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WOORD VOORAF 

Het is me nogal een jaar geweest …  

Toen ik vorig jaar terugkwam van Erasmus in Denemarken was ik vol goede moed om die 

vervloekte thesis eindelijk een aan te pakken.  Ik was gemotiveerd en vertrok elke dag 

gemotiveerd naar de faculteitsbibliotheek om goed door te werken. Ik was nog maar  goed en 

wel begonnen of ik kreeg plots een overwachte diagnose. Lymfeklierkanker. De thesis kwam 

plots op een zijspoor te staan. Dag op dag een jaar geleden had ik mijn eerste chemosessie 

achter de rug. Daarom wil ik eerst en vooral het dokter Koen Van Eygen en het oncologisch 

centrum van AZ Groeninge bedanken om mij er terug bovenop te helpen en te begeleiden bij 

de revalidatie. Ook mijn vrienden en familie verdienen een bedanking omdat ze deze moeilijke 

periode zoveel draaglijker hebben gemaakt. 

 Dit voorjaar was ik voldoende hersteld om vol goede moed opnieuw aan die vermalijde thesis 

te beginnen, zodat ik aan het echte leven kon beginnen, gezond en wel en met een 

masterdiploma op zak Een ongeluk komt echter nooit alleen en ziektes blijkaar ook niet. 

Ondanks dat ik corona voorlopig heb kunnen ontlopen, had deze pandemie wel een 

significante impact op het dagelijkse leven en dus ook op mijn thesis. Er wordt echter al genoeg 

over corona geschreven, dus ik zal het hierbij dan ook laten.  

Het schrijven van deze thesis was een niet de onderschatten uitdaging en zorgde voor vele 

weken zwoegen en labeur. Door het maandenlange snuisteren en onderzoeken van hun 

briefwisseling, voelen Daniël en Andries van der Muelen ondertussen al even vertrouwd aan 

als de meeste van mijn vrienden. Het was enorm fascinerend om uit eerste hand mee te 

kunnen lezen en leven met hun beslommeringen en ervaringen in een toch troebele en 

onzekere tijd.   

Uiteraard heb ik dit niet in mijn eentje tot stand kunnen brengen. In eerste instantie gaat mijn 

dank uit naar mijn promotor, professor dr. Michael Limberger. Hij heeft mij na een valse start 

de juiste richting gewezen en stond altijd klaar om mij te helpen als ik het pad weer even kwijt 

was.  

Vervolgens wil ik Michiel Scheerlinck en Jasper De Pauw bedanken voor de ettele uren die ze 

in het nalezen van mijn thesis hebben gestoken. Zonder jullie zou mijn thesis nog vol 

inconsistenties, dt-fouten en zelfs de incidentiële omwisseling van “g” en “h” staan. Inderdaad, 

bepaalde West-Vlamingen durven die zelfs in een geschreven tekst door elkaar halen.  
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Ook mijn ouders wil ik heel graag bedanken. Gelukkig zijn ze allebei al wat grijzer, anders had 

deze thesis daar wel voor gezorgd. Zij hebben mij de kans gegeven om te gaan studeren en 

steunden me keer op keer, zowel tijdens de opleiding als daarbuiten. Ik kan hen hiervoor niet 

genoeg bedanken. Aan mijn vader Rik De Wulf ben ik ook dank verschuldigd omdat hij mij 

hielp bij het vertalen van enkele Franse documenten. Mijn moeder Annemie Godderis voor alle 

goede zorgen en het fantastische eten als ik nog eens thuis kwam ploeteren.  

Daarnaast ben ik ook mijn vrienden een bedanking verschuldigd. Zij stonden altijd klaar om 

mij met raad en daad bij te staan of om met mij een pint te gaan drinken als het allemaal wat 

te veel werd. Of als ik dorst had. Ik laat het aan hen over om zichzelf in één van beide 

categorieën te plaatsen, de meeste weten welke het beste past. Een speciale vermelding moet 

natuurlijk naar Jelle De Groote gaan, de cafébaas van de Amber. Zijn frisse pinten zijn al jaren 

welkome aflossingen tussen het studeren door. Of is het omgekeerd? 

Last but definitly not the least: Fien De Coninck, mijn allerliefste vriendin die door dik en dun 

altijd aan mijn zijde is blijven staan. Zonder haar was deze thesis er nooit geweest. Naast alle 

morele steun heeft ze deze thesis al zo vaak gelezen dat ze waarschijnlijk droomt over Daniël 

van der Meulen. Zij zorgde ervoor dat ik na alle moeilijke momenten toch weer verder ging, 

dat ik de moed nooit liet vallen en tot de laatste loodjes door bleef gaan. Onze gesprekken 

brachten mij telkens tot nieuwe inzichten of andere denkwijzen. Om het kort te zeggen, ze was 

mijn thesisengel. 

Allemaal: een welverdiende merci! 

Ivo De Wulf 

Gent, 11 Augustus 2020 
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PREAMBULE COVID-19. 

Dat we bizarre tijden meemaken, is geen nieuws meer. De coronacrisis heeft een bijzondere 

periode ingeleid, eentje waarover menig toekomstige historici over zullen schrijven.. Voor mij 

was de coronacrisis, net als voor de meeste mensen, wat minder aangenaam. Thuis 

opgesloten zitten is misschien even rustgevend, maar het werkt na verloop van tijd vooral op 

het gemoed en de zenuwen.  

De coronacrisis heeft invloed gehad op mijn thesis, zoals ook bij vele andere studenten het 

geval zal geweest zijn. Vooral de literatuurstudie heeft impact ondervonden, maar dat was 

eigenlijk al het geval nog voor de crisis volop toesloeg. In januari 2019, net voor ik op 

Erasmusuitwisseling naar Aarhus vertrok, heb ik namelijk in overeenstemming met prof. 

Limberger de focus van mijn onderzoek verschoven van de handel op Rusland en de 

Oostzeegebieden naar de persoon Daniël van der Meulen. Na het terugkeren van Erasmus 

ben ik vol goede moed begonnen aan de literatuurstudie over dit nieuwe onderwerp. Kort 

daarna kreeg ik echter de diagnose van lymfeklierkanker, waardoor mijn onderzoek op een 

laag pitje kwam te staan. Toen ik eindelijk weer in staat was om verder te werken aan mijn 

masterproef, had ik slechts een twee- tot drietal weken vooraleer de lockdown in voege ging.  

Een ongeziene en onvoorspelbare maatregel die mij en vele anderen verraste. Door de 

lockdown werden de universiteitsbibliotheken gesloten, waardoor de hoeveelheid te 

consulteren literatuur aanzienlijk slonk. Ik heb me beholpen met het materiaal dat ik reeds 

verzameld had, gecombineerd met informatie die online te vinden was en een kleine 

hoeveelheid boeken die tijdens de crisis online werden aangeboden.  Een aantal belangrijke 

werken ontbrak echter. Uiteindelijk zijn de bibliotheken pas in juli terug opengegaan, waarna 

ik meteen een inhaalmanoeuvre ben gestart. Hierdoor heb ik enkele afwegingen moeten 

maken en bepaalde werken laten vallen die ik in normale omstandigheden wel zou gebruikt 

hebben. 

