de brieven zodat men daarmee aan het hof “naerder consent oft voetsel” 

kan verzoeken om in officiële communicatie met de Engelsen te treden. Ondertussen zal men niet ophouden 

om het hof onder druk te zetten de edicten in te trekken of te schorsen.256  

 

Terwijl men wacht op schriftelijk antwoord van alle aangeschreven partijen blijft Hinderom dus de enige 

afgevaardigde van het stadsbestuur. Hindersom moet wel zeer duidelijk maken en “versekeren” aan de 

handelsnatie dat men aan het hof te Brussel al zoveel heeft gedaan opdat het laatste plakkaat wordt 

tegengehouden en “noch ’t Antwerpen noch elders” gepubliceerd zal worden. Daarnaast dient hij zich vooral 

te wenden tot Gresham “wiens Eer. ghy onse gebiedenissen hertelycken doen sult ende hem zeer 

bedancken vande goeder affectien te deser stadt waert in deser begonst te thooven hem biddende van onsen 

wegen daer innne wel te willen continueren ende ons metten iersten by syne brieven adverteren van tgene 

by ons best daer in gedaen mochte worden.” Men zou door deze laatste zin bijna de indruk krijgen dat 

Gresham de gedeputeerde was van het stadsbestuur.  

 

Aan de brief werd ook een memorie aangehecht voor Hindersom waarin de ideeën van het stadsbestuur nog 

eens uiteengezet worden. Daarin valt op dat Hindersom moet benadrukken dat de verboden er zijn gekomen 

“noch vervolcht doer ons noch by yemand vanden stadt wegen,” dat het “geschiet tegen ons wille” en dat 

men “noeyt” anders gezocht heeft dan de handelsrelaties te onderhouden. Aan het hof moet Hindersom 

duidelijk maken dat zij “te grooten ongelic ons schynen te inculperen” aangezien men steeds bereidheid heeft 

getoond de handelsnatie te “favoriseren.” Aan de Silva dient Hindersom vooral duidelijk te maken dat de 

marktvrijheid voor de stad van enorm belang is en men slechts gezocht heeft naar een middel om de 

Engelsen toe te laten. Ook lezen we dat de gedeputeerde van de stad reeds vertrekkensklaar staat indien 

er aan Engelse kant groen licht komt.  

 

Aan de andere kant van het water is de gedeputeerde van het stadsbestuur te Brussel allesbehalve te vinden 

voor dat voorzichtig afwachten. In een brief op 13 juli laten zij weten dat men de berichtgeving van Hindersom 

heeft doorgenomen en erover gesproken heeft met enkele “den stadt goetwillighe.” Het lijkt hen beter zo snel 

mogelijk iemand naar Engeland te zenden, “vanden zake wel geinstrueert,” aangezien de Engelsen “mogelic 

andere plaetsen sullen suecken.” Daarnaast dient men ook de Spaanse ambassadeur te informeren “die soo 

wy verstaen / die zake nyet zeer wel en is verstaene.” Men dient deze des te meer te schrijven aangezien 

volgens de gedeputeerde het stadsbestuur van Parma “consent” heeft “om nae Engelant hair gedeputeerde 

te moegen seynden.” Indien het stadsbestuur degene is die er voor kan zorgen dat de verboden worden 

ingetrokken dan zullen de Engelsen nog meer verplicht zijn zich te “verbinden” aan de tractaten en de 

markten te frequenteren tot groot voodeel van de stad.257 

 

                                                   
256 Originele brief magistraat aan Hindersom met memorie “Memorie om te scryven nae Engelant voer antwoerde,” 
11.07.1564 (SAA, EKII: folio 105-6). Zie ook: Kopie brief zonder memorie (SAA, ENVI: z.f.).  
257 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 13.07.1564 (SAA, EKII: folio 112-3).  
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Zonder tussenkomst van Antwerpen is echter te vrezen dat diezelfde reputatie van de stad zou verminderen. 

Het zenden van een gedeputeerde naar Engeland dient men bijgevolg niet verder te “dilaheren” want met al 

dat “scriven ende wederscriven” zal men uiteindelijk niet veel uitrichten. Met een gedeputeerde is veel meer 

uit te richten. Zeker wanneer deze naast Gresham staat “die ontwyfelyc in dese meynt de stadt soo wel te 

wordden als die zake vanden Engelschen.” Ook nu men officiëel “toegelaten” is vanwege Parma om te 

spreken met de Engelsen. Deze toelating, zowel van Parma als van de Staten van Brabant stuurt de 

gedeputeerde over zodat men kan kijken of men kopie of origineel zal meegeven naar Engeland.258  

 

Misschien was het al te laat. Op 14 juli richt Hindersom zich opnieuw tot het stadsbestuur terwijl de vorige 

brief van het stadsbestuur nog onderweg is. Zijn berichtgeving wordt steeds minder vrolijk. Zo heeft hij 

opnieuw Dudley en Cecil aangemaand te antwoorden op de brieven. Deze zeggen echter steeds 

“geockupeert [te] sijn geweest met ander affairen.” Ook de gouverneur van de Merchant Adventurers houdt 

hem opnieuw nodeloos aan het lijntje hoewel Hindersom beter weet: “Nochtans weedt ick well dat de saken 

geresolveert sijn geweest en maendaghe lestleden soo well te hove als bijde natyen. De redenen van 

reterdatyen en verstaen ick niedt.”259  

 

De Spaanse ambassadeur heeft meer geluk aan het hof waarbij hij zelfs “int particuliere” bij de koningin werd 

ontboden. Toen Hindersom met hem afsprak leek ook deze te druk bezet voor de stadsbode. Te druk zelfs 

om het stadsbestuur te schrijven: “oft hem iedt beliefde te scrijven op Antwerpen heeft mij geantwoordt neen.” 

De ambassadeur is wel bereid zich in te zetten voor de stad en begrijpt ook de zorgen van het stadsbestuur 

maar verwacht dat men hem op de hoogte houdt. Daarnaast waarschuwt hij de Antwerpenaars ook om de 

Engelsen niet al teveel te volgen: “Wandt soo men den Ingelschen meer te gemoet is gaende hoe sij meer 

haer selleven verheffen ende laten duncken dat de heele wereldt aen haer is hanghende.”  

 

Dat de wereld inderdaad steeds meer draait rond de Engelsen en deze het tempo lijken te bepalen voor de 

Antwerpenaars blijkt ook uit het feit dat zelfs Gresham de brief niet kan opvrolijken. Deze zegt “niedt weten 

te scrijven” dan wat hij reeds voorstelde, namelijk het zenden van enkele commisarissen en gedeputeerden 

“de welleke met reputatye ende wijsheyt de sake moghen handelen.” Terwijl Gresham de aanwezigheid van 

het stadsbestuur verlangt, antwoordt Hindersom “dat soo haest niedt geleghen en soude wesen midtsdien 

het hoff daer mede gemoydt moste wesen ende oick dat bij avontueren uwen Eer. sullen verwachten 

antwoorde op brieven bij mij alhier gepresenteert.” Hoewel Hindersom het antwoord en de memorie van het 

stadsbestuur nog niet had ontvangen begreep hij maar al te goed dat men voorlopig slechts antwoord 

verwachtte op de brieven en niets meer.  

 

Op 15 juli komt de post van het stadsbestuur aan en Hindersom schrijft dan ook meteen een antwoord waarin 

hij stelt zich naar het inhoud te “reguleren” en diezelfde dag nog antwoord te krijgen op alle brieven “om daer 

mede thuys te comen.” Na Gresham bezocht te hebben, die hem gevraagd had de brief van het stadsbestuur 

uiteen te zetten, kon Hindersom hiermee zijn tweede brievenronde afsluiten en zijn taak neerleggen.260  

 

Hindersom had zijn taak daarmee opnieuw vervuld en had zich daarbij laten opmerken door Cecil die in zijn 

antwoord over de “tabellarius” zegt: “homo ut apparet diligens ac modestus.” Ondanks de complimenten voor 

Hindersom moet Cecil opnieuw afwijzend antwoorden. In de brief staat het woord “idem” dan ook duidelijk 

centraal: dezelfde vraag van het stadsbestuur, “idem argumentum,” zorgt voor een zelfde antwoord, “idem 

responsum,” hoewel in ietwat andere bewoording: “aliis verbis.” Voor Cecil is er dan ook niets verandert aan 

                                                   
258 De toelating zelf heb ik in de bronnen niet teruggevonden. Wel vinden we de vraag van de magistraat aan Parma 
om “letres favorables” op te sturen. Minuut en origineel in EKI: folio 574 en 575.(SAA, EKI: folio 574 en folio 575).  
259 Originele brief Hindersom aan magistraat, 14.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Twee kopieën brief (SAA, EKII: folio 
117-8 en folio 123-4).  
260 Originele brief Hindersom aan magistraat, 15.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Kopie brief (SAA, EKII: folio 119).  
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de zaak: “Nam res ipsa apud nos aut nullam aut parvam habet mutationem.” En Cecil stelt zich opnieuw op 

als verdediger van de getroffen partij: de handelsnatie:  

 

“Quod hactenus a nostris videtur innovatum mercatoribus, invitis illis, id factum est, ut omnibus 

constat, quum acerbis et inhumanis (ut ita dicam) edictis exclusi essent penitus ab omni apud vos 

negotiatione, adeo ut nisi aditus ad alias regiones illis fuisset concessus, de illorum fortunis fuisset 

aliquo modo periclitatum.261 

 

Cecil begrijpt daarom ook niet waarom “na al die gevaren” die de handelsnatie heeft moeten ondergaan men 

nu zo sterk de nadruk legt op de vroegere gastvrijheid die men in de stad heeft gekend. En waarom men 

Cecil en anderen vraagt om hun inzet bij de koningin. Cecil voegt er wel aan toe dat niet het stadsbestuur 

hier schuld aan heeft maar wel anderen die volgens hem in naam van de stad “met handen en voeten daartoe 

aanzetten:” “non dicam vobis qui rempublicam administratis, sed aliis in urbe vestra quorum nominibus 

paream, manibus ac pedibus id provocantibus.” Wie “in jullie stad” Cecil hiermee bedoelt is niet helemaal 

duidelijk. Mijn vermoeden is dat Cecil hiermee op een beleefde manier toch de schuld bij het stadsbestuur 

wil leggen.  

 

Desondanks is Cecil de zaak niet slecht genegen. Hoewel hij de zaak niet laat vallen en belooft om zich 

volledig in te zetten, “nullum laborem neglecturum,” moet hij het stadsbestuur wel terecht wijzen: “Verum 

quum ego cogito Principum nostrorum hanc esse causam, non privatorum hominum, haud video quomodo 

sine illorum consensu exitum optatum habere possit.” Volgens Cecil is het niet aan het stadsbestuur of 

andere “private personen” om de zaak op te lossen maar is de zaak een staatsaangelegenheid, een zaak 

“voor de prinsen.” Zonder hun “consensu” ziet hij niet in hoe men tot een goed einde kan komen. Het behoort 

bijgevolg tot de prinsen om te beslissen, anders zou het werk weleens voor niets zijn: “Restat igitur ut de eo 

cogitetur quod Principes de hac causa statuant et decernent; nam, nisi id tentetur, frustra reliquus labor 

impenditur.”  

 

Ook Dudley’s antwoord op “une aultre recharge […] redoublant vostre desir” ligt in lijn met dat van Cecil. 

Dudley ziet de enorme toewijding en inzet van het stadsbestuur: “En quoy certes pour vostre part, monstrez 

ung argument et demonstration du zele requis et digne de personages de vostre …. bien cognoissant le 

fruict qui en sorte.” Maar deze zaak is ook voor hem een staatszaak waarbij de onderdanen zich beter afzijdig 

houden en niet privé met anderen contact nemen: 

 

 “Il me semble que la voye la plus convenable, briefve, et expédient seroit que les princes mêsmes 

y allassent de si bon pied, que nous quy sommes leurs subiects, fussions par eulx ordonnéz d’y tenir 

la main, a regarder les moyens d’accomoder les differens, et non par d’y besonguer ainsi privément 

sans eulx. Mêsmes ayans leurs majestéz leurs ambassadeur risident aupres deulx 

respectivement.”262 

 

Zijn laatste zin maakt de rol van de staat des te duidelijker: “zelfs nu de ambassadeur hier aanwezig is.” Het 

lijkt wel alsof met de komst van de Spaanse ambassadeur de kans van het stadsbestuur om diplomatiek in 

te grijpen verkeken is. Nu de Spaanse staatsbelangen, en in theorie die van de Nederlanden, weer behartigd 

worden door een officiële staatsvertegenwoordiger is de tussenkomst van het stadsbestuur als onderdaan 

onwenselijk. Voor Dudley moeten de Spaanse vorst en de regentes “come vrays et seuls moyens de remède” 

zich nu dan ook positief opstellen en de positieve actie “comme de vostre cousté et au nom de vostre ville 

d’Anvers avez mis en avant” bewijzen. Daartegenover zal de Engelse koningin niet in gebreke blijven net als 

                                                   
261 Originele brief Cecil aan magistraat, 11.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Drie afschriften brief (SAA, ENVI: z.f.; SAA, 
EKII: folio 102 en folio 116). Zie ook: Brief Cecil aan magistraat, 11.07.1564, in RPIV, 1295: 50. 
262 Originele brief Dudley aan magistraat, 13.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Twee afschriften brief (SAA, ENVI: z.f.; 
SAA, EKII: folio 111). 
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Dudley zelf: “asseurez vouz messieurs qu’il n’y aura en ceste compaignye qui y veuille aller de meilleur pied 

que moy.”  

 

Het staatsantwoord was duidelijk op elkaar afgestemd en eenduidig: Het stadsbestuur kon niet meer ingrijpen 

en men moest de vorsten laten beslissen. Het antwoord van het netwerk is dan weer sterk verdeeld over de 

mogelijke afloop. Lodge zegt dat hij en zijn vrienden “qui pour l’amour de moy s’employent” zich zullen blijven 

inzetten voor de zaak, “tant que a moy est possible” en “ce que a eulx est possyble.” Hij heeft er goed oog 

in en “bonne esperance” dat de zaken goed zullen aflopen maar het feit dat het stadsbestuur met Keulen 

een soort van continentale blokkade heeft besproken zorgt ervoor dat de goede mening wat is omgeslagen, 

ook bij de koningin, en dat men de zaak tijd moet geven.263 Robinson, de andere Merchant Adventurer binnen 

het netwerk van de stad, ziet helemaal geen “bonne esperance” en “bonne fin” maar spreekt zelfs van een 

situatie “hors de remede” en “bien tost quasi incurable:” 

 

“mais (que diray je) vrayment je ne voiez poinct alcune heureuse apparance de bon et breff accorde 

entre l’estate et noz regions, au moyns de plusieurs et grandz doleancez conceux et accumulés 

jornellement d’unge cousté et d’aultre, treuvant pource les choses si dangereuse et entermelés, 

qu’elles sont presque hors de remède, de sort que je suis constrainct de me taire et comme rien dire, 

m’assurant et ausi bien espoirant que le cueur sollitique de messieurs de vostre ville pourvoiront 

sagement d’extirper le peiodz d’ung cas si facieulx laquelle par le retardacion est devenu ou 

deviendra bien tost quasi incurable et si la sollicitacion ne soit faict icy, plus amplement que n’a este 

par cy devant, je voies que la flamme de cest feu deviendra si grande qu’elle ne se pourray estendre 

de longs tamps que fache beaucoup a tous ceulx qui souhaitent le bien de tous deulx les pais. Et 

pourtant je suis forcee brefvement a conclure, veu qu’il n’est en puisance de remedier ce que le 

coeur zelons desyre.”264  

 

Zijn antwoord geeft duidelijk weer hoe diep de situatie voor de Merchants Adventurers is geworteld. Cecil en 

Dudley gaven al aan dat de Adventurers echt niet te spreken waren over de handelingen van die van 

Antwerpen maar om het nu uit de mond te horen van één van hun leden, die bovendien tot het netwerk van 

de stad behoort, zet alles wel in perspectief. De zaken zijn zelfs “zo gevaarlijk en zo ineengevlecht” dat 

Robinson liever zwijgt. Ook “de vlam van dat vuur” dat binnenkort zo groot zal worden dat ze niet meer 

geblusd kan worden is ook een duidelijk metafoor voor de enorme woede onder de Engelse handelaars. Met 

een dergelijk pijnlijke en duidelijke weergave van de onmogelijke positie waarin het stadsbestuur zich 

momenteel bevindt om de Engelse handelaars tegemoet te komen, werd de brief van de handelsnatie zelf 

en gouverneur Mershe al overduidelijk samengevat.  

 

De zware woorden over de oneerlijk zware behandeling van de Engelse handelsnatie worden niet helemaal 

gereflecteerd in het begin van de brieven van de handelsnatie en gouverneur Mershe. De brief van de 

handelsnatie opent zelfs met het feit dat men ziet dat het stadsbestuur zelf geen schuld draagt aan de zaak 

en dat men duidelijk kan zien met welke pijn, “quanto dolore,” de veranderde handelsrelatie werd onthaald 

en hoezeer het tegen de wil van het stadsbestuur is gebeurd. Bovendien erkent men niet alleen de getoonde 

inzet, “quantum studii et opera,” van het stadsbestuur maar “in het bijzonder” het feit dat deze het laatste 

edict niet heeft gepubliceerd. Men geeft zelfs toe dat het inderdaad voor het stadsbestuur niet mogelijk was 

om dit lang vol te houden: 

 

“et licet id prorsus obtinere non potueritis, tantum tamen vostra diligentia effectum sit, ut in plurimos 

dies eius promulgatio protracta, et eius acerbitas magna ex parte, vostri respectu, levita et moderata 

                                                   
263 Originele brief Lodge aan Asseliers, 15.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Afschrift brief (SAA, EKII: folio 84). 
264 Originele brief Robinson aan Asseliers, 12.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Kopie brief (SAA, EKII: folio 109).  
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fuerit: Pro qua vostra voluntate, studio, ac labore, gratias, quas habemus maximas, vobis libenter 

agimus.”265 

 

Men moet “na lang overleg” echter afwijzend antwoorden op basis van “multa et magna impedimenta.” Men 

voelt zich enorm gekwestst door wat er gebeurd is. “In het begin” was er al de enorme pijn van de veranderde 

handelsrelatie, maar nu zelfs na al het werk van de “verschillende legaten” er geen einde is gekomen aan 

de problemen, is men overtuigd op zoek te gaan naar een andere handelsplaats. Met al het “detriment” voor 

hun zaken kan men zich nu niet inbeelden hoe onaccaptabel het zou zijn om eerst te migreren en dan plots 

weer te remigreren: “migrandi et remigrandi.” Zeker omdat dit gepaard gaat met heel wat extra kosten is men 

werkelijk “ontmoedigd” om dit te doen. Bovendien voegt men er aan toe:  

 

“prasertim ab illo loco, ubi, omni amicitiae et humanitatis ratione sumus accepti, et liberati etiam a 

multis molestiis et oneribus, quibus, cum istic essemus, valde vexati et graviter pressi fuimus: 

nimirum telonariis, nautis, et variis aliis id genus importumis et gravibus molestiis: ut taceamus tot 

sumptuosas moras expedienda justicia iniectas istic in nostris causis cognoscendis, contra privilegia 

legia a vostris Principibus, et a vostra item urbe nobis concessa.” 

 

In bovenstaand fragment komt weer de ‘natuur’ van de Engelsen naar boven zoals de Silva en Granvelle het 

zagen. En het doet ons ook denken aan wat Te Lintum zei over de Merchant Adventurers en hun 

“beweeglijkheid.” We zagen eerder al dat de Engelsen een ongelofelijke positie hadden verworven in de stad 

en als we de literatuur over de Adventurers erop nagaan dan is er werkelijk geen enkele auteur die beweert 

dat de Engelsen te Antwerpen zich, naast enkele akkefietjes, ook maar één zaak echt te beklagen hadden. 

Ook de Adventurers zelf hadden al voor het stadsbestuur openlijk moeten verklaren dat de grieven die 

werden voorgelegd buiten proportie waren. Om dan nu te stellen dat men “zeker niet” zou kunnen weerkeren 

naar de stad, “waar men met veel liefde is ontvangen” maar tegelijkertijd door de tollenaar, schippers en heel 

wat anderen constant werd lastiggevallen en “gemolesteerd,” is eigenlijk grotesk. Ook de bewering dat het 

privilege, gegeven door de prinsen “en zelfs door de stad,” niet goed genoeg werd nageleefd is ongelofelijk 

om te horen uit de mond van de Engelse handelaar. 

 

Men stelt dat men in het begin, “in initio,” bereid was om de “getoonde positieve agenda” van het stadsbestuur 

te volgen ondanks de vele moeilijkheden die er waren geweest. Nu echter had het stadsbestuur een ander 

gezicht laten zien door “certis exteris mercatoribus,” die “geen onderdanen zijn van de Spaanse koning en 

ook gewoon waren om met de Engelsen te handelen,” te overtuigen om de Engelsen buiten te sluiten en 

geen enkele handel meer met hen te doen. Met deze ervaring, “cum haec, ipsa experientia,” voor ogen is 

het dan ook niet onlogisch hoezeer men tegengesteld is ten opzichte van de mooie woorden van het 

stadsbestuur.  

 

Mocht een tussenkomst van het stadsbestuur aan het hof te Brussel toch vruchten dragen dan zal men wel 

klaarstaan om te volgen. Maar men staat enkel klaar wanneer er een “remedium” wordt gevonden waaruit 

een goed einde mogelijk is: “Daar waar het in het begin slecht uitzag.” Ook het antwoord van Mershe was 

allesbehalve positief al bedankt ook hij het stadsbestuur voor haar inzet. Ook hij zegt dat het feit dat men 

“verscheidene andere handelaars” heeft overtuigd om zich van handel met de Engelsen te onthouden, dat 

de hele zaak “tam agravitater” werd ontvangen. Daardoor waren er velen, die “in initio voluntate,” toonden, 

nu met grote pijn weinig hoop hadden in een partnerschap met de stad. Merhse stelt dat dit het werk was 

van “zekere mannen van jullie stad die onze natie niets dan beledigends toewerpen.” Verder stelt hij dat het 

                                                   
265 Originele brief Merchants Adventurers aan magistraat, 14.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Drie afschriften brief 
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ook “bij jullie niet ontbrak” aan weinig positieve bijdrage. Hij denkt dan ook dat hij door de juiste redenen kan 

oordelen dat bepaalde personen “niet onbekend bij ons” de hele handel willen verstoren.266 

 

Voor Mershe is de zaak dan ook te ver gevorderd waardoor vooral voor zijn figuur, die “al van in het begin 

worstelde met de problematiek,” het te lastig is geworden om in te grijpen. Indien de prinsen toch tot een 

vergelijk zouden komen, wier “visum” even goed is om de zaken op te lossen onder “hun autoriteit” dan zal 

Mershe ook blij zijn met die uitkomst. Daarmee zag de handelsnatie de positieve actie van het stadsbestuur 

overduidelijk niet meer zitten en wees het zelfs op het belang van de staatsmacht waar ze zich naar schikte.  

 

Die staatsmacht had zich nu ook langs Spaans-Nederlandse kant opnieuw gevestigd. In zijn brief gedateerd 

de 13e juli maakt ambassadeur de Silva duidelijk hoezeer hij de zaak ter harte neemt, de bekommernissen 

van de stad begrijpt en hoeveel hij “operam quantum in me fuit” zal inzetten om de handelsrelatie te 

herstellen. Hij stelt “zeer blij” te zijn dat men zich ook aan hem richt met een brief. Uit deze en de andere 

brieven ziet hij bovendien “hoeveel opmerkzaamheid en voorzichtigheid” het stadsbestuur gebruikt in haar 

omgang met de zaak. Nu echter, stelt hij, is het zaak om niet tegemoet te komen aan sommigen “die 

misschien wel zeer misleidend en schadelijk ingericht, de geesten van vele Londenaars in verwarring 

brengen en verontrusten.” de Silva verzekert het stadsbestuur daarom hun werk niet te laten ontbreken en 

zelfs “maximam” aanwezig te laten zijn. Maar hij is van oordeel dat men nu vooral “sterkte van geest” moet 

tonen in de aanslepende onderhandelingen: “Zo sterk als de muren die jullie stad beschermen en de ziel van 

jullie gewichtige mannen” moet men nu met grote voorzichtigheid te werk gaan.267  

 

De rest wat de Silva nog wou zeggen zal zijn vertrouweling Curiel voor hem wel uitleggen in persoon. Deze 

had van de ambassadeur opdracht gekregen het stadsbestuur te bedanken en “toda la buena voluntas” van 

de Silva duidelijk te maken. Hij dient hen ook duidelijk te maken dat men wat meer “con patiencia” dient te 

werk te gaan want hoewel zij snel tot een oplossing willen komen, willen de Engelsen dat in werkelijkheid 

ook. de Silva stelt dat de Engelsen dat verlangen gewoon zeer goed kunnen “verbergen.” Want zodra deze 

merken dat door koppigheid zij het pleit halen dan zullen ze eisen stellen en de zaken vertragen. Het is dan 

ook belangrijk dat men met prudentie en “handigheid” te werk gaat “waarvan ze hier niet weinig hebben.”268  

 

De ambassadeur drukte zich in zijn brieven aan het stadsbestuur zeer diplomatisch uit. In zijn communicatie 

met Parma blijkt echter hoezeer hij hun bemoeienissen niet gewenst vindt. Op 10 juli had de Silva Parma al 

ingelicht over het feit dat de Antwerpenaars hem een dergelijk lange brief hadden opgestuurd dat hij deze 

niet zou overzenden naar de regentes. Met deze brief hadden zij de briefwisseling van de eerste 

brievenronde en de antwoorden in kopie meegegeven voor de ambassadeur. Hieruit stelde hij vast dat het 

stadsbestuur uit “angst” voor de verlegging van de lakenhandel en met goede bedoelingen misschien wat 

onvoorzichtig is geweest: “deven haver hecho algunas diligencias, con bondad que algunas vezes daña, 

quando las rescibe gente no tan llana.” Hij laat Parma weten dat hij hen voor antwoord gevraagd heeft 