Naast deze praktische problemen woog het revalideren tijdens de lockdown ook op mijn 

gemoed Ik mocht eindelijk terug op een normalere manier onder de mensen komen en dan 

werd ik opnieuw opgesloten. Dit in combinatie met de soms intense vermoeidheid die gepaard 

ging met de revalidatie na chemo zorgde ervoor dat mijn werklust af en toe een serieuze knauw 

kreeg. Ik zag het niet altijd zitten en verloor soms het vooruitzicht op een goede afloop. Dankzij 

mijn vriendin ben ik echter uit dat dal kunnen kruipen. Zij heeft mij gemotiveerd en op alle 

mogelijke manieren een hart onder de riem gestoken. Dankzij haar kan ik deze thesis vandaag 

indienen.  
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1. Gebruikte afkortingen 

AL: Antoine Lempereur (in bijlage) 

AvdM: Andries van der Meulen (in bijlage) 

ANvdM: Anna van der Meulen (in bijlage) 

Coll. DvdM: Collectie Daniël van der Meulen 

DvdM: Daniël van der Meulen (in bijlage) 

FP: François Pierens (in bijlage) 

Jan della Faille: Wanneer er in deze thesis gesproken wordt over Jan della Faille, zal dit steeds 

betrekking hebben op Jan della Faille de Jonge, aangezien die een belangrijke rol speelde in het 

leven van Daniël van der Meulen. Enkel wanneer er het expliciet bijstaan gaat het over Jan della 

Faille de Oude, aangezien die tijdens het onderzochte jaar al enige tijd overleden was. 

JS: Jacques Schot (in bijlage) 

MvdM: Maria van der Meulen (in bijlage) 

RvS: Raad van State 

SG: Staten-Generaal 

SvB: Staten van Brabant 

SvdM: Sara van der Meulen (in bijlage) 

SvH: Staten van Holland 

SvZ: Staten van Zeeland 
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2. Gebruikte maten en eenheden 

In dit onderzoek zijn er verschillende munteenheden en maten gebruikt in verband met de waarde 

van een wisselbrief, de prijs van een baal zijde … of zelfs te betalen boetes. 

2.1 Munteenheden 

In de 16e was er nog geen eenduidig systeem wat betreft de munteenheden. Er werd zowel in 

ponden Vlaams als met guldens geteld. Hieronder wordt een overzicht gegeven van hoe die 

munteenheden zich tot elkaar verhielden.1 

- 1 pond = 20 schellingen (s./sc.) = 240 deniers, penningen (d.) 

- 1 schelling (s./sc.) = 12 deniers (d.) 

- 1 gulden/florijn (fl.) = 20 stuivers (st.) 

- 1 pond = 6 gulden 

- 1 schelling (s./sc.) = 6 stuivers (st.) 

2.2 Inhoudsmaten 

In dit onderzoek komen ook enkele verouderde inhoudsmaten aan bod. Hieronder geven we een 

overzicht van die maten en hoe ze zich verhouden naar hedendaagse normen. 

- 1 voeder (inhoudsmaat voornamelijk gebruikt voor wijn) = 6 aam, of ook gewoon een groot 

wijnvat.2 

- 1 aam = door regionale verschillen kon dit tussen de 130 en 155 l zijn. Een Antwerpse aam 

zou ongeveer 137 l bevatten.3 

                                                 
1 V. Verheyden, “Familiegeschiedenis: Numismatiek”, Oude munteenheden en maten in Vlaanderen, 
geraadpleegd op 5 augustus 2020, 
http://www.angelfire.com/space/billiet/Stbo_Veldeman/Alg_oude_munt_en_opp_eenheden.htm. 
2 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van 
der Meulen 1584-1585. Den Haag,  Martinus Nijhoff, 1986, p. 301; 
3 Bierwoordenboek, “Informatie voor en door de bierliefhebber”, geraadpleegd op 06 augustus 2020, 
http://www.bierwoordenboek.com/Aam.ashx. 
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3. Inleiding 

3.1 Situering van het onderzoek 

In deze masterproef wordt er gefocust op het leven van de Antwerpse koopman Daniël van der 

Meulen (1554-1600). Ondanks zijn korte levensloop, haalde Daniël er het maximum uit. Zowel het 

uitgebreide archief als de grote collectie boeken die hij bij zijn dood naliet, getuigen hiervan. Op 

zowel economisch, politiek als cultureel vlak mocht Daniël zich tot de hoogste kringen van de 

burgerij rekenen. Zo kreeg hij in 1597 de positie van ambassadeur van de Republiek der Verenigde 

Nederlanden in Frankrijk aangeboden. Daarnaast onderhield hij een uitgebreide communicatie met 

verschillende bekende en belangrijke intellectuelen van zijn tijd. Een belangrijke stap om deze 

hoogste echelons van de burgermaatschappij te bereiken, was zijn huwelijk met de dochter van de 

welgekende koopman Jan della Faille de Oude. 

Veel belangrijke verwezenlijkingen worden in deze masterproef echter niet besproken. De focus 

ligt namelijk op de periode tussen augustus 1584 en september 1585, wanneer de net geen dertig 

jaar oude Daniël door de Staten van Brabant wordt afgevaardigd naar de Noordelijke Nederlanden. 

Daar moest hij in hun naam om de broodnodige militaire en materiële hulp vragen die de Staten 

van Brabant nodig hadden. Op dat moment werden namelijk verschillende Brabantse steden 

belegerd door de Spaanse troepen van de hertog van Parma, die in naam van de Spaanse koning 

Filips II de opstandige Nederlandse provincies moest onderwerpen. Ook Antwerpen werd door de 

Spaanse troepen belegerd en zij dreigden de Schelde af te sluiten. Om de steun te verkrijgen had 

hij van de Staten van Brabant een uitgebreide lijst met instructies gekregen waarin de aan te halen 

punten werden vermeld. Daniël was echter niet uitsluitend een diplomaat, maar in de eerste plaats 

een koopman. Samen met zijn broer Andries van der Meulen en zijn zwager François Pierens 

handelden ze op de Zuid-Duitse jaarmarkten. Het is de bedoeling van dit onderzoek om  dieper in 

te gaan op dat gebeuren en  deze koopmannen die diplomatieke verantwoordelijkheden 

toegewezen kregen. Hoe werd er in de 16e eeuw met zo’n dubbele maatschappelijke functie 

omgegaan? Was er een overlap tussen beide functies of stond de ene rol in functie van de andere? 

Aan de hand van de  case study van de familie van der Meulen trachten we hierop een antwoord 

te geven. In de eerste plaats ligt de focus op Daniël maar ook zijn familiale en sociale kring geeft 

ons de kans om het 16e-eeuwse handelswezen in detail te bestuderen en aspecten ervan te 

ontleden. De bevindingen van deze speurtocht kunnen in dit onderzoek teruggevonden worden. 
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Daniël van der Meulen is een uitstekend onderzoeksvoorwerp voor de historische wetenschapper. 

Hij heeft na zijn dood een zeer uitgebreid archief nagelaten dat een gedetailleerd beeld schetst van 

het koopmansleven in zijn tijd. Door de grote verscheidenheid in soorten documenten valt over 

bijna elk aspect van de samenleving wel iets te onderzoeken. Dit specifiek onderzoek geeft ons 

een unieke blik in het reilen en zeilen van een familiale handelscompagnie in deze woelige periode, 

met de rollen en de lotwendingen van de verschillende familieleden. Daarnaast tracht het werk bij 

te dragen aan de huidige stand van zaken van het literatuuronderzoek. Ten slotte wordt er ook 

onderzocht of ook in de 16e eeuw financiële belangen de prioriteit kregen boven andere zaken. 

Een stelling die ook de dag van vandaag nog altijd relevant blijkt te zijn. 

3.2 Methodologie 

In dit onderzoek wordt het uitgebreide brievenarchief van Daniël van der Meulen bestudeerd en 

geanalyseerd aan de hand van een kwalitatieve inhoudsanalyse. Het archief bestaat uit brieven 

die Daniël in de loop van zijn leven heeft ontvangen. Van Daniël zelf zijn er jammer genoeg bijna 

geen brieven bewaard gebleven, waardoor dit onderzoek wordt gevoerd aan de hand van 

informatie die zijn correspondenten ons geven. De belangrijkste hiervan was zijn broer Andries van 

der Meulen. 

De in dit onderzoek verwerkte documenten werden in verschillende fasen geanalyseerd. In de 

eerste fase werden de brieven grondig doorgenomen en inhoudelijk bestudeerd. De belangrijke 

informatie werd samen met een korte inhoud gebundeld in een afzonderlijke bijlage. In de tweede 

fase werd de interessante materie nogmaals doorgenomen om bepaalde patronen te herkennen 

en kreeg de informatie een bepaald label toegekend. Bij de derde en laatste stap werd de informatie 

nogmaals onderzocht, ditmaal binnen de context van het toegekende label. Deze methodologische 

aanpak wordt in een later hoofdstuk grondig toegelicht. 
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4. Literatuurstudie 

4.1 De Nederlanden in de 16e eeuw. 

Tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode (van ruwweg de 15e tot 18e eeuw) was 

er voor de steden in de Nederlanden een belangrijke rol weggelegd. Zij fungeerden als 

draaischijven binnen de West-Europese handel, en later zelfs de wereldhandel. De Nederlanden 

worden daarom terecht als één van de belangrijkste economische zones uit die tijd genoemd. 

Binnen die economische zone waren er vier verschillende dominante gebieden: Vlaanderen, 

Brabant, Holland en Zeeland. De eerste drie fungeerden elk gedurende een bepaald tijdsbestek 

als kern of centrum van de handel, telkens via de belangrijkste stad in de regio. Voor Vlaanderen 

was dit het geval tot de 15e eeuw. Daarna nam Brabant de leidende rol over, dankzij Engelse 

investeringen en dat het de Portugese stapelplaats voor koloniale goederen werd. Holland volgde 

ten slotte in de 17e eeuw. Fernand Braudel noemt de dominante handelssteden in deze regio’s de 

‘pôle urbaine’. Met ‘pôle urbaine’ wordt verwezen naar plaatsen waar internationale handelswegen 

samenstroomden en waar er op grotere schaal met elkaar kon worden gehandeld. Voor 

Vlaanderen was dit centrale punt Brugge, voor Holland Amsterdam en tussen de hegemonie van 

beide steden was er het Brabantse Antwerpen, de stad die in deze verhandeling onder de loep zal 

worden genomen.4 

De Nederlanden dankten hun bevoorrechte positie als draaischijf van de economie voor een groot 

deel aan hun centrale ligging binnen de handelswereld: zowel aan de kust als aan enkele 

belangrijke en grote Europese rivieren. Naast de gunstige ligging heeft ook de rol van de 

handelsklasse in de maatschappij een belangrijke invloed gehad op de positie van de Nederlanden. 

De handelsklasse kreeg in de 16e eeuw een steeds belangrijkere plaats binnen het politieke gestel. 

Tot dan toe had voornamelijk de adel het voor het zeggen. Edelen begonnen zich echter steeds 

vaker terug te trekken op hun landerijen, waardoor hun bestuursfuncties overgelaten werden aan 

succesvolle koopmannen.5 

In het begin van de 16e eeuw bestonden er echter nog geen Nederlanden. Het gebied bestond uit 

een amalgaan van hertogdommen, graafschappen, heerlijkheden … die ondanks hun verspreiding 

                                                 
4 J. Puttevils. Merchants and trading in the sixteenth century: the golden age of Antwerp. Londen, Pickering 
and Chatto, 2016, p. 15. 
5 J. Puttevils. Merchants and trading in the sixteenth century. p. 15. 
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allemaal dezelfde persoon aan het hoofd hadden staan: Karel V, de keizer van het Heilige Roomse 

Rijk, de graaf van Vlaanderen, de hertog van Brabant. De verschillende gebieden waren allemaal 

aan hem gebonden in een personele unie. Later zou zijn zoon Filips II de Nederlanden van zijn 

vader erven. Binnen elk van de provincies regeerde Kavel V met een absolute macht die slechts 

in bepaalde opzichten beknot was. Deze beknottingen gingen van vrijheid van taalgebruik tot het 

recht op eigendom. In de meeste provincies maakten die regels deel uit van het collectief 

geheugen. Het waren rechten die de inwoners door de tijd hadden verworven. Enkel in Brabant 

hadden ze met het charter van de Blijde Inkomst uit 1356 een geschreven document. Eén van die 

rechten was het recht om geen belastingen te moeten betalen zonder dat hiervoor toestemming 

was verleend door de Staten van Brabant (SvB). De Staten waren de officiële 

volksvertegenwoordiging die de verschillende standen uit de maatschappij vertegenwoordigde: de 

adel, de geestelijkheid en de burgerij. Elke provincie had zijn eigen Staten. Zo waren er de Staten 

van Vlaanderen, van Holland, van Zeeland … Een ander belangrijk overlegorgaan was de Staten-

Generaal (SG), die dan weer alle inwoners vertegenwoordigden bij de vorst. De Staten waren 

oorspronkelijk niet in staat om zichzelf samen te roepen. Dat moest gedaan worden door de vorst 

of door zijn plaatsvervanger, de landvoogd.6 

Door de dood van landvoogd Requesens in 1576, kregen de SvB de effectieve macht in handen. 

Zij riepen de SG bij elkaar en die zou de eigenlijke politieke macht overnemen. In 1581 zouden ze 

de Spaanse koning officieel vervallen verklaren. De kern van de opstand bleef echter voornamelijk 

gericht op de westelijke meer verstedelijkte en commerciële provincies. De aristocratische en meer 

agrarische provincies uit het zuiden en oosten bleken minder overtuigd. De Waalse provincies 

hadden in 1579 al de Unie van Atrecht opgericht om hun trouw aan de roomse kerk te bewaren. 