“paciencia” te hebben.269 

 

Het stadsbestuur had de Silva bij de tweede brievenronde laten weten dat men over de handelszaken 

opnieuw een schrijven had gericht aan “Milort Robert y a otros particulares.” Over dit tweede schrijven zegt 

hij dat men niet zo moet aandringen en “tanta voluntad” tonen aan de Engelsen. Te Londen denkt men 

                                                   
266 Originele brief Mershe aan magistraat, 14.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Twee afschriften brief (SAA, ENVI: z.f.; 
SAA, EKII: 82).  
267 Originele brief Guzman de Silva aan magistraat, 13.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Twee afschriften brief (SAA, 
ENVI: z.f.; SAA, EKII: folio 100). Zie ook: brief de Silva aan magistraat, 13.07.1564, in RPIV, 1298: 56-7. 
268 Twee kopieën brief de Silva aan Géronimo de Curiel “Copia deloque scrive el señor embaxador de Inglaterra a 
Hieronimo de Curiel en x de jullio 1564,” 10.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.; SAA, EKII: folio 99). Zie ook: Brief de Silva aan 
Géronimo de Curiel, 13?.07.1564, in RPIV, 1299: 67.  
269 Brief de Silva aan Parma, 10.07.1564, in RPIV, 1293: 47-8.  
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namelijk dat zoiets niet gebeurt zonder opdracht, “sin orden,” van de landvoogdes. Op die manier zouden zij 

weleens kunnen “verhinderen” wat Parma en de Silva proberen bereiken. Volgens de Silva zou het dan ook 

beter zijn mochten die van Antwerpen daarmee ophouden en eindelijk inzien dat met dergelijke acties niet 

hun belang gediend is maar wel dat van de Engelsen:  

 

“[…] bueno es que piensen los de Anveres que sus intercesiones an de hazer con los de aqui lo que 

no hara su propio interese, y lo que a ellos les importa la concordia, pues yo entiendo que solo su 

negocio particular los ha de traer a ella, y no el nuestro, y assi se deve alla entender.” 

 

Op dezelfde 10e juli schrijft de Silva een tweede, kortere, brief aan Parma nadat hij de eerste reeds gesloten 

had. Daarin benadrukt hij plots veel duidelijker dat de Antwerpse acties “la buena manera de negociar” 

ondermijnen. Er is hem namelijk ter ore gekomen dat het stadsbestuur bijkomende brieven zou hebben 

gericht aan de Engelsen “zonder me daarover in te lichten.” Als dat waar is dan is dat een belangrijk gegeven 

waarop de hertogin zou moeten ingrijpen want “naast het feit dat zo’n onderdanige gedragingen hier veel 

schade aanrichtten,” is het simpelweg niet de bedoeling dat het stadsbestuur zoiets onderneemt. Volgens 

de ambassadeur, die nogmaals benadrukt de “humor d’esta tierra” maar al te goed te kennen, zou het 

stadsbestuur ook met een simpele melding van intercessie bij het hof de onderhandelingen kunnen 

blokkeren. Maar hij zegt dat die van Antwerpen zelfs over de tollen, “el punto principal,” met de Engelsen 

overleggen. De Silva gaat zelfs verder: 

  

“segun mi aviso, cosa, como digo, de la calidad que V. A. puede entender, para que ni se acierte el 

negociar, ni yo tenga mano para detenerme en lo que conviene, antes burlen de  mi, entendiendo 

otra cosa, y si se que esto es verdad.”270 

 

Dankzij de acties van het stadsbestuur ontbreekt het de Silva niet alleen aan de mogelijkheid om krachtdadig 

op te treden maar men bespot hem zelfs te Londen omdat men “andere zaken” hoort. Daarmee bedoelt de 

Silva dat via Antwerpen de handelsrelatie zo wordt blootgelegd dat hij niets kan zeggen zonder dat de 

Engelsen al op de hoogte zijn van hoe de vork in de steel zit. Hij hoopt dat Parma hier iets in verandert. Dat 

de Silva beweert dat het stadsbestuur zich ook bezighoudt met de tolrechten binnen de lakenhandel lijkt wat 

overdreven maar op het feit dat zij zijn positie ondermijnt kan men alleen maar bevestigend antwoorden. 

Trouwens, de Silva is lang niet de enige die geconfronteerd werd met Engelse onderhandelaars die op 

voorhand reeds geïnformeerd zijn. Ook bij de zending van de la Torre wordt in twee verschillende brieven 

specifiek vermeld dat de Engelsen reeds op de hoogte zijn van bepaalde zaken: 

 

“Je me donne grand merveille comment ma venue vers ce quartier a esté tant divulguée; car, passé 

xv jours, le Secrétaire Sicel a demandé au Secrétaire Loys Roman bien souvent quant il m’actendoit, 

selon qu’ay entendu de luy.”271 

 

Dat de Engelsen niet alleen graag informatie tentoonspreiden maar ook willen inwinnen om zich beter voor 

te bereiden blijkt ook uit de volgende brief van de Silva op 13 juli. Hierin stelt hij dat het Engelse hof, Cecil 

en Dudley, nog niet willen antwoorden op de brief van het stadsbestuur totdat de koningin het antwoord 

gelezen heeft. Ook willen zij eerst spreken met de Spaanse ambassadeur. Daarmee halen zij natuurlijk een 

voordeel want zij kunnen dan zien wat die van Antwerpen zeggen en wat de Silva zal zeggen. “Dit is voor 

hen een goede zaak,” want zo zien zij hoe de toestand is bij ons, “terwijl wij niet weten wat er bij hen speelt.” 

De ambassadeur zal het dan ook tactisch spelen en zich terughoudend opstellen. Al voegt hij eraan toe: 

“Porque como esto no se pueda assi hazer, hare el negocio y no mi voluntad.” Op 17 juli bericht de Silva dat 
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hij over Anterwerpen en de “secretos” van dezelfde niets meer gehoord heeft. Hij hoopt wel dat ze slagen in 

hun opzet maar tegelijk dat ze hem niet meer zo voor de voeten lopen zoals voorheen: “Cierto me han dado 

pena y estorvo hasta lo que agora paresee.”272 

 

Op diezelfde dag liet Parma op basis van al het voorgaande het stadsbestuur voor de Raad van Staten 

komen in aanwezigheid van Viglius, Oranje, Egmont, Barlaimont en Assonleville. Zij wou weten “in wat state” 

de onderhandelingen van het stadsbestuur met de Engelsen waren. Antwoordend zei de gedeputeerde dat 

de Engelse kooplieden te Antwerpen zo “luttel in getale” waren dat men rechtstreeks met de Engelse Court 

te Londen heeft gesproken. Men had hen gevraagd of deze te vinden waren voor een gelijklopende 

tussenkomst bij de overheden maar hebben daarop voorlopig nog geen antwoord. Parma vroeg ook of zij 

over andere dingen, zoals de accijnzen, hebben gesproken met de Engelsen en of men aldaar iets heeft 

gedaan “sonder wete vanden ambassadeur vanden coninc.” Hoewel de gedeputeerde zulks ontkende wil 

Parma op aangeven van Viglius toch alle briefwisseling inkijken zodat de gedeputeerde vraagt om alle 

communicatie op te sturen naar Brussel. De gedeputeerde voegt er aan toe:  

 

“wy een weeten nyet oft hair hoocheyt by ymanden contrarie rapport is gedaen van uwe Eer. 

negotiatie / oft dat d’ambassadeur suecke oirsaken van excusen. Ons dunckt onder correctie van 

uwe Eer. / dat die selve noch ter tyt nyet en heeft gehandelt / hair hoocheyt ende die vanden raide 

van Staten en moegen voirs. wel weten ende ons …. van mynen heer die president datmen meynde 

dat uwe Eer. oft hair gedeputeerde al veerder oft breeder inde zake gehandelt hadden dan gebeurt 

en is / hebben oick … hair hoocheyt verclairt dat wij wel wisten dat uwe Eer. aldaer nyet en soude 

handelen sonder wete vanden ambassadeur / dat tgene uwe Eer. dede was ten eynde d’Engelsche 

die mercten soude frequenteren in response vanden weldaden die uwe Eer. den coopluyden vanden 

voirs. natie hadden verleent ende lieten genyeten.”273 

 

Volgens de gedeputeerde had men het boekje zeker niet te buiten gegaan maar zodra Hindersom in het land 

zou zijn zou dat duidelijk worden. Deze komt de dag later om 5uur aan te Antwerpen met de antwoorden. 

Daarin zendt men bovendien de volledige communicatie met de Engelsen over om te presenteren aan het 

hof. Ook de briefwisseling met Hindersom. Pensionaris Wesenbeke wordt ook naar Brussel gezonden om 

de gedeputeerde over de briefwisseling te informeren. Een dag later op 19 juli stuurt de gedeputeerde terug 

dat men de “stucken ende missyven” ontvangen heeft en het raadzaam vindt dat men reeds nadenkt over 

wat men aan het hof verder zal zeggen en dat buitenburgemeester Van Berchem dat best te Brussel kan 

komen vertellen.274 

 

De “exhibition des lettres” gebeurde op 21 juli in aanwezigheid van Oranje. Bij het voorlezen moet men echter 

toegeven, zoals Parma ook zal zien aan de inhoud, dat het best is dat de intrekking of opschorting van de 

edicten gebeurt door tussenkomst van de Spaanse ambassadeur. En dat deze best zo snel mogelijk wordt 

aangespoord hetzelfde te bereiken. In een brief van 22 juli vraagt de gedeputeerde bovendien om extra 

kopieën van de gehele communicatie “om ons daer mede te behelpen daer te passe soude moegen comen.” 

Op 26 juli worden deze kopiën overgezonden door het stadsbestuur.275  

 

Bovendien stuurt men in dezelfde brief “zeker informatie” over die door secretaris Halle werd opgetekend. 

Het betreft een zoveelste piraterijklacht waarbij de Engelse piraten zelfs verklaren “datse tselve waere 

                                                   
272 Brief de Silva aan Parma, 13.07.1564, in RPIV, 1297: 55. Brief de Silva aan Parma, 17.07.1564, in RPIV, 1300: 61. 
273 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 17.07.1564 (SAA, EKII: folio 121-2).  
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doende als openbare vyanden van desen Nederlanden.” Deze informatie is opgesteld op 24 juli en behelsd 

inderdaad een beangstigend geval van piraterij. Kapitein Gascoz,“maistre de la navire nommée la Berbe / 

de Credon,” en 8 kompanen, “tous maronniers et mattelotz de laditte naviere,” verklaren voor het 

stadsbestuur overvallen te zijn geweest door 2 Engelse schepen, “en guerre bien esquippees / de toutes 

pieces d’artillerie / et gens armez […] dont les principaulx premierement leur donnantz l’assault, furent 

deguisez et aucunement noirciz de visaige.” Toen de piraten te horen kregen dat de goederen bestemd 

waren voor “Flamengz” stelde men in “open oorlog” te zijn met de Vlamingen.276  

 

Nu de hertogin de briefwisseling volledig had bekeken kon zij de Silva op 30 juli geruststellen. Volgens haar 

was het stadsbestuur iets te hard van stapel gelopen, “pour l’intérest qui leur va en ceste cessation de la 

négociation, et pour le désir qu’ils ont de veoir les choses redressées.” Maar deze had zeker niet haar boekje 

te buiten gegaan en had over geen enkele “particularité” nauwer gesproken met de Engelsen. Parma stelt 

dat de eerste brievenronde gebeurde zonder opdracht van haarzelf of de koning en dat de Silva er bijgevolg 

“aulcune consideration” aan dient te geven aangezien men dit in de hoedanigheid van “hommes privees” 

had ondernomen. Doordat Parma hen had gezegd dat er geen ambassadeur te Londen was en dat de 

koningin de eerste stap zou moeten doen had het stadsbestuur het idee opgevat om met de handelsnatie te 

overleggen en “pour leur donner quelque contentement” had Parma hierin toegestaan een tweede 

brievenronde te richten. Maar nu de Silva zich te Londen had geïnstalleerd kon er voor haar geen sprake 

zijn, ook niet “en leur privé,” dat ze zich nog zouden mengen. Trouwens, zo zegt Parma, uit de brieven van 

de Engelsen spreekt veel meer “ressentement” tegenover de Antwerpenaars dan “volunté.”277  

 

In het archief vinden we een Spaanstalig verslag terug van wat de Spaanse ambassadeur te Londen in de 

maand juli verricht. Daarin wordt duidelijk dat de Silva een heel andere tactiek hanteert dan die van 

Antwerpen. Bij een audiëntie met de koningin zegt deze, “zorgeloos,” aan de ambassadeur dat ze dacht dat 

de belangrijkste reden waarom hij een audiëntie had gevraagd was om over de problemen met de 

Nederlanden te praten. Daarop antwoordde de ambassadeur dat hij reeds had gezegd wat hij vond dat men 

zou doen in die zaak maar dat hij nog wachtte op antwoord. Zodra zij bereid zijn om over de zaak te spreken, 

dan zal hij de onderhandelingen mee tot een goed einde brengen.278 De kalmte van de Silva is natuurlijk 

volledig tegenovergesteld aan de paniek te Antwerpen. Het is niet helemaal duidelijk voor wie dit verslag 

bestemd was maar ik vermoed dat de Curiel de ontvanger was. En dat via hem het originele document ook 

voor het stadsbestuur is verschenen. Misschien wel om het stadsbestuur verder op de hoogte te houden, al 

is deze verklaring van het document in het stadsarchief slechts giswerk. 