Ze zouden een aparte vrede sluiten met Filips II. Ook Groningen, Drenthe en Overijssel hielden 

zich afzijdig, ondanks dat ze tot de generaliteit bleven behoren. Na het afvallen van de Spaanse 

koning vormden de Nederlanden samen de Republiek der Verenigde Provinciën, een staat zonder 

soeverein. Ondanks verschillende pogingen om een andere soeverein aan te trekken, bleven ze 

een republiek bestuurd door de SG en haar provinciale Staten. Omdat er toch bepaalde rechten 

en plichten waren die door een staatshoofd moesten uitgeoefend worden, werd binnen de republiek 

een stadhouder aangesteld. In de zuidelijke provincies die door de hertog van Parma werden 

heroverd, keerde de rol van de verschillende Staten snel terug naar die van voor 1576.7 

                                                 
6 G. Asaert. 1585. De Val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. Tielt, Lannoo, 
2004, pp. 18-21. 
7 G. Asaert. 1585. De Val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. pp. 18-21; 
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4.2 Antwerpen in de 16e eeuw. 

In dit subhoofdstuk wordt aandacht geschonken aan het reilen en zeilen van de stad Antwerpen in 

de 16e eeuw. Het is immers essentieel om de context te begrijpen waarin Daniël van der Meulen 

leefde en werkte, zodat zijn positie in dit geheel voldoende gekaderd kan worden. In het bijzonder 

ligt de focus op de opkomst en de val van de stad, met oog voor de evolutie van Antwerpen als 

draaischijf van de West-Europese handel.  

4.2.1. Opkomst en succesvolle periode van Antwerpen als 

centrum van de Europese handel. 

Tijdens de 16e eeuw was Antwerpen de grootste stad van de Nederlanden, een gebied met de 

grootste bevolkingsdichtheid van Europa. Het inwonersaantal van de stad bedroeg in de 16e eeuw 

rond de 100.000 inwoners.8 

Waar het in het begin van de 16e eeuw nog de buitenlandse koopmannen waren die de 

toonaangevende rol speelden, namen de Antwerpse koopmannen in de tweede helft deze 

voortrekkersrol over.9 In Antwerpen boekten zij hun eerste grote successen op de Brabantse 

jaarmarkten in de 15e eeuw. Deze markten gingen al sinds de 14e eeuw jaarlijks door in Antwerpen 

en Bergen-op-Zoom. De jaarmarkt van Antwerpen werd steevast rond Pasen gehouden, terwijl die 

van Bergen-op-Zoom rond Allerheiligen viel. Vanaf de 15e eeuw kenden de jaarmarkten een sterke 

bloei en mochten ze handelslui uit alle belangrijke Europese handelsgebieden verwelkomen. Waar 

de focus aanvankelijk lag op goederen uit de nabije buurten (zoals Brabants textiel, Engelse wol 

of producten uit Zuid-Duitsland), verschoof dat zwaartepunt tegen het einde van de 15e eeuw 

richting meer exotische producten, met een hoofdrol weggelegd voor Portugese specerijen. 

Herman van der Wee spreekt in dat verband over de driepoot die de Antwerpse handel 

grootmaakte tussen 1490 en 1520: Engels textiel, Duitse metalen en Portugese specerijen.10 

                                                 
O. Gelderblom. Cities of commerce. The institutional foundations of international trade in the Low 
Countries, 1250-1650. Princeton, Princeton University Press, 2013, pp.160-162; 
G. Parker. The Dutch revolt. Harmondsworth, Penguin Books, 1988, p. 208. 
8 G. Asaert. 1585. De Val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. p. 14. 
9 W. Brulez. “De diaspora der Antwerpse kooplui op het einde van de 16de eeuw.” In: Bijdragen voor de 
Geschiedenis der Nederlanden. Vol. 15 (1960-1961), p. 280. 
10 J. Puttevils. Merchants and trading in the sixteenth century. pp. 15-16;  
J. De Rock, J. Puttevils en P. Stabel. “Handelsnetwerken, stedelijke ruimte en culturele omgeving in het 
16de-eeuwse Antwerpen.” In: Internationale handelsnetwerken en culturele contacten in de vroegmoderne 
Nederlanden. E. Meijers en M. Van Gelder (eds.), Maastricht, Shaker, 2009, pp. 28-29; 
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Daarnaast waren er ook politieke ontwikkelingen die de opkomst van Antwerpen een handje 

hielpen. Brugge kwam namelijk in conflict met Maximiliaan van Oostenrijk, die op dat moment als 

regent voor zijn zoon Filips de Schone over onder andere het graafschap Vlaanderen en het 

hertogdom Brabant regeerde. In 1484 dwong Maximiliaan alle buitenlandse handelaars om het 

opstandige Brugge te verlaten in ruil voor Antwerpen. Oorspronkelijk weigerden die dat, totdat 

Maximiliaan in 1485 optrok naar Brugge. Later datzelfde jaar kwamen ze terug nadat Brugge door 

Maximiliaans troepen heroverd was. In 1488 kwam Brugge echter opnieuw in opstand en zette de 

stad Maximiliaan gevangen. Toen hij vrij kwam, strafte hij de stad door opnieuw alle buitenlandse 

koopmannen te verplichten de stad te verlaten. Tegen de tijd dat de vrede teruggekeerd was, was 

het voor Brugge te laat. Antwerpen had zijn positie stevig kunnen verankeren door 

belastingvoordelen toe te kennen, stapelmarkten te verkrijgen en Engels textiel toe te laten, wat 

Brugge niet had gedaan. Daardoor werden de Brabantse jaarmarkten van Antwerpen en Bergen-

op-Zoom de enige plaatsen waar Engels textiel op het Europese vasteland werd binnengebracht. 

In 1498 besloot de Portugese koning om van Antwerpen het centrum voor de peperhandel in 

Noord-Europa te maken, waarna er een Portugese natie met een wettelijke status werd opgericht. 

Hierdoor duurde het niet lang voor kooplui uit alle grote handelsgebieden zich in Antwerpen 

kwamen vestigen. Zelfs koopmannen van de Hanze, die nog altijd in Brugge zaten, heroriënteerden 

hun handel naar de Brabantse jaarmarkten. Zowel Antwerpen als Bergen-op-Zoom besloten om 

hier de vruchten van te plukken en verlengden hun jaarmarkten met enkele weken. Oscar 

Gelderblom merkt op dat ze toen in Brugge klaagden dat de Brabantse jaarmarkten samen twee 

derde van het jaar besloegen.11 

Het was echter onvermijdelijk dat beide jaarmarkten vroeg of laat ook in elkaars vaarwater zouden 

komen. Antwerpen kwam als sterkte uit de strijd. De Antwerpse haven beschikte over een grotere 

aanvoer van lokale fabrikanten en had een betere toegang tot het Vlaamse en Brabantse 

hinterland. Tegen de jaren 30 van de 16e eeuw was het aan Bergen-op-Zoom om te klagen over 

de verlengde duur van de Antwerpse jaarmarkt. In 1541 gaf Karel V uiteindelijk de doorslag door 

te beslissen dat alle financiële transacties in Antwerpen moesten gebeuren. Slechts enkele jaren 

later, tegen 1547, werden de meeste commerciële gebouwen permanent verhuurd, of kochten 

buitenlandse koopmannen eigen voorzieningen. Gelderblom spreekt ook over zo’n 990 kooplieden 