 

Op 7 augustus stuurt de Silva nog een laatste keer terug naar Parma over het debacle met Antwerpen. 

Daarin zegt hij opnieuw dat hij de aard van de Engelsen maar al te goed kent en dat de “toeschietelijkheid” 

van de Antwerpenaars niet goed is. Ook om langs “dos partes” de zaken te regelen is slechts een 

belemmering voor de onderhandeling. Daarmee was de hele zaak voor hem ook afgesloten.279 Voor anderen 

binnen het Spaanse kamp helemaal niet. De handlangers van Granvelle, Viglius en Morillon zijn niet te 

spreken over de acties van het stadsbestuur. Op 29 juni had Viglius al bericht dat hij weinig hoop ziet om 

nog langer het been stijf te houden en het wegblijven van Engels laken vol te houden. De klachten van de 

Antwerpenaars, “qui sçaivent bien où ilz se debvent adresser,” zorgen daarvoor. Morillon bericht op 26 juli 

zelfs dat de zaken dankzij die van Antwerpen niet vooruitgaan: 

 

                                                   
276 Originele getuigenis “Information somairement pruise par charge de messeigneurs le bourgmaistre et eschevin de 
la ville d’Anvers par nostre Jehan van Halle secretaire d’icelle ville a ce député / sur quelques doléances a mesdits 
seigneurs faictes le xxiiiie de jullet 1564,” 24.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
277 Brief Parma aan de Silva, 30.07.1564, in RPIV, 1304: 64.  
278 Origineel verslag Roman? aan de Curiel?, 31.07.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
279 Brief de Silva aan Parma, 07.08.1564, in RPIV, 1306: 76.  
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“L’on cognoist maintenant fort bien, et se dit ouvertement si ceulx d’Anvers n’heussent tant sollicité 

vers la royne d’Angleterre, qu piéçà auroit-elle révocqué ses mandements sur ce des drapz, et eulx-

mesmees le confessent.”280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een een pijnlijke nederlaag voor het stadsbestuur aan het hof werd de maand juli ook afgesloten. De 

hoop van de gedeputeerde om het stadsbestuur de kracht te laten zijn achter de opschorting van de edicten 

was compleet mislukt. Het was integendeel in haar gezicht ontploft. De Engelsen koesterden nu een enorme 

wrok tegen de Antwerpenaars, het kamp van Granvelle, Viglius en Morillon, konden zich nu verkneukelen 

aan het stuntelwerk en de terechtwijzing van het stadsbestuur en ondertussen was de Sinksenmarkt 

afgelopen zonder spoor van de Engelsen. Zou men hen überhaupt ooit terugzien?  

 

 

  

                                                   
280 Viglius aan Granvelle, 29.06.1564, in PECG VIII, 23: 88; Morillon aan Granvelle, 26.07.1564, in PECG VIII, 49: 171. 
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Staatsdiplomatie haalt de overhand 
De terugkeer van de Engelsen was nog steeds onzeker. Het stadsbestuur had zich hoegenaamd niet populair 

gemaakt. Maar het kende nu wel haar plaats en bleef vooral op intrastatelijk vlak de druk opvoeren. En dat 

deed ze ook met dezelfde ijver, of wanhoop, die men in het verleden al toonde. Op 3 augustus richt men 

opnieuw een remonstrantie aan Parma om de “cessation du train accoustumé” aan te kaarten. Terwijl de 

inkomsten van de stad slinken, groeit het aantal burgers dat moet “onderhouden” worden. Met lede ogen 

moet men bovendien aanzien hoe heel wat “instrumens servans a la drapperye” naar het buitenland worden 

getransporteerd en hoe de Italiaanse handelaars van de Engelse koningin al een licentie hebben gekregen. 

Bovendien hoort men dat Hamburg naast Emden een interessante plek is voor de Engelsen om zich te 

vestigen. Om de ondergang van de stad te voorkomen zou men dan ook graag zien dat het de Engelsen 

wordt toegestaan de Bamismarkt op 27 augustus bij te wonen.281  

 

Ondertussen had men ook een nieuwe speler gevonden om klachten aan over te maken: ambassadeur de 

Silva. Ook aan hem richt men een schrijven op 13 augustus. Daarin spoort men hem aan om de opschorting 

der edicten te bekomen. In de stad moet men namelijk heel wat kosten maken om de nijverheid draaiende 

te houden door de “absentiam” van de Engelse lakens. Met de naderende Bamismarkt dient hij extra zijn 

best te doen om de Engelse koopwaren tot Antwerpen te krijgen. Want zonder de handel kan de stad zich 

niet recht houden.282  

 

Op 23 augustus beslist het stadsbestuur een zending te sturen naar Parma opdat de Bamismarkt in alle 

vrijheid mag doorgaan zoals ook de Sinksenmarkt is mogen doorgaan “sonder eenige nyeuwicheyt van 

uuytsteken oft nieuwe restrictien.” Daarmee wil het stadsbestuur eigenlijk zeggen dat het niet van plan is om 

opnieuw een wegblijven van de Engelsen te dulden. Om “opspraken” te vermijden en om de zaken met 

Engeland niet te “verbitteren ende te verachteren” dient men de Engelse lakens toe te staan. Om dat uiteen 

te zetten worden Berchem, Nicolaas Rockox (? - ?), Melchior Schetz (1515-1577) en pensionaris Gillis naar 

het hof gestuurd.283 Op 24 augustus stuurt de gedeputeerde rapport. Het hof is akkoord met het publiceren 

van de jaarmarkt “nae oude gewoonte” maar men verwondert zich er wel over dat “onder dexel van dyen” 

het stadsbestuur de Engelse lakens zou toelaten. Volgens het hof zou dit de onderhandelingen van de 

ambassadeur teniet doen en men hoopt dan ook datmen “egeen groote zwaricheyt” zal maken rond de 

publicatie en dat men de Engelse lakens niet zal “admitteren noch laten passeren.”284  

 

Op 25 augustus beslist men opnieuw de gedeputeerde te gelasten om de volledig vrije publicatie van de 

Bamismarkt te bekomen. Indien men daar een probleem van maakt en de Engelse aanwezigheid wil beletten, 

zal deze audiëntie moeten verzoeken in bijzijn van de Raad van Staten om dan te “verhaelen de groote 

importantie ende consequentie.” Nu de lakens al reeds anderhalfjaar “uuytblijven” zou het wegblijven van de 

Engelsen op de Bamismarkt “de gansche bederfenisse” van de stad en de Nederlanden betekenen. Met de 

winter voor de deur is er ook “het peryckel van siecten van allen canten dat uuyt der armoede met dan alle 

incontentementen ende quade humeuren en selen syn te verwachten.” Het stadsbestuur wil “eedts ende 

officie wegen” niet nalaten om het hof voor een dergelijk vooruitzicht “gewaerschouwet te hebben.” Indien 

men toch “blijft persisterene” dan zal het stadsbestuur “gedoogen ende lijden moeten.” Maar men hoopt dat 

in dat geval de publicatie “met soe luttel quetsinge vanden privilegien” zal gebeuren.285 Op 26 augustus, 

daags voor de vaste publicatiedag, vraagt men Parma om de publicatie van de Bamismarkt te doen “au 

                                                   
281 Originele remonstrantie magistraat aan Parma, 03.08.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Minuut remonstrantie (SAA, 
ENVI: z.f.). Zie ook: Drie afschriften remonstrantie (SAA, ENVI: z.f.; SAA, EKII: folio 55; SAA, EKI: folio 560). 
282 Brief magistraat aan de  Silva, 13.08.1564, in RPIV, 1308: 80-1.  
283 Originele collegiale besluit, 23.08.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
284 Originele brief gedeputeerde aan magistraat, 24.08.1564 (SAA, EKII: folio 130-1).  
285 Originele collegiale besluit, 25.08.1564 (SAA, EKII: folio 141). Zie ook: Afschrift collegiale besluit (SAA, EKII: folio 
139).  
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maniere accoustumee sans quelque innovation.” Op dezelfde dag schrijft Parma haar antwoord. Ze stemt 

ermee toe dat de publicatie van de Bamismarkt kan gebeuren “naer gewoenten […] mitz reserverende ende 

uuyter voirs. vryheyt stekende alle ballingen, moordenaers, straetroovers ende andere criminele 

persoenen.”286  

 

Op dezelfde dag stuurt het hof ook een remonstrantie van Jan Baptista Spinola (? - ?) naar het stadsbestuur. 

Deze vraagt aan Parma om uitstel van betaling “gelet op de slechte tijden” en de “trouble d’Angleterre.” Het 

“bureau des finances” te Brussel vraagt in de marge wat het stadsbestuur daarvan vindt. In een brief van het 

stadsbestuur aan de gedeputeerde op 31 augustus lezen we dat deze niet te vinden is om met de zaak in te 

stemmen en hem “dach ende tyt van betalinge” te geven aangezien men eerder al hetzelfde aan anderen 

geweigerd heeft. Ook tresorier Ursel zegt dat dit niet goed zou zijn aangezien de rentmeester “het gelt van 

doen heeft.” Het is duidelijk dat men ook hier geen uitzondering wil maken maar dat de zenuwachtigheid in 

Antwerpen voor de Bamismarkt niet alleen voor het stadsbestuur zelf geldt.287  

 

Dat deze zenuwachtigheid het stadsbestuur wel extra om de hals greep wordt duidelijk door een ander besluit 

van het stadsbestuur. Op 27 augustus beslist men, als bewijs van haar blijvende verzet, om pensionaris 

Wesenbeke “secretelyck” naar Leuven te sturen. Hij moet daar met de rechtsgeleerden van de universiteit 

nagaan of het stadsbestuur in haar visie op de vrijheid van de Bamismarkt “wel gefundeert” is en de stad 

“met rechte ende fundamente” de visie van het hof kan aanvechten in de Staten van Brabant. Met andere 

woorden, indien men het recht aan haar kant heeft zou men bereid zijn van de koninklijke majesteit af te 

dwingen de Engelse lakens toch toe te laten naar de Bamismarkt te komen.288 

 

Op 4 september krijgt het stadsbestuur eindelijk antwoord van de Silva. Hij wil het stadsbestuur opnieuw 

overtuigen van de bereidheid van Parma en hemzelf om de handelsrelatie te herstellen en dat men niet mag 

twijfelen aan hun “animum” om dit te doen. Maar hij wijst er opnieuw op dat de Engelse koningin nog geen 

antwoord heeft gegeven en dat door “haar schuld” nog niets ondernomen is. Volgens de Silva ligt de 

oplossing “in hun handen als ze dat willen.” Het is dan ook belanrijk om met “tranquilo animo” de 

onderhandelingen te voeren om “ruzie, haat en dergelijke” te voorkomen. Indien men toch “hals over kop” te 

werk gaat zal dat laatste echter bereikt worden.289  

 

Op 18 september stuurt men Berchem, Ursel en de twee pensionarissen naar Parma om haar opnieuw aan 

te sporen via de ambassadeur “sans ultérieure dilation” tot een spoedig einde te komen zodat “la totale ruyne” 

van de stad vermeden kan worden. Ook op 2 oktober beslist het stadsbestuur de twee gedeputeerden te 

Brussel naar Parma te zenden. Men heeft van verscheidene kooplieden gehoord dat de Engelse koningin 

“te vreden zoude zijn” de plakkaten die bij haar zijn opgetekend in te trekken of te schorsen totdat er over de 

belangrijkste punten verder in communicatie wordt getreden. Dit zou ook in de Nederlanden moeten 

gebeuren en men wil dan ook verkrijgen dat dit plan door het hof “geaccepteert ende aenveerdt worde.” Om 

zo nog voor de winter “de slappe neeringe” in de stad terug op te krikken en verdere problemen te 

voorkomen.290  

                                                   
286 Originele remonstrantie magistraat aan Parma, 26.08.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Minuut remonstrantie (SAA, 
ENVI: z.f.). Originele antwoord Parma, 26.08.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
287 Originele remonstrantie Jan Baptista Spinola aan koning “Au Roy” met apostille van Parma 26.08.1564 (SAA, ENVI: 
z.f.). Zie ook: Kopie remonstrantie (SAA, ENVI: z.f.). Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 31.08.1564 (SAA, 
ENVI: z.f.).  
288 Originele collegiale besluit, 27.08.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Originele brief magistraat Rijsel aan magistraat, 24.07.1564 
(SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Kopie brief magistraat Rijsel (SAA, ENVI: z.f.).  
289 Originele brief de Silva aan magistraat, 04.09.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: brief de Silva aan magistraat, 
04.09.1564, in RPIV, 1316: 98-9. Cf. brief de Silva aan de Curiel, 04.09.1564, in RPIV, 1317: 99. 
290 Originele remonstrantie magistraat aan Parma, 18.09.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Originele collegiale besluit, 02.10.1564 
(SAA, ENVI: z.f.).  
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Ook eind oktober moet de gedeputeerde zich weer naar het hof haasten. Nu is het stadsbstuur ter ore 

gekomen dat enkele burgers van de stad aan het hof vragen om een vrijgeleide te krijgen om uit Engeland 

lakens te halen: “een groote quantiteyt tot duysenden toe.” Dit zou niet alleen de stad tot schade zijn maar 

“oock den gemeynen man qualick stichten.” Zeker nu er goede hoop is dat een akkoord tussen Engeland en 

de Nederlanden “op handen is.” En nu de Engelse natie eindelijk “genoech bas” is en de zaak “op goeden 

weghe” is, zou een dergelijke goedkeuring de Engelsen de moed geven “van hun te stijven te houden / ende 

te min hen te willen begheven totter redelicheyt.” De gedeputeerde wordt daarom opgedragen de 

goedkeuring te beletten. Ook in de remonstrantie die men voor Parma aan de gedeputeerde opstuurt, stelt 

men niet “frustré d’espoir” te willen zijn van “la rédintégration.”291  

 

De zaak was inderdaad “op goeden weghe” en een vergelijk “op handen.” Niet alleen het stadsbestuur was 

daarvan op de hoogte. Ook Granvelle zag met lede ogen aan dat Parma niet meer durfde het been stijf te 

houden tegenover de Engelsen: “J’apperçoye bien que l’on commance à flocher contre Angleterre, et croye 

que les sollicitations de ceulx d’Anvers y aydent; mais nous en repentirons.” Hij blijft volhouden dat de 

Engelsen enkel aan te pakken zijn door streng op te treden en dat “ces jeusnes seigneurs” de Engelse natuur 

gewoon “niet goed genoeg kennen.” Ook op 9 september stelt hij dat het dankzij de Antwerpenaars is dat de 

Engelsen nog niet hebben ingebonden: “Laissez dire ceulx d’Anvers. Sans eulx jà les Angloys seroient 

réduictz à la raison.” Granvelle blijft opnieuw vasthouden aan zijn “ancienne opinion” maar wilt deze “pour 

non fascher,” niet nog eens herhalen aan Viglius. Viglius is niet de enige waar Granvelle naar schrijft om zijn 

hart te luchten over de acties van de Antwerpse magistraat. Zelfs aan de Spaanse koning wil hij zijn zeg 

gedaan hebben:  

 

“Tout serait déjà arrangé en cette matière, si ceux d’Anvers ne se montraient tant avides (ganosos), 

et si des hommes qui ont des intérêts avec les Anglais ne savaient tout ce qui se passe au conseil, 

et ne sollicitaient et faisaient solliciter en faveur de ceux-ci. Granvelle prédit que, si l’on se laisse 

abuser aux Pays-Bas, en consentant à ce que les draps d’Angleterre y soient importés, avant la 

communication entre des commissaires des deux pays, les Pays-Bas seront les dupes, et on aura 

perdu l’occasion la plus avantageuse.”292 

 

De magistraat ging ondertussen in november verder over de handelaars. Op 21 november beslist men 

opnieuw de sollicitaties van burgers die “passeporten” willen bekomen van het hof tegen te gaan. Deze 

zouden anders tot wel veertien duizend lakens inkopen om ze dan “tot zeer grooten ende excessiven prijse” 

te Antwerpen verkopen. Het einde was voor velen in zicht en iedereen voelde goed aan dat de Engelse 

lakens zo gemist waren dat er wel wat geld voor gevraagd kon worden. Ditmaal stuurt men Lanceloot van 

Ursel en pensionaris van Wesenbeke.293 Daarmee toont het stadsbestuur opnieuw aan hoezeer het haar 

ontbreekt aan een concrete visie en lijn om te volgen. Waar men eerst bereid was om het tot een 

rechtstreekse confrontatie te laten komen met het hof op basis van de marktvrijheid om toch maar de Engelse 

lakens toe te laten, gaat men nu een concreet plan om lakens binnen de stad te brengen tegenwerken.  

 

Exact een week later beslist men een enorm grote deputatie naar het hof te sturen bestaande uit beide 

burgemeesters, zeven schepenen waaronder Ursel, Rockocx en Schetz en beide de pensionarissen. Om 

daar de “groote perplexiteyt benautheyt ende beruer” in de stad duidelijk te maken door “den quaden ruup 

                                                   
291 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 27.10.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Twee afschriften remonstrantie 
magistraat aan Parma, 27.10.1564 (SAA, ENVI: z.f.; SAA, EKI: folio 557).  
292 Granvelle aan Viglius, 07.08.1564, in PECG VIII, 63: 235; Granvelle aan Viglius, 09.09.1564, in PECG VIII 90: 341; 
Granvelle aan Filips II, 08.10.1564, in Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. Vol. 1, ed. Louis 
Prosper Gachard (Brussel: Librairie ancienne et moderne C Muquardt, 1848), 239: 324. 
293 Originele collegiale besluit, 21.11.1564 (SAA, EKII: folio 145-6). Zie ook: Afschrift collegiale besluit (SAA, EKII: folio 
143).  
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ende tijdinge” over de handelsrelatie. In de stad heerst namelijk een “gemeyne fame voys ende sprake” dat 

met de laatste vloot uit Spanje en Portugal heel wat goederen in Engeland zijn gearriveerd zonder eerst 

Antwerpen aan te doen.294 Op 31 november biedt deze grote deputatie haar “charge expresse” aan om de 

huidige “grande perplexité angoisse et altération” in de stad te verwoorden. Volgens hen heeft de koningin 

eigenlijk al haar akkoord gegeven om de edicten in te trekken en wacht men nog op een aanvaarding 

vanwege de koning en Parma. Momenteel ziet het er dan ook naar uit dat de Europese handelaars met de 

Engelsen handelen “sans plus fréquenter la ville d’Anvers ny les pays de pardecha.” De Portugezen doen 

dat rechtstreeks in Engeland, de Duitsers via Emden en Hamburg en de Italianen via Rouen en Calais. Vooral 

de Italianen en Duitsers, “lesquelz on at tousiours entretenu avecq éspoir,” hebben nu “ouvertement déclairé” 

dat men verplicht is de stad te verlaten om met de Engelsen te handelen als de edicten “de brief” niet worden 

geschorst.295  

 

Op 23 december krijgt het stadsbestuur plots een brief van Thomas Lodge overgestuurt, dezelfde die eerder 

al werd aangeschreven door de stad bij de brievenrondes. Hij waarschuwt het stadsbestuur in zijn brief dat 

te Londen de gedeputeerde van Brugge is aangekomen “pour persuader la socyacyon des merchantz de 

venyr fayre leur demeure en leur ditte ville de Bruges.” Hij spoort het stadsbestuur aan om van hun kant een 

gedeputeerde te zenden om de handelsnatie te vragen “comme de coustume” de vloot naar Antwerpen te 

sturen “en sorte qu’ilz n’auront occasion d’eulx playndre de vous.”296 

 

Op dezelfde dag wordt men daarover ook door een zekere Loys Felix (? - ?) gewaarschuwd. Hij stelt dat 

diverse leden van de Adventurers “eenichsins schijnen gemoveert te syne” om naar Brugge te komen nadat 

de gedeputeerde “sijn oratie” had gedaan. Maar omdat er heel wat andere leden van de handelsnatie zijn 

“die de stadt van Andwerpen meerder gunste dragen dan eenige andere” heeft men Felix gevraagd om het 

stadsbestuur te waarschuwen en duidelijk te maken dat ze overtuigd zijn dat die van Brugge “te vergeefs 

gecomen sijn.” Toch zou men graag nog een bericht ontvangen vanwege de stad. Felix sluit zijn brief af met 

te zeggen dat hij te Brugge is geboren “maer Andwerpen nochtans meerdere gunste dragende duerdien ick 

aldaer van joncx op gevoeyt ben ende dat alle tmyne daer gelegen is.”297 

  

Nu eindelijk alles leek goed te komen kwam de aloude vete tussen Brugge en Antwerpen naar boven. En 

het zag ernaar uit dat het stadsbestuur weer zou moeten strijden om de handelsnatie te overtuigen naar 

Antwerpen haar handel te leggen. Aangeraden door haar netwerk, dat zich blijkbaar zelfs tot Brugge uitstrekt, 

besluit men een laatste brievenronde te richten aan de Engelsen. Op 29 december stelt men opnieuw een 

brievenpakket samen voor de handelsnatie, gouverneur Mershe en Gresham. Daarnaast denkt men er ook 

aan Parma en de Silva erover aan te spreken. Aan Parma vraagt men zelfs uitdrukkelijk om ook een deputatie 

te mogen zenden, net zoals die van Brugge.298 

 

Die 29ste was trouwens niet zomaar een dag. Integendeel, op diezelfde dag werden langs beide kanten alle 

edicten opgeheven en kon de handel tussen de Nederlanden en Engeland als vanouds op gang komen op 

de eerste dag van januari, “other wyse called newyeres daye.” Ondertussen zouden beide overheden “by 

way of a colloquy” met elkaar in overleg treden om de opgerezen problemen uit te praten. Dat er nog wat uit 

te praten was blijkt ook uit het plakkaat dat door Parma in naam van de koning werd opgesteld. Daarin 

besteedt men opvallend veel aandacht aan de verdediging van de uitgevaardigde edicten. Men zou deze 

uitgevaardigd hebben in naam van de “egaliteyt” en hoopt dat op de samenkomst, die te Brugge zal 

                                                   
294 Originele collegiale besluit, 28.11.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Afschrift collegiale besluit (SAA, EKII: folio 147).  
295 Minuut remonstrantie magistraat aan Parma, 31.11.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Kopie remonstrantie (SAA, ENVI: 
z.f.).  
296 Originele brief Lodge aan Asseliers, 23.12.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Kopie brief (SAA, EKII: folio 150). 
297 Originele brief Loys Felix aan magistraat, 23.12.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Kopie brief (SAA, EKII: folio 149).  
298 Minuut remonstrantie magistraat aan Parma, december 1564? (SAA, EKI: 576). Zie ook: Afschrift remonstrantie 
(SAA, EKI: folio 558).  



 

89 
 

plaatsvinden, ook gesproken zal worden over die “vry handelinge.” Toch worden de edicten voorlopig 

“opgehouden geschorst in state ende surceance gestelt.”299 De blijdschap bij de Antwerpenaars was 

enorm.300  

 

Aan Mershe laat men weten het “niet gemakkelijk te vinden” aan hem over te brengen “welk genot en 

vreugde” men voelt nu de zaken opgelost zijn. Men hoopt dat de handelsnatie zal weerkeren naar de stad 

en daarvoor rekent men op de “dignitatem” van Mershe. In de brief aan de handelsnatie zet men heel wat 

meer uiteen. Daarin opent men zelfs met te verdedigen waarom men lange tijd niets meer geschreven heeft 

aan de handelsnatie: “uit bescheidenheid, fatsoen, bezieling en mildheid” nu zij het stadsbestuur de “culpa” 

toeschoven. Bovendien was het hen duidelijk dat de “noodzakelijke authoriteit” om de zaken op te lossen 

vanwege de prinsen kwam. Ondertussen heeft men evenwel niet nagelaten het hof te Brussel onder druk te 

zetten. Nu de zaken opgelost zijn wil men de “maximam voluptatem atque alactritatem” van het stadsbestuur 

overbrengen aan de handelsnatie: “Gefeliciteerd aan ons beide” zegt men.301   

 

“Het tijdelijke onrecht buiten beschouwing gelaten,” dient de handelsnatie vast te stellen dat er “altijd” een 

grote vriendschap was tussen beide partijen en men hoopt dat deze zich “in de toekomst” zal verderzetten. 

Daarbij belooft men hen niets na te laten, “noch bij de landvoogdes, noch voor het schepencollege, noch 

voor ons.” En als zij nogmaal een “hinder” ondervinden en deze komen voorleggen dan belooft men hen 

daar “met genoegen” in bij te staan om zo zelfs “het minste” te voorkomen. Hieruit blijkt eens te meer dat de 

“beweeglijkheid” van de Engelsen hen ten opzichte van het stadsbestuur weer enorme voordelen had 

geboden. Het stadsbestuur had zo hard afgezien dat in de toekomst ze nog meer dan voorheen de Engelsen 

zou bijstaan in alle zaken en hen niets meer in de weg zou leggen. Opnieuw een overwinning voor de 

Merchant Adventurers.  

 

Op basis van “la bonne nouvelle” beslist men ook Gresham aan te spreken zodat de Engelse handelsnatie 

kan overtuigd worden naar Antwerpen te komen met hun waren en er hun “demeure et residence” te maken 

“comme du passé ilz ont faict.” Op basis van de “syncere affection de vostre seigneur encliné envers ceste 

ville et le bien d’icelle / et que entierement avons la confidence” vraagt men ook Gresham hen te overtuigen. 