                                                 
R. Fagel. “Spanish Merchants in the Low Countries: Stabilitas Loci or Peregrinatio?” In: International Trade 
in the Low Countries (14th-16th centuries): merchants, organisation, infrastructure, P. Stabel, B. Blondé en 
A. Greve. (eds.) Leuven/Appeldoorn, Garant, p. 88; 
O. Gelderblom. Cities of commerce. pp. 25-27. 
11 O. Gelderblom. Cities of commerce. pp. 28-30. 
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die tussen 1533 en 1585 het poorterschap kochten om er zelf permanent te verblijven. Met hen 

verschenen er nog meer goederen naast Engels laken, Zuid-Duitse metalen, Portugese specerijen, 

zijde uit Italië, Franse en Duitse wijn, verfstoffen uit Spanje en Italië, Hollandse en Zeeuwse vis, 

zout, zuivel, huiden en graan. Naast deze buitenlandse handel steeg ook het aandeel van de lokale 

nijverheidsproducten. Dat ging van simpel textiel tot tapijten, schilderijen en juwelen. In 1532 werd 

dan ook nog de Nieuwe Beurs gebouwd, die het centrum van de financiële markt werd en zo ook 

het hart voor alles wat met schuldbrieven, verzekeringen en dergelijke te maken had. Een 

belangrijk verschil tussen Antwerpen en het Brugge van een eeuw eerder was dat de lokale 

handelaren zich steeds vaker gingen mengen in de internationale handel. Volgens Gelderblom 

konden zij concurreren met buitenlandse handelaren, niet door een voorkeursbehandeling van het 

stadsbestuur, maar juist door de toename van de lokale nijverheid en de extensieve kennis die ze 

van de lokale producten en producenten hadden. Dit uiteraard gecombineerd met een goede 

toegang tot de afzetmarkten van Engeland en Frankrijk tot de Baltische staten.12 

Die bloeiende handel kende een stilstand bij het uitbreken van politieke conflicten in het tweede 

kwartaal van de 16e eeuw. Een belangrijk voorbeeld is de loop van de politieke ontwikkelingen in 

Lübeck. Sinds de jaren 30 van de 16e eeuw kreeg de reformatie in de Duitse gebieden meer en 

meer grip op de oostwaartse handel van de Zuidelijke Nederlanden. In Lübeck werd de katholieke 

handelselite na een revolutie door protestanten aan de kant gezet. Volgens Peter Stabel was de 

groeiende invloed van de Nederlandse handelsvloot de belangrijkste oorzaak hiervoor, aangezien 

zij zich ontpopten tot grootste concurrenten voor die handelselite in de handel rond de Baltische 

staten. De revolutie en daarop volgende machtswissel van katholieke elite naar protestantse elite 

waren voor de keizer van het Heilige Roomse Rijk voldoende om Lübeck een handelsembargo op 

te leggen. Aangezien Lübeck een zeer belangrijke tussenpost was in de handel naar het oosten 

had dit een grote invloed op de al tanende lakenhandel in de Zuidelijke Nederlanden. Vooral het 

dure, zware laken werd door Hanzeaten naar Centraal- en Oost-Europa gebracht. Het embargo 

                                                 
12 O. Gelderblom. Cities of commerce. pp. 31-32; 
O. Gelderblom. Cities of Commerce. p. 54; 
R. Flagel. “Spanish merchants in the Low Countries: Stabilitas Loci or Peregrinatio?” In: International trade 
in the Low Countries (14th-16th centuries): merchants, organisation, infrastructure. P. Stabel, B. Blonde en 
A. Greve (eds.), Leven, Garant, p. 88; 
O. Gelderblom. Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-
1630). Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2000, p. 17; 
O. Gelderblom. Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-
1630). p. 40; 
O. Gelderblom. Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-
1630). pp. 46-47. 
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had als gevolg dat handelaren uit beide richtingen in Lübeck vast kwamen te zitten, wat nefast was 

voor de manier waarop werd gehandeld. De Hanzeaten kochten het laken in de Zuidelijke 

Nederlanden namelijk op krediet dat werd terugbetaald met goederen die in Oost-Europa waren 

aangekocht. Door het embargo raakten die Oost-Europese goederen niet meer ter plaatse en 

werden de lakenmakers niet uitbetaald. Hierdoor kwamen ook de lakenhandelaars op hun beurt in 

de problemen, aangezien ze vaak zelf ook dure materialen op krediet moesten aankopen.13  

De politieke en religieuze conflicten bleken voorlopig slechts een tijdelijk en oplosbaar oponthoud 

te zijn, waardoor er tussen 1530 en 1566 een nieuwe Antwerpse groeifase begon. Deze groeifase 

werd aangestuurd door de handel met lokale waren, gaande van zowel luxegoederen als tapijten, 

kunst en laken tot goedkopere nijverheidsgoederen die werden geproduceerd in het Nederlandse 

achterland. Volgens Jeroen Puttevils zou tegen halverwege de 16e eeuw meer dan 75% van de 

internationale handel door Antwerpen passeren. Er werd meer en langer handel gedreven, 

waardoor de rol van jaarmarkten aan belang begon in te boeten. In Antwerpen werd nu het hele 

jaar door gehandeld. Net als voorheen werden lokale goederen gewisseld voor bijvoorbeeld 

oosterse goederen die via Italiaanse koopmannen uit de Levant afkomstig waren.14 De evolutie van 

Antwerpen als grote handelsstad zorgde ervoor dat er een concentratie ontstond van vreemde 

handelaren. Vooral de Italianen, Portugezen en Spanjaarden waren goed vertegenwoordigd. Deze 

groep bleek zeer belangrijk te zijn voor de ontwikkeling van de stad, aangezien ze gebruik maakten 

van een reeks vernieuwende concepten en technieken om handel te voeren, waaronder het 

vormen van compagnieën, het houden van een dubbele boekhouding en het gebruik van 

wisselbrieven. De lokale kooplui namen deze gebruiken snel over en waren al snel geduchte 

concurrenten van hun zuiderse collega’s.15 Gelderblom wijst hierbij naar vooral Italiaanse 

vernieuwingen. Zo waren er zeeverzekeringen, de commissiehandel, factorstelsels, het gebruik 

van wisselbrieven, het opmaken van een dubbele boekhouding, transportondernemingen. De 

meeste van deze vernieuwingen werden door de Antwerpenaren overgenomen en worden later in 

dit onderzoek nog besproken.16 

                                                 
13 P. Stabel. “Marketing cloth in the Low Countries: manufacturers, brokers and merchants (14th-16th 
centuries).” In: International Trade in the Low Countries (14th-16th centuries): merchants, organisation, 
infrastructure, P. Stabel, B. Blondé en A. Greve. (eds.) Leuven/Appeldoorn, Garant, pp.15-17. 
14 J. Puttevils. Merchants and trading in the sixteenth century. p. 16. 
15 W. Brulez. “De diaspora der Antwerpse kooplui op het einde van de 16de eeuw.” pp. 282-283. 
16 O. Gelderblom. Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-
1630). p. 46. 
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Een andere grote vernieuwing in het handelsleven werd geïntroduceerd door Spaanse kooplui die 

steeds vaker met Amerikaans zilver betaalden.17 Dit Amerikaanse zilver leidde tot de ontwikkeling 

van een nieuwe economische tak in Antwerpen: de financiële markt. Keizer Karel en aan hem 

gelinkte bankiers deden bijvoorbeeld een beroep op Antwerps kapitaal (in de vorm van leningen) 

om onkosten te betalen. Dit gaf Antwerpen een plaats in het financiële stelsel van de Habsburgers, 

waardoor de stad in verbinding stond met andere financiële centra in Europa. De financiële 

transacties werden meestal in private panden afgehandeld wat gold voor zowel Antwerpse als 

buitenlandse kooplieden. Dat kon zowel bij de koopman thuis als in een pand dat tot een bepaalde 

groepering van koopmannen behoorde. Uiteindelijk leidde dit tot het ontstaan van de Nieuwe 

Beurs, waar de financiële markt en de markt voor luxegoederen werden geconcentreerd.18 

4.2.2. Opstand tegen de Spanjaarden en val van Antwerpen. 

De opstand tegen de Spanjaarden is een verhaal van lange adem. Naast de duidelijke religieuze 

problemen die aan de basis van het conflict lagen, was er ook een economische oorzaak die een 

belangrijke rol speelde. Filips II hief namelijk zware belastingen om zijn oorlogen met Frankrijk te 

kunnen financieren. Na de Beeldenstorm in 1566 liet de landvoogdes Margaretha van Parma zelfs 

toe dat protestanten openbaar hun religie beoefenden. De aankomst van de hertog van Alva leidde 

ertoe dat dit snel werd teruggedraaid. De opstandige troepen van Willem van Oranje werden in 

1568 door Alva verslagen. In 1572 slaagden de watergeuzen er echter in om Den Briel te 

veroveren, wat een algemene opstand in Zeeland en Holland veroorzaakte. Hierdoor was Alva 

genoodzaakt om een groot leger op de been te brengen. Filips II slaagde er echter niet in om zijn 

troepen op een adequate manier te betalen, waardoor zij onrustig werden. Na de onverwachte 

dood van de gouverneur in de Nederlanden, Requesens, namen de SvB de controle over en riepen 

ze de SG bij elkaar. Samen met de  afgevaardigden van Holland en Zeeland werd de pacificatie 

van Gent ondertekend. Tegelijkertijd muteerde het Spaanse garnizoen in Antwerpen en ontstak de 

Spaanse furie. Een jaar later stonden alle belangrijke steden in Vlaanderen en Brabant aan de kant 

van de rebellen. Voor Filips II was dit onacceptabel. Naast het gezichtsverlies en de religieuze 

redenen waren er ook militaire en economische redenen. Met Antwerpen en de andere grote 

steden in de Nederlanden was hij in één klap enkele van de grootste handelssteden in Europa 

                                                 
17 J. Puttevils. Merchants and trading in the sixteenth century. p. 16; 
J. De Rock, J. Puttevils en P. Stabel. . “Handelsnetwerken, stedelijke ruimte en culturele omgeving in het 
16de-eeuwse Antwerpen.” pp. 28-29. 
18 J. Puttevils. Merchants and trading in the sixteenth century. p. 16; 
J. De Rock, J. Puttevils en P. Stabel. . “Handelsnetwerken, stedelijke ruimte en culturele omgeving in het 
16de-eeuwse Antwerpen.” pp. 28-29. 
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kwijt. Daarnaast was hij ook zijn basis in het Noordzee gebied kwijt, een basis die hij broodnodig 

had voor zijn oorlogen met Frankrijk en Engeland. Om dit op te lossen, stuurde hij Alexander 

Farnese, de hertog van Parma, om de opstandige provincies terug in het gareel te brengen. De 

zuidelijke provincies vielen onverbiddelijk voor het Spaanse offensief, met de verovering van 

Antwerpen als summum in 1585. Hierna trok hij om Holland en Zeeland heen naar Groningen om 

zo de twee moerassige kustprovincies te onderwerpen. De moord op de Franse koning in 1589 

stak echter een stok in de wielen. Doordat de hugenoot Hendrik van Navarra de Franse troon 

besteeg, besloot Filips II om tussenbeide te komen en dirigeerde hij de hertog van Parma met zijn 

troepen naar Frankrijk. Dat zou de redding van de Noordelijke Nederlanden worden die als de 

Republiek der Verenigde Provinciën de 17de eeuw in gingen en de deur werd wagenwijd open gezet 

voor de Nederlandse Gouden Eeuw en de opkomst van Amsterdam.19 De Zuidelijke Nederlanden 

bleven onder het gezag van Filips II, tot hij op 6 mei 1598 de Nederlanden als bruidsschat aan zijn 

dochter gaf. Deze dochter, Isabella Clara Eugenia, en haar echtgenoot Albert van Oostenrijk 

zouden als de Aartshertogen over de Nederlanden heersen. In principe waren de Noordelijke 

Nederlanden ook een onderdeel van de bruidsschat, maar in praktijk was dit uiteraard niet het 

geval.20 

Antwerpen had sterk te lijden onder de nasleep van de oorlogssituatie, met het verlies van de 

Schelde als rechtstreekse uitvalsweg naar de zee en met de opeenvolgende emigratiegolven. Die 

emigratie werd eerder onder keizer Karel en zijn plakkaten al ingezet, maar kende pas een opleving 

onder zijn zoon en opvolger Filips II. De Beeldenstorm en de strafmaatregelen die daaruit 

voortvloeiden speelden daarbij een grote rol. Vooral vanaf eind de jaren 60 en de jaren 70 zouden 

deze emigratiegolven een grote invloed hebben.21 De aankomst van de hertog van Alva in 1567 in 

de Nederlanden en het instellen van zijn Raad van Beroerten, in de volksmond gekend als 

Bloedraad, leidden ertoe dat duizenden de Nederlanden verlieten voor Duitsland, Engeland en 

                                                 
19 O. Gelderblom. Cities of commerce. pp.160-162; 
S. Groenveld. De tachtigjarige oorlog: opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650). 
Zuthpen, Walburg pers, 2008, pp. 73-149. (Hoofdstuk: De Loop der gebeurtenissen 1559-1609); 
G. Parker. The Dutch revolt. pp. 213-216; 
G. Parker. The Dutch revolt. pp. 226-228. 
20 R. Vermeir en T. Roggeman. “Implementing the truce: negotiations between the Republic and the 
archducal Netherlands, 1609-1610.” In: European Review of History, 2010, p. 817; 
G. Parker. The Dutch revolt. pp. 233-234. 
21 R. Baetens. De Nazomer van Antwerpens welvaart. De diaspora en het handelshuis De Groote tijdens 
de eerste helft der 17de eeuw. Boekdeel II.  pp. 98-99; 
W. Brulez. “Anvers de 1585-1650.” In: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Vol. 54 
(1967), nr. 1, pp. 75-76; 
G. Asaert. 1585. De Val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. pp. 40-41. 