En ook aan de Silva werd de blijdschap onder de Antwerpenaren meegedeeld. De inzet van de Silva in deze 

positieve afloop wordt door het stadsbestuur zeker niet betwist. Bovendien valt het op dat het stadsbestuur 

vermeldt dat de Silva gelijk had: “Het staat vast” dat zijn kalmte en “behendigheid” in de “arduis negociis” het 

beste middel waren om toe te passen. En men dankt hem dan ook uitbundig voor zijn werk.302   

 

Op basis van de vraag van het stadsbestuur om ook een gedeputeerde naar Engeland te mogen zenden 

stuurt Parma op 31 december een brief mee met het hele brievenpakket voor de Silva. Het stadsbestuur had 

vernomen dat die van Brugge daar “grande instance et sollicitation” hadden gedaan en willen nu ook zelf 

een gedeputeerde zenden. Parma vindt het “plus convenable que ny l’une ny l’aultre desdittes villes se 

fussent au commencement monstrées sy chauldes en leurs poursuites.” Maar omdat die van Brugge niet te 

houden zijn en zich “te warm” opstellen, kan ze moeilijk hetzelfde ontzeggen aan die van Antwerpen. Wie ze 

                                                   
299 Twee originele gedrukte plakkaten Elizabeth I, 29.12.1564 (SAA, ENVI: z.f.; SAA, EKII: folio 155). Zie ook: Drie 
Nederlandstalige vertalingen plakkaat (SAA, ENVI: z.f.). Afschrift plakkaat “Men laet u weten van wegen onssalder 
genadichsten heeren des Conincx,” 29.12.1564 (SAA, ENVI: z.f.).  
300 Fitzwilliams aan Cecil, 30.12.1564, in RPIV 1345: 152-3. 
301 Afschrift brief magistraat aan Mershe, s.d. (SAA, ENV: z.f.). Minuut brief magistraat aan Merchants Adventurers, 
s.d. (SAA, EKII: folio 70).   
302 Minuut brief magistraat aan Gresham, 29.12.1564 (SAA, ENVI: z.f.). Zie ook: Afschrift brief (SAA, EKII: folio 153). 
Twee afschriften brief magistraat aan de Silva, 29.12.1564 (SAA, ENVI: z.f.; SAA, EKII: folio 151-2). 
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ook zenden, hij zal zich “selon vostre advis et conseil” moeten gedragen en ambassadeur de Silva dient hem 

bij te staan “et tenir la bonne main.”303 

 

Op 2 januari stuurt het stadsbestuur een tweede brief naar de Silva op waarin men hem persoonlijk vraagt 

om de zaak ter harte te nemen en hij zelf de gouverneur en de handelsnatie mag aanspreken en overtuigen 

om tot Antwerpen te komen. Als de Silva dat graag heeft dan is men bereid om iemand naar Londen te 

zenden die in naam van de stad met hen kan spreken maar als hij dat liever niet heeft dan vertrouwt men 

volledig op zijn inzet. Waarvoor men ook eindeloos dankbaar zal zijn.304 Het stadsbestuur kent duidelijk haar 

plaats binnen de diplomatie. Of kent ze misschien eerder haar plaats ten opzichte van de handelsnatie met 

wie men niet meer op een goed blaadje staat? Hoe dan ook ziet het stadsbestuur met deze brief voor een 

derde maal af van het zenden van een deputatie en beslist men opnieuw enkel stadsbode Hindersom te 

zenden.  

 

Deze doet op 6 januari zijn eerste rapport naar het stadsbestuur bij zijn arriveren te Londen “met 

gesondicheyt.” Zijn overtocht was ook dit keer “niedt sonder groote moyte ende perijkel,” want opnieuw moest 

hij zijn afvaart enkele dagen uitstellen. Ondertussen had hij de brieven aan de Silva overhandigd en hem 

vanwege de stad “herttelyke” bedankt “vanden goede affectye / dienst ende grooten arbeyt / de welleke hij 

in desen affaire der stadt bewesen heeft.” Deze bedankte de stad op zijn beurt en stelde dat hij de hele zaak 

binnen twee of drie maanden wil oplossen en de stad daarme “te vreden” stellen. Wanneer hij aan Hindersom 

vraagt of men gehoord heeft van de aanwezigheid van die van Brugge en Hindersom hem vertelt net om die 

reden met brieven vanwege de stad gekomen te zijn antwoordt de ambassadeur dat die van Antwerpen “seer 

wijsselijck negootseren.”  

 

Ook de brieven voor de gouverneur had hij gepresenteerd. Deze stelde dat hij “in als syn beste” zal doen en 

de volgende dinsdag bij het houden van de Court de brief zou voorlezen. Ook Gresham heeft “in als sijn 

beste gedaen” en wil dat blijven doen naar zijn vermogen “dwelck mijn heeren hem well moghen betrouwen 

als oft tot voordeel van sijn eyghen stadt ware.” De gedeputeerde van Brugge zou zes weken te Londen 

doorgebracht hebben maar Hindersom begrijpt dat deze niet al te veel gedaan heeft gekregen “nochtans 

presenteren sij seer vele.” Bovendien zou er nog een derde speler te Londen zijn geweest: Ook “die van 

Gendt” zouden hun gedeputeerde “secretelijcken” gezonden hebben al heeft Hindersom hier geen 

bevestiging over gekregen. Hindersom hoort wel dat men Antwerpen niet meer zo gunstig gezind is:  

 

“Sommyghe van onser natyen seggen mij datse dagelijcx hooren onder huerlieden datse van 

geender meyninghen en sijn t’Antwerpen te comen maer presumeren well dat sij spreken tseghen 

haer meyninghe. Soot scijndt sij souden thooft hebben na Berghen.”305 

 

Op 8 januari stuurt Hindersom een tweede rapport. Daaruit blijkt dat hij bij Gresham en zijn agent Clough is 

geroepen “alwaer groodt geseltscap genoodt was” om eindelijk positief nieuws te ontvangen. Want de Court 

had vergaderd en daar was beslist “ompte comen t’Antwerpen niet tegenstaende de contrarye opynye van 

courtmeester de welleke niet en sueckt dan een ander plaetse.” Gresham heeft de hele zaak aan Hindersom 

“breeder verhaelt” en daaruit blijkt hoezeer Gresham weer een rol heeft gespeeld, al moeten we hem nu op 

zijn eigen woord geloven: “alsoo ick well versta heeft hij in desen affairen seer groote herttelijckheyt getoont.” 

Hindersom denkt snel antwoord te hebben. Die van Brugge hebben reeds hun antwoord en de 

gecommiteerde zal morgen vertrekken met negatief besluit hoewel zijn presentatie “seer groot is geweest.”306  

 

                                                   
303 Brief Parma aan de Silva, 31.12.1564, in RPIV, 1346: 154. Zie ook: Afschrift en kopie brief (SAA, ENV: z.f.; SAA, EKI: 
folio 531).  
304 Afschrift brief magistraat aan de Silva, 02.01.1565 (SAA, ENV, z.f.).  
305 Originele brief Hindersom aan magistraat, 06.01.1564 (SAA, ENV: z.f.).  
306 Originele brief Hindersom aan magistraat, 08.01.1565 (SAA, ENV: z.f.).  
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Hindersom kwam al snel met de antwoorden thuis. Uit de brief van Gresham, opgesteld op 11 juli, blijkt dat 

hij niet de enige bewerkstelliger was van de goede afloop. Volgens hem was ook Cecil belangrijk in dit 

verhaal: “qui de tous les seigneurs du conseil s’est monstree le plus affectionné a vous faire plaisir.” De 

brieven van de handelsnatie en gouverneur Mershe zijn gesteld op 12 januari. We zagen boven dat 

gouverneur Mershe niet de beste pleitbezorger was voor Antwerpen en, zoals Hindersom bericht, vooral op 

zoek was naar een andere handelsplaats. In zijn brief komt deze rol uiteraard niet naar voren en stelt hij zeer 

gelukkig te zijn met de afloop: “me quoque pro antiqua inter nostras duas foederatas nationes necessitudine 

affectum esse prifteor.”307 

 

Al speelt Mershe toch nog wel even in op het stadsbestuur wanneer hij zegt dat hij hoopt dat “na de 

verstarring” de band weer sterker zal worden. Nu de “fundamenta pacis” gelegd zijn, is ook de handelsnatie 

bereid zich positief op te stellen en deze “fundamenten van de vrede” te “bevestigen en verstevigen.” Ook 

uit de brief van de handelsnatie klinkt bereidheid en inzet. Zij schrijven begrepen te hebben dat “vostrum 

silentium” niets te maken had met gelatenheid maar wel dat men de zaak voor de prinsen had gelaten en 

terwijl deze te Brussel onder druk heeft gezet. De brieven die men eerder al en ook nu naar de handelsnatie 

stuurt geven alleszins blijk van een “summa benevolentia” vanwege het stadsbestuur om de handelsrelatie 

te onderhouden. Nu willen de Merchant Adventurers hieraan ook hun werk hechten.308 

  

Door verder te vermelden dat men te Bergen ook zeer goed ontvangen werd en men “tegen de wil van de 

meerderheid” toch beslist om meteen naar Antwerpen te komen, stelt men eigenlijk dat het weerkeren van 

de Engelsen niet zonder voorwaarden zal zijn. De “vriendelijke beloftes” in de brieven van het stadsbestuur, 

waarbij deze beloven de Engelsen niets meer in de weg te leggen en voor het minste bij te staan, zullen dus 

zeker hooggehouden worden door de handelsnatie. Het toont opnieuw met welke arrogantie de Merchant 

Adventurers steeds dreigden hun handel te verleggen. Al moeten we ook toegeven dat hun arrogantie hen 

wel net zoveel voordelen heeft geboden. Desondanks deze vingerwijzing mag men niet twijfelen aan de 

“liefde” van de handelsnatie: “De nostro autem mutuo erga nos amore nihil est quod dubitetis.”  

 

Ten slotte was er natuurlijk nog de brief van de Silva die ook zijn blijdschap toont aan het stadsbestuur voor 

het gelukkige einde. Hij betuigt ook zijn “amoris” voor de stad en verzekert hen ook in de toekomst te willen 

bijstaan. Dat geldt ook in de relatie tot Brugge want hij belooft hen uitdrukkelijk voor te trekken indien de 

Bruggelingen nog iets zouden ondernemen.309 

 

Dat het stadsbestuur bereid was om de Engelsen nog meer tegemoet te komen dan voorheen wil men ook 

meteen bewijzen. Wanneer de Adventurers in januari reeds (!) klagen voor het stadsbestuur dat enkele 

Antwerpse burgers van het hof “consent” trachten te krijgen om in Engeland te laden wil het stadsbestuur 

hier meer over weten. Aangezien men bang is om de “goeder meyningen van die vander Engelsser natien 

die zij bij huer brieven bethoont hebben” weer te laten omslaan wil men de Engelsen op zijn minst op de 

hoogte houden wat daar zoal van aan is en hen “contentement gheven.”310  

 

In de komende maanden zouden de Antwerpenaars inderdaad er alles aan doen om de Engelsen ‘content’ 

te houden. Volgens Brugmans: “De heren van het Stadhuis sloofden zich af om het die van de Natie naar de 

zin te maken.”311 In maart publiceert men enkele plakkaten die de klachten van de Engelsen tegemoet 

moeten komen. Op 8 maart werd uitdrukkelijk verboden aan de havenarbeiders om de Engelsen nog te 

                                                   
307 Originele brief Gresham aan magistraat, 11.01.1565 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Kopie brief (SAA, ENV: z.f.). Originele 
brief Mershe aan magistraat, 12.01.1565 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Kopie brief (SAA, ENV: z.f.).  
308 Originele brief Merchants Adventurers aan magistraat, 12.01.1565 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Kopie brief (SAA, ENV: 
z.f.).  
309 Originele brief de Silva aan magistraat, 12.01.1565 (SAA, ENV: z.f.).  
310 Originele brief magistraat aan gedeputeerde, 23.01.1565 (SAA, ENV: z.f.).  
311 De Smedt, De Engelse natie te Antwerpen. Deel 1, 294.  
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beledigen, te “verscatten.” Aan de schippers en “bootsgesellen,” zowel inwoners van de stad “als Hollanders,” 

wordt op 13 maart uitdrukkelijk verboden de Engelsen aan te vallen “met woorden oft met wercken te 

iniurieren oft te bespringene in eenige manieren oft oyck om eenighe oirsaken.”312  

 

Ondertussen maakte men zich ook klaar voor de conferentie te Brugge waar de twee overheden eindelijk 

elkaars grieven konden voorleggen en bespreken. Ook het stadsbestuur van Antwerpen werd hiervoor 

ingeschakeld. Parma vroeg aan hen om nog maar eens te onderzoeken welke gegrondheid er schuil ging in 

de klachten van de Engelsen. Daarvoor deed het stadsbestuur enkele verhoren met betrokken ambtenaren 

om van hen te horen hoe goed of hoe slecht de Engelsen het hadden in de stad. De lakenmeters werden 

ondervraagd op 29 maart, de waagmeesters op 30 maart, de kaaimeesters op 2 april en de controlleur van 

binnenbieraccijnzen, van buitenbieraccijnzen en de klerk van wijnaccijns op 3 april.313 Allen stellen zij in feite 

wat al lang geweten was: de Engelsen hebben zich niets te beklagen.  