13 
 

Frankrijk. Hierdoor kwam ook het economische leven in het gedrang. In Antwerpen werd de situatie 

zo ernstig dat het kooplieden door de Raad van State (RvS) verboden werd om de stad zonder 

toestemming te verlaten. Daarnaast ontstonden er ook piekmomenten in emigratie in tijden van 

verhoogde militaire activiteit. Zo waren de jaren 1572 en 1576 belangrijke uitschieters: 1572 was 

het jaar van de tweede inval in de Nederlanden door Willem van Oranje waarna strafexpedities 

door de hertog van Alva volgden, in 1576 was de Spaanse furie verantwoordelijk voor de 

emigratiepiek. Deze emigraties waren echter vaak niet van permanente duur. Zodra het stof wat 

was gaan liggen, keerden veel immigranten gewoonweg naar hun geboortestreek terug.22 Dat gold 

voornamelijk wel enkel voor lokale handelaars. Na de aankomst en terreur van de hertog van Alva 

vertrok al een deel van de buitenlandse handelaren naar veiligere streken zoals steden Duitsland 

of het Iberische schiereiland. Na de Spaanse furie volgde een nieuwe exodus van vooral 

buitenlandse handelaren.23 

Door de plundering van de stad door muitende Spaanse troepen tijdens die Spaanse Furie, sloot 

Antwerpen zich aan bij de Pacificatie van Gent, die op 8 november 1576 tot stand kwam. Zo koos 

de stad officieel partij voor de opstand. Eensklaps veranderde zo het machtscentrum van de stad: 

nu moesten de katholieken de stad verlaten, waar het eerder de protestanten waren. In de jaren 

80 zorgde de gestage optocht van de hertog van Parma, die de rebellerende gebieden terug onder 

Spaans gezag moest krijgen, weer voor een omwisseling en vertrokken er voornamelijk 

protestanten. Vanuit alle opstandige steden ontstonden er vluchtelingenstromen naar Engeland of 

Duitsland, maar heel vaak ook naar Antwerpen. Zeker vanaf 1582 bleven de stroom stijgen. Die 

bereikte zijn hoogtepunt met het beleg en de daarop volgende capitulatie van de stad in 1585. 

Dankzij de voor die tijd zeer moderne capitulatieakte kregen alle inwoners van Antwerpen vier jaar 

tijd om zich opnieuw te bekeren naar het katholicisme of om alles dat vast stond te verkopen, en 

met hun hebben en houden de stad en katholieke gebieden te verlaten.24 

                                                 
22 P.M.H. Groen en O. van Nimwegen. De tachtigjarige oorlog: van opstand naar geregelde oorlog, 1568-
1648. Amsterdam, Boom, 2013, pp. 58-63; 
S. Groenveld. De tachtigjarige oorlog: opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560-1650). pp. 90-
101; 
G. Asaert. 1585. De Val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. pp. 38-39; 
A. Kint. “The Ideology of Commerce: Antwerp in the Sixteenth Century.” In: International Trade in the Low 
Countries (14th-16th centuries): merchants, organisation, infrastructure, P. Stabel, B. Blondé en A. Greve. 
(eds.) Leuven/Appeldoorn, Garant, pp. 214-215. 
23 O. Gelderblom. Cities of commerce. pp. 32-33. 
24 W. Brulez. “Anvers de 1585-1650.” pp. 75-76; 
R. Baetens. De Nazomer van Antwerpens welvaart. Boekdeel II. p. 17; 
J. Puttevils. Merchants and trading in the sixteenth century. p. 17; 
G. Asaert. 1585. De Val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. pp. 38-40; 
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De vluchtelingenstromen hadden als gevolg dat de totale bevolking van Antwerpen zou halveren; 

waar Antwerpen in 1566 nog 90.000 inwoners telde, viel dat aantal tegen 1589 terug naar 42.000. 

De stad zou zijn originele niveau pas weer bereiken rond 1850. Een ander gevolg van de emigratie 

was een aanzienlijke kapitaalvlucht, aangezien de handelsbedrijven mee met de kooplui 

verhuisden.25 De Spanjaarden zagen al snel het gevaar in van al dat vertrekkend kapitaal, waarop 

ze besloten om emigratie uit de Nederlanden te verbieden. Overtreders riskeerden vervolging en 

verbeurdverklaring van onroerende goederen. Enkel met een toegekend certificaat was het 

mogelijk om legaal naar het buitenland te reizen. Veel kooplieden maakten hiervan gebruik om zich 

permanent elders te vestigen. Ondanks deze ingreep van de Spanjaarden om het vluchtend 

kapitaal af te remmen, bleek de bloeiperiode van Antwerpen als centrum van de wereldhandel 

hierna definitief voorbij.26 

De val van Antwerpen kende desondanks ook enkele lichtpuntjes. Zo keerden na 1585 

verschillende katholieke koopmannen die gevlucht waren tijdens de protestantse periode terug 

naar Antwerpen, maar het aantal kooplui bedroeg ondanks deze instroom slechts een vijfde van 

wat het op haar toppunt in de 16e eeuw was geweest.27  

4.2.3. Opkomst van de Noordelijke Nederlanden en de 

tweederangsrol van Antwerpen in de handel. 

Antwerpen moest na 1585 zijn dominante positie afstaan aan Amsterdam. Na de capitulatie aan 

de Spanjaarden kregen de protestantse Antwerpenaren van de hertog van Parma de kans om de 

volgende vier jaar de stad te verlaten. Het waren echter niet enkel de protestanten die de stad 

verlieten. Ook voor de (al dan niet teruggekeerde) katholieke kooplui zag de toekomst er toch niet 

rooskleurig uit. Zo hadden veel textielwerkers door de oorlogssituatie de streek al verlaten in ruil 

voor veiligere oorden in Frankrijk of Engeland. Daarnaast blokkeerden de Nederlanders de 

monding van de Schelde, waardoor handel ook van daaruit moeilijk werd gemaakt.28  

De commerciële expansie van Amsterdam werd voor een belangrijk deel gedragen door migranten 

uit de Zuidelijke Nederlanden, die veel kapitaalkracht met zich meebrachten. Terwijl Antwerpen in 

                                                 
G. Parker. The Dutch revolt. p. 208 
25 W. Brulez. “Anvers de 1585-1650.” pp. 75-76. 
26 W. Brulez. “Anvers de 1585-1650.” pp. 75-76; 
R. Baetens. De Nazomer van Antwerpens welvaart. Boekdeel II. p. 17; 
J. Puttevils. Merchants and trading in the sixteenth century. p. 17. 
27 W. Brulez. “Anvers de 1585-1650.” pp. 82-83. 
28 O. Gelderblom. Cities of commerce. p. 1. 
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enkele jaren tijd bijna een halvering van haar inwonersaantal meemaakte, profiteerden de 

Hollandse steden daar ten volle van. Tegen 1622 zou Amsterdam al 104.000 inwoners tellen. In 

de vier jaar na de val van Antwerpen, de periode die de hertog van Parma de protestantse 

Antwerpenaren had gegeven om te vertrekken, bestond 44,2% van de nieuwe poorters in 

Amsterdam uit inwoners van de zuidelijke provincies. Gelderblom vond tussen 1578 en 1630 453 

verschillende Zuid-Nederlandse families terug in Amsterdam, waarvan minstens één lid in de 

Amsterdamse handel actief was. In de andere steden waar Zuid-Nederlandse kooplieden naar 

emigreerden, was dat aantal nooit zo hoog, met Sevilla als mogelijke uitzondering. Geoffrey Parker 

analyseerde dan weer de huwelijken die tussen 1586 en 1601 in Amsterdam werden voltrokken. 