 

Men kan het zich bijna niet voorstellen maar net op het moment dat langs Nederlandse kant de 

ongefundeerdheid van de Engelse grieven wordt aangetoond, leggen de Engelsen op 23 maart een nieuwe 

lijst met klachten voor: hun 22 “Articles de doléances.” Opnieuw moet het stadsbestuur op bijna elk van deze 

punten de Engelsen terecht wijzen en de klachten afdoen als overdreven en vaak zelfs volkomen ongegrond. 

Ook Fitzwilliams zal drie maanden later toegeven dat er achter de Engelse klachten in feite weinig waarheid 

schuil gaat.314  

 

Over de conferentie te Brugge zal hier verder niet worden ingegaan aangezien deze reeds breedvoerig 

besproken wordt door De Smedt en Brugmans en dit ons te ver zou leiden. We moeten er evenwel nog 

enkele zaken over zeggen die belangrijk zijn voor dit onderzoek. Ten eerste dat het stadsbestuur zich tijdens 

de onderhandelingen en in alle communicatie die zij opsturen om te presenteren tijdens de debatten zich 

volledig aan de kant van de Engelse handelsnatie plaatst. Waar zij in het verleden misschien af en toe de 

handelsnatie in de steek had gelaten, had zij zich nu werkelijk opgeworpen als haar verdediger in de 

Nederlanden. In het bronnenmateriaal vinden we dan ook een “informatie” terug dat het stadsbestuur liet 

opstellen waarin heel wat handelaars beweren, onder meer van de Italiaanse en Duitse Naties, dat de 

aanwezigheid van de Engelsen te Antwerpen van enorm belang is. En dat het beter is de Engelse Natie te 

laten zoals ze was en is en ze niet weg te werken.315 

 

Ten tweede is het belangrijk om op te merken dat al van bij de start van de onderhandelingen de 

kommissarissen door de landvoogdes gezonden de aanwezigheid vragen van het Antwerpse stadsbestuur 

op de conferentie. Op 13 april beslist men dan ook buitenburgemeester van Berchem en pensionaris 

Wesenbeke naar Brugge te zenden. Opnieuw blijkt pensionaris Wesenbeke de echte diplomatieke kracht 

van de Antwerpse magistraat want deze blijft tot het einde in oktober te Brugge om de stedelijke belangen 

(en vooral die van de Engelsen) te verdedigen. De Smedt zegt erover: “Hij is in werkelijkheid Stads 

bestendige afgevaardigde.”316 

 

En als laatste moeten we zeggen dat de conferentie te Brugge een flop was. Zoals eerder al aangegeven 

was de hele zaak in de problematiek helder en waren het de Nederlanders die het recht aan hun zij hadden. 

                                                   
312 “Copie uuyt het gebodtboeck der stadt van Antwerpen,” 08.03.1565 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Afschrift (SAA, EKII: 
folio 6). “Copie uuyt het gebodtboeck der stadt van Antwerpen,” 13.03.1565 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Afschrift (SAA, 
EKII: folio 3).  
313 Originele verhoor lakenmeters, 29.03.1565 (SAA, ENV: z.f.). Originele verhoor waagmeesters, 30.03.1565 (SAA, 
ENV: z.f.). Originele verhoor kaaimeesters, 02.04.1565 (SAA, ENV: z.f.). Originele verhoor controlleurs bier-en 
wijnaccijnzen, 03.04.1565 (SAA, ENV: z.f.). Zie ook: Afschriften verschillende verhoren (SAA, EKII: folio 3-6).  
314 Alinea gebaseerd op: De Smedt, De Engelse natie te Antwerpen. Deel 1, 294.  
315 Originele “Informatie uuyt laste van mijnen heeren borgmeesteren ende schepenen,” 30.03.1565 (SAA, ENV: z.f.).  
316 Alinea gebaseerd op: De Smedt, De Engelse natie te Antwerpen. Deel 1, 295.  
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Op de conferentie had men gehoopt deze grieven op te lossen maar dat bleek onmogelijk. Dat was vooral 

te wijten aan het feit dat een conferentie niet de manier tot oplossing bood. Het boodt integendeel de 

Engelsen net de mogelijkheid om vast te houden aan de status quo en misschien wel beloftes te maken van 

verbetering maar zich er dan later niet aan te houden. Tijdens de conferentie gingen er dan ook zeer veel 

stemmen op om die hele handelsrelatie met de Engelsen op te blazen en met een schone lei te beginnen. 

Zoals te verwachten was het opnieuw het Antwerpse stadsbestuur dat dergelijke plannen volledig 

blokkeerde. De kans was nu verkeken, de zo voordelige Magnus Intercursus voor de Engelsen draaide weer 

op volle toeren en te Antwerpen kwamen de Engelse lakens weer toe.317 

 

En daarmee komen we aan het einde van dit onderzoek. Maar niet aan dat van de geschiedenis. Zoals reeds 

vaak aangehaald speelde deze handelsstrijd zich af op de achtergrond van de groeiende onvrede met het 

Spaanse bestuur. Tussen het jaar 1565 en de Beeldenstorm in 1566, het culminatiepunt van de onvrede, zit 

natuurlijk niet veel tijd. Op het verloop van de Opstand zal hier verder niet worden ingegaan want deze is 

reeds veelvuldig besproken door anderen en het zou ons ook te ver leiden. Wel moet hier misschien nog 

benadrukt worden dat er binnen de context van de Opstand ook een rol weggelegd was voor de Britse 

koningin en dat zij dus niet alleen tijdens de handelsstrijd de Nederlanders wilde opzetten tegen het Spaanse 

bestuur maar hen ook een hand toestak om de Spaane staat te verslaan.318  

 

En wat met Antwerpen? In feite had het verbod van lakeninvoer uit Engeland niet lang geduurd, van 28 

november 1563 tot 29 december 1564. In een dik jaar had het Antwerpen toch zoveel kopzorgen bezorgd 

dat men moeilijk kan stellen dat er een gelukkige afloop was. Dat merkten ook heel wat reizigers die hen 

lieten opmerken dat de hele handelsstrijd “het geluk van de mensen had vernietigd.” Men voelde misschien 

al aan dat de gouden dagen van de stad tanende waren: “The year 1565 may be taken as the last of the 

town’s old magnificence and prosperity. The new Town House, used for the first time in the spring, was 

finished too late.”319 Volgens Peter Spufford waren er wel al eerdere signalen dat de stad in de problemen 

zat maar de periode 1563-1564 betekenden haar doodsteek.320 Ook de Merchant Adventurers konden na de 

hele impasse nergens meer goed aarden buiten Antwerpen. Van zodra het hen te heet werd onder de voeten 

verlieten ze opnieuw de Scheldestad, keerden zelfs de rug naar Emden en gingen naar Hamburg. Daar werd 

men na 10 jaar al door de handelaars van de Hanze buitengegooid.321  

 

Deze korte periode en de angstvallige mogelijkheden die het stadsbestuur zich voor ogen hield gaven ons 

wel de kans om eens goed onder de loep te nemen op welke manier, via welke kanalen en hoe vrij een stad 

als Antwerpen was om in te grijpen op het internationale toneel en haar macht op verschillende vlakken om 

te zetten naar politiek-diplomatieke macht. Daarover verwijs ik ook graag nog naar een onderzoek van Carlos 

Wyffels. Deze heeft enkele bronnen onderzocht rond de “Engeland-reis” van pensionaris Wesenbeke, die in 

hetzelfde jaar 1565 eindelijk zijn weg vindt naar Engeland om daar met hen te onderhandelen over de 

graaninvoer naar de stad. Deze documenten bewijzen dat ook na de handelsstrijd het stadsbestuur een 

diplomatieke rol te vervullen had op het internationale toneel als het gaat over handelscontacten.322  

 

                                                   
317 Alinea gebaseerd op: De Smedt, De Engelse natie te Antwerpen. Deel 1, 297-311. 
318 Zie daarover: Charles Henry Wilson, Queen Elizabeth and the revolt of the Netherlands (Londen: Macmillan, 1970). 
319 Alinea gebaseerd op: Jervis Wegg, The decline of Antwerp under Philip of Spain (Londen: Methuen, 1924), 47-8.  
320 Peter Spufford, “From Antwerp and Amsterdam to London: The decline of financial centres in Europe,” De 
Economist 154, nr. 2 (2006): 156-7. 
321 Bense, J. F. Anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of William the Third. Being an historical 
introduction to a dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1925), 
146.  
322 Carlos Wyffels, “Documenten over de Engeland reis in november-december 1565 van Jakob van Wesenbeke, 
pensionaris van de stad Antwerpen,” Académie royale de Belgique 150, nr. 1 (1984): 357-79. 
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Naast mijn eigen onderzoek en de bundeling van de documenten van deze handelsmissie, die in dezelfde 

periode plaatsvindt, is er nog geen concreet onderzoek gedaan naar de manier waarop het stadsbestuur van 

Antwerpen doorheen de tijd diplomatiek kon ageren. Men zou zich dan ook kunnen afvragen of deze twee 

casussen die plaatsvinden in dezelfde woelige periode, de jaren 1560, en met zicht op de nakende Opstand 

in de Nederlanden niet uitzonderingen zijn. Het is alleszins goed mogelijk dat de uitzonderlijke situatie op dat 

moment en de groeiende spanningen met Engeland het stadsbestuur ertoe dreven zich wat meer 

diplomatieke vrijheid te permitteren om de desastreuze mogelijkheid van een handelsverbod of erger nog, 

oorlog, te voorkomen. Maar uiteraard kan een dergelijke conclusie enkel gestaafd worden via verder 

onderzoek. 
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Conclusie: 
Hoe dienen we nu de acties van het stadsbestuur te beoordelen? We zagen in de situatieschets en het derde 

deel van dit onderzoek dat er een statelijke koude oorlog werd gevoerd tussen de Engelse overheid en het 

Spaanse bestuur in de Nederlanden. Deze was het gevolg van de helderheid waarmee problemen tussen 

beide staten waren opgerezen. De Nederlandse handelaars waren sterk benadeeld in hun handelsrelatie 

met Engeland. Het Spaanse kamp, onder leiding van Granvelle, wou dat al langer verhelpen maar durfde 

niet in te grijpen uit angst voor de reactie van de Nederlanders. Die zouden volgens hem niet te vinden zijn 

om de Engelsen uit te dagen en een mogelijke breuk met hen op te wekken. De Engelsen van hun kant lieten 

de Nederlandse handelaars op zee niet gerust en gaven aan de oneerlijke handelsrelatie nog een extra 

dimensie door de veelvuldige piraterij.  

 

Daarnaast was er Cecil die, in tegenstelling tot zijn eigen koningin en Granvelle, wel bereid was om het 

Spaanse bestuur uit te dagen. Daar had hij ook alle kans toe want hij zag maar al te goed dat binnen de 

Nederlanden veel meer sympathie was voor de Engelse overheid dan voor het Spaanse bestuur. Dat gaf 

hem niet alleen de kans om via Antwerpen pamfletten te verspreiden, maar zelfs wapens te smokkelen en 

geld vrij te maken om de oorlogen tegen Spanje te voeren. Doordat de diplomatieke relaties niet konden 

opgelost worden door d’Assonleville, die als gezant werd gestuurd om de piraterij te doen ophouden, besloot 

nu het Spaanse kamp strengere maatregelen te nemen om de Engelsen onder druk te zetten. Die kans zag 

men met de uitbraak van de pest en de oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Met het edict van 28 november 

was de handelsstrijd een feit.  

 

Daarbij zagen we dat het recht aan Nederlandse kant was en dat deze geen andere mogelijkheid zag om de 

Engelsen duidelijk te maken dat het zo niet verder kon. Desondanks kon de geheel terechte handelsstrijd 

niet gevoerd worden op basis van de Nederlandse klachten. Zoals we zagen had het religieuze parfum de 

relaties volledig beneveld en was de handelsstrijd voor het Engelse kamp het perfecte excuus om de 

Nederlanders op te zetten tegen het Spaanse bestuur en de religieus-politieke strijd tussen Engeland en 

Spanje op te voeren. Het over en weer gaan van gezanten, edicten en diplomatieke briefwisseling, het was 

allemaal schone schijn. Beide partijen speelden een pokerspel waarbij geen van de twee zich het eerst 

positief wou opstellen. Men wachtte af tot de ander de strijd moe was en zijn koel liet vallen.  

 

Die koelte en gelatenheid op statelijk niveau was niet terug te vinden binnen de Nederlanden. In het vierde 

en vijfde deel van het onderzoek zagen we dat het stadsbestuur van Antwerpen helemaal niet te vinden was 

voor een bevriezing van de handelsrelaties totdat de opgerezen problemen waren uitgepraat. Deze waren 

integendeel net doodsbevreesd dat dit politiek project de commerciële rijkdom van de stad zou tenietdoen 

en de stad geruïneerd zou worden. Daarbij toont men niet alleen aan het hof welke angst men heeft maar 

ook aan het Engelse kamp. Daardoor vormde zij eigenlijk de zwakke schakel van het plan van het Spaanse 

bestuur. Door haar zenuwachtigheid vergat men bovendien om ook een concrete visie en lijn op te stellen 

en deze rigoureus uit te voeren. Als we het voorgaande overlopen dan wordt duidelijk dat het stadsbestuur 

het ontbrak aan een concreet te volgen plan en men werkelijk als een ‘kip zonder kop’ te werk ging. 

Uiteindelijk betekende dat ook een slechte afloop voor de handelsstrijd voor de Nederlanden. 

 

Voor ons onderzoek was deze zenuwachtigheid dan weer zeer welkom. Want het gaf ons de mogelijkheid 

om alle verschillende en concrete mogelijkheden van het stadsbestuur op internationaal, nationaal en 

stedelijk niveau om in belangrijke diplomatiek-politieke zaken in te grijpen en te wegen, te analyseren. Daaruit 

kunnen we wel degelijk concluderen dat het stadsbestuur van Antwerpen kan beschouwd worden als een 

diplomatieke actor, zowel op internationaal, nationaal als stedelijk niveau. En ook wordt duidelijk dat het 

stadsbestuur zich bewust was van deze macht.  

 

Zo zagen we dat op intra-statelijk vlak het stadsbestuur zich kon gedragen als een diplomaat. In de functie 

van de buitenburgemeester en de pensionaris van de stad konden we duidelijk een vergelijking maken met 
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een ambassadeur op het internationale niveau. Zij vertegenwoordigden de stad binnen de Staten van 

Brabant en aan het hof. Daarnaast ondernamen zij ook werkelijke diplomatieke zendingen binnen de 

Nederlanden waarbij aan het hof remonstranties werden overgeheveld om deze onder druk te zetten en te 

overtuigen van hun visie. Bovendien zagen we ook dat de stad beschikte over een eigen gebouw te Brussel 

van waaruit de stad werd vertegenwoordigd. Op een kleinere schaal is dit natuurlijk opnieuw te vergelijken 

met een soort van ambassade. Zeker als we beschouwen dat de handelaars van de stad in hun klachten 

voor het hof werden bijgestaan door het stadsbestuur en haar gedeputeerden. 

 

Ook op stedelijk niveau is duidelijk dat het stadsbestuur een rol te vervullen had binnen internationale 

contacten. Door de aanwezigheid van heel wat vreemde handelaars stond ze als het ware in contact met de 

hele wereld. Naast over algemene informatie werd er in de stad ook over de verslechterde handelsrelatie 

gesproken. Niet alleen werd er informatie verworven over alle betrekkingen van de Engelsen met Emden, 

maar er werd zelfs op aangeven van het uitgebreide handelsnetwerk aangestuurd op samenwerking tussen 

het stadsbestuur van Antwerpen en dat van Amsterdam. Ook kon de stad concreet ageren door haar eigen 

agent uit te sturen om informatie door te spelen. En ten slotte was er natuurlijk ook het beruchte plan van het 

stadsbestuur om de overheid te Brussel voor een voldongen feit te plaatsen. De uitwerking van dat plan via 

het spreken met enkele “goedwillige” ten opzichte van de stad, het “stilzwijgen,” en het feit dat men zich aan 

het hof niet zal laten opmerken getuigen wel degelijk dat naast diplomatiek, het stadsbestuur ook 

diplomatisch te werk ging. Bovendien toont het ook aan dat het stadsbestuur ook werkelijk haar visie kon 

doorduwen.  

 

Op het internationale toneel kon zij ook duidelijk als diplomatieke actor optreden. Ze nemen niet alleen 

contact op met de Engelse handelsnatie en met hun eigen netwerk, maar zelfs rechtstreeks met de Engelse 

staat. Niet alleen haar briefwisseling met de Engelse contactpersonen tonen hun diplomatieke mogelijkheden 

aan, maar vooral het voorstel dat zij hen voorleggen. Zo wordt in de briefwisseling steeds benadrukt dat er 

problemen zijn tussen de staten en dat de onderdanen nu de oplossing kunnen bieden. Zij stellen voor om 

via gedeputeerden samen te werken, samen te komen en zelfs samen te verschijnen voor de beide 

overheden. Deze nadruk op de rol van de onderdanen is zeer belangrijk. Het getuigt niet alleen van 

optimisme dat het stadsbestuur genoeg macht heeft om binnen de Nederlanden een oplossing te bekomen, 

maar ook dat naar de handelsnatie geluisterd wordt binnen het Engelse koninkrijk. Bovendien lijkt het 

daardoor wel alsof er twee werelden bestaan: Een politieke en een economische. En dat de onderdanen van 

beide politieke staten zich in het economische terugvinden.  

 

Bij de tweede brievenronde wordt dat nog duidelijker wanneer de figuur van Gresham zich in feite opstelt als 

de vertegenwoordiger van het stadsbestuur. Door zijn tussenkomst worden plots heel wat deuren geopend 

en lijkt ook de diplomatieke rol van het stadsbestuur nu concreet vorm te krijgen. De Engelse 

staatsautoriteiten zorgden er zelfs voor dat de verblijven voor de afgevaardigden van de stad in orde waren 

en stonden toe dat zij zich gereed maakten. Daarnaast was ook officieel toelating verkregen van het hof te 

Brussel om te spreken met de Engelsen. Maar net op dat moment zien we net een verandering in visie door 

de verschillende actoren op de tussenkomst van het stadsbestuur. Door de aanwezigheid van de officiële 

staatsvertegenwoordiger de Silva te Londen wordt hun diplomatieke kans sterk verkleind. De Engelse 

overheid stelt dat de onderhandelingen een staatszaak zijn en ook het hof te Brussel moet hen weer op hun 

plaats zetten.  

 

Dat had ook alles te maken met andere internationale contacten die men aanknoopte. Doordat men de 

Syndicus van de Hanze wist te overtuigen mee in de handelsstrijd te stappen, werd hun diplomatieke rol 

volledig afgesloten doordat nu ook hun positieve actie geloofwaardigheid had verloren. Bovendien werd men 

nu voor het hof gedaagd om te bewijzen dat men niet te ver was gegaan. Daaruit volgde dat men opnieuw 

vooral op intra-statelijk vlak haar macht deed gelden via remonstranties. Bovendien beslist het stadsbestuur 

ook te Leuven haar licht op te steken om na te gaan of men hun visie toch niet rechterlijk kon afdwingen. 
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Ook is duidelijk dat bij het herstel van de Magnus Intercursus en de besprekingen bij de conferentie te Brugge 

het stadsbestuur sterk betrokken wordt en opnieuw een belangrijke internationale rol speelt door de Engelsen 

meer dan tegemoet te komen. Bovendien zal men later wel concreet overgaan tot het zenden van een 

gedeputeerde naar Engeland in de context van de graaninvoer naar de stad. Ten slotte dienen we ook de 

algemene rol van het stadsbestuur te bespreken. En als we vertrouwen op de mening van Granvelle en zijn 

kompanen dan heeft het stadsbestuur in het verloop van de handelsstrijd een fundamenteel rol gespeeld 

door haar zenuwachtige optreden binnen de Nederlanden en daarbuiten.  

 

Deze rol is bij nader inzicht zeker niet positief in te schatten. En het is duidelijk dat het stadsbestuur niet goed 

genoeg besefte dat het ook in haar eigen voordeel had kunnen spelen om de Engelsen eens hardhandig 

aan te pakken. Door haar vertwijfeling werd zij echter aangezet om zich te keren tegen de Spaans-

Nederlandse politiek en liet zij zich duidelijk bewerken door de Engelse staatspolitiek. Een positieve of 

negatieve rol is voor dit onderzoek in feite irrelevant. Wat wel van belang is, is dat het stadsbestuur wel 

degelijk een rol had. En als we alle acties op een rijtje zetten dan kunnen we onmogelijk niet zeggen dat het 

stadsbestuur van Antwerpen wel degelijk over een sterke diplomatieke rol beschikte op internationaal niveau. 

En ook op nationaal en stedelijk niveau kunnen we een duidelijk diplomatieke rol zien van het stadsbestuur 

als we een inclusieve definitie van diplomatie hanteren.  

 

Dat brengt ons dan ook bij de meer algemene onderzoeksvraag waar deze casus zich binnen plaatste: In 

hoeverre kunnen we steden als diplomatieke actoren beschouwen? Door de veelzijdigheid aan acties van 

het stadsbestuur kunnen we besluiten dat een grote handelsstad enerzijds heel wat macht had om 

diplomatiek-politiek in te grijpen en te wegen op de internationale relaties. Anderzijds moeten we daar bij 

vaststellen dat ze wel degelijk te werk als “quelques bonnes personnages du bien publicq.” Met goede 

bedoelingen en vaak in niet-officiële, niet-erkende contacten ondernam men handelingen. Daarbij valt 

meteen op dat er ook degelijk een groot onderscheid te maken valt dus de politieke contacten en de 

handelscontacten. En dat vooral op handelsvlak een stad een stem kon hebben. Maar misschien valt dit alles 

ook te verklaren door de uitzonderlijke periode waarbinnen deze casus plaatsvindt. Om dat te bewijzen is 

bijgevolg nog veel meer onderzoek naar stedelijke diplomatieke agens in de vroegmoderne tijd nodig.  
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  z.f.  Dudley aan magistraat. 13.07.1564. 

 

  z.f.  Merchant Adventurers aan magistraat. 14.07.1564. 

 

  z.f.  Mershe aan magistraat. 14.07.1564. 

 

  z.f.  Merchant Adventurers aan magistraat. 14.07.1564. 

 

  z.f.  Hindersom aan magistraat. 14.07.1564. 

 

  z.f.  Hindersom aan magistraat. 15.07.1564. 

 

  z.f.  de Silva aan magistraat. 15.07.1564. 

 

  z.f.  Lodge aan Asseliers. 15.07.1564. 

 

  z.f.  Sudermann aan Van Stralen. 18.07.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 21.07.1564. 

 

  z.f.  Informatie. 24.07.1564. 

 

  z.f.  Mershe aan magistraat. 14.07.1564. 

 

  z.f.  Merchant Adventurers aan magistraat. 14.07.1564. 

 

  z.f.  Magistraat Rijsel aan magistraat. 24.07.1564. 

 

  z.f.  Magistraat aan gedeputeerde. 26.07.1564. 

 

  z.f.  Magistraat aan gedeputeerde. 18.07.1564. 

 

  z.f.  Magistraat aan Cecil. 30.06.1564. 

 

  z.f.  de Silva aan Curiel?. 31.07.1564. 

 

  z.f.  Magistraat aan gedeputeerde. 31.08.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 03.08.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 03.08.1564. 

 

  z.f.  Collegiale besluit. 23.08.1564. 
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  z.f.  Remonstrantie Baptista Spinola aan koning. 26.08.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie Baptista Spinola aan koning. 26.08.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 26.08.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 26.08.1564. 

 

  z.f.  Parma aan magistraat. 26.08.1564. 

 

  z.f.  Collegiale besluit. 27.08.1564. 

 

  z.f.  de Silva aan magistraat. 09.01.1564. 

 

  z.f.  Magistraat Rijsel aan magistraat. 24.07.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 18.01.1564. 

 

  z.f.  Collegiale besluit. 02.10.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie aan Parma. 27.10.1564. 

 

  z.f.  Magistraat aan gedeputeerde. 27.10.1564. 

 

  z.f.  Collegiale besluit. 28.11.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 17.04.564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 31.11.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 31.11.1564. 

 

  z.f.  Magistraat aan Merchant Adventurers. 29.12.1564. 

 

  z.f.  Lodge aan Asseliers. 29.12.1564. 

 

  z.f.  Loys Felix aan Rockox. 23.12.1564. 

 

  z.f.  Plakkaat Elizabeth I. 29.12.1564. 

 

  z.f.  Plakkaat Elizabeth I. 29.12.1564. 

 

  z.f.  Plakkaat koning. 29.12.1564. 

 

  z.f.  Plakkaat Elizabeth I. 29.12.1564. 

 

  z.f.  Plakkaat Elizabeth I. 29.12.1564. 

 

  z.f.  Magistraat aan Gresham. 30.06.1564. 
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  z.f.  Magistraat aan Gresham. 29.12.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 19.05.1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 19.05.1564. 

 

  z.f.  Handelaars te Antwerpen aan magistraat. 1564. 

 

  z.f.  Magistraat aan Merchant Adventurers/Mershe. 27.05.1564. 

 

  z.f.  Verslag Cornelis Stevens. 1564. 

 

  z.f.  Remonstrantie magistraat aan Parma. 03.08.1564. 

 

  z.f.   Magistraat aan Merchant Adventurers. 30.06.1564. 

Brussel 

 Algemeen Rijksarchief Brussel (ARAB) 

  

 Audience 368/3 

   

  Folio 290-2 Plakkaat koning. 22.05.1564. 

 

 Audience 395   

 

Folio 39  Plakkaat graven van Oostfriesland. 10.04.1564. 

 

  Folio 43-5 Rekwest magistraat aan Parma met apostille. 17.04.1564. 
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