Daarvan zouden 1.478 bruidegoms, ofwel 16%, uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig zijn. 

Antwerpen alleen was verantwoordelijk voor 788 daarvan.29 De vraag die Gelderblom zich hierbij 

stelt, is of het wel een echte koopmanselite was die zich in Amsterdam kwam vestigen. Volgens 

hem was er inderdaad een deel dat in de voorbije decennia een zeer mooie internationale carrière 

uitbouwde. Zowel de della Failles als de gebroeders van der Meulen behoorden daartoe, maar zij 

weken niet naar Amsterdam uit. Het grootste deel van de Antwerpse kooplui die naar Amsterdam 

verhuisde, had daar nog niet de tijd voor gekregen. Volgens Gelderblom stonden de meeste van 

hen nog aan het begin van hun carrière in de internationale handel.30 

Volgens Wilfrid Brulez mag deze emigratiestroom uit Antwerpen niet enkel negatief worden gezien. 

Hij stelt dat de emigratie voor een hogere ontwikkeling zorgde in het Europese handelsgebeuren. 

De Antwerpse koopmannen hadden snel de zuiderse vernieuwingen overgenomen en 

beconcurreerden daarmee de buitenlandse koopmannen al enige tijd. Ze gingen hiermee een stap 

verder en verspreidden zich overal in Europa om op bepaalde plaatsen een eigen, betrouwbare 

man te hebben die ter plaatse de zaken kon regelen. De massale emigratie na de val van 

Antwerpen zorgde er enkel voor dat deze evolutie nog versneld werd. In plaats van ondergeschikte 

factoren of lokale handelaren die op commissie werkten, vestigden de koopmannen zich zelf in 

verschillende handelssteden. Hierdoor hadden de zich in Holland vestigende koopmannen vaak 

                                                 
29 E. Wijnroks. Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de 
Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland. Hilversum, Verloren, 2003, p. 225; 
G. Asaert. 1585. De Val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. p. 136; 
O. Gelderblom. “Antwerp merchants in Amsterdam after the revolt. (1578-1630).” In: International trade in 
the Low Countries (14th-16th centuries): merchants, organisation, infrastructure, P. Stabel, B. Blondé en A. 
Greve. (eds.) Leuven/Appeldoorn, Garant, pp. 228-229; 
G. Parker. The Dutch revolt. p. 250. 
30 O. Gelderblom. Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-
1630). p. 38. 
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contacten over heel Europa waardoor ze overal snel voet aan de grond kregen, in tegenstelling tot 

buitenlandse kooplui die vaak enkel in hun eigen gebieden te vinden waren.31  

Daarnaast zorgde de breuk met het Spaanse gezag er ook voor dat de Nederlandse handelaren 

zich zonder problemen op de Spaande en Portugese concurrentie konden storten en een hoop 

nieuwe markten konden aanboren. Zowel Azië, Afrika als de Amerika’s werden plotseling nieuwe 

handelsbestemmingen waaruit er enorm veel waardevolle producten konden geïmporteerd 

worden. Ze werden daarbij gesteund door de krachtdadige, militair-expansionistische politiek van 

de Noordelijke Nederlanden. Die combinatie van economische (kapitaal)kracht en maritieme 

superioriteit gaf de Noordelijke Nederlanden al snel de bovenhand.32 Gelderblom vertelt echter ook 

over de school of thought die van mening is dat de Zuid-Nederlandse immigranten geen 

noemenswaardige invloed hebben gehad. Ze vormden een belangrijke influx van kapitaal en 

specifieke kennis, maar kwamen gewoon op een zeer voordelig moment toe. Deze denkrichting 

stelt dat de aankomst van de  immigranten gewoon een extra duwtje in rug van de Amsterdamse 

handel was en niet de spil van de veranderende kracht zoals onder andere Brulez van mening is.33 

Ook voor Fernand Braudel was de invloed van de Zuid-Nederlandse kooplui verwaarloosbaar. Die 

pasten niet in zijn langetermijndenken. Volgens hem kwam de opkomst van Amsterdam eerder 

doordat het zwaartepunt van de handel van de Middellandse Zee verschoof naar de Noordzee. 

Antwerpen zou volgens hem te veel op de Middellandse Zee gefocust blijven, terwijl ze in 

Amsterdam het groeiende belang van het Oostzeegebied sneller inzagen.34 Ondanks het debat 

over wie uiteindelijk verantwoordelijk was voor de opkomst van Amsterdam, is het niet te ontkennen 

dat Amsterdam de rol van Antwerpen als belangrijkste handelsstad in West-Europa overnam. Dat 

gebeurde echter niet onmiddellijk. Vele Zuid-Nederlandse handelaren vestigden zich ook in andere 

steden die de begeerde centrumpositie van Antwerpen graag zouden overnemen, zoals 

Middelburg, Rouen, Londen en Hamburg. Uiteindelijk duurde het een vijftal jaar voor Amsterdam 

als koploper uit die concurrentiestrijd kwam.35 

                                                 
31 W. Brulez. “De diaspora der Antwerpse kooplui op het einde van de 16de eeuw.” pp. 282-283. 
32 E. Wijnroks. Handel tussen Rusland en de Nederlanden. p. 225; 
O. Gelderblom. Cities of commerce. pp. 37-37; 
G. Parker. The Dutch revolt. p. 249. 
33 O. Gelderblom. “Antwerp merchants in Amsterdam after the revolt. (1578-1630).” pp. 223-224. 
34 O. Gelderblom. Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-
1630). p. 16. 
35 O. Gelderblom. Cities of commerce. pp. 37-37; 
G. Parker. The Dutch revolt. p. 249. 
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De oorlog tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën der Nederlanden woedde niet 

enkel op militair vlak. Ook op vlak van handel werd er gestreden. Handel met de vijand werd 

afwisselend toegestaan en verboden, om zo de eigen positie te proberen bevorderen ten nadele 

van de tegenstander. De Spaanse pogingen om de Verenigde Provinciën op economische wijze 

klein te krijgen, mislukten echter grandioos ondanks dat de Verenigde Provinciën de Iberische 

handel broodnodig hadden. Uitgeweken katholieke Vlamingen op het Iberische schiereiland bleven 

zonder problemen met handelaren uit de Republiek handelen. Vaak ging het om handelaren met 

reeds bestaande handels- of zelfs familiale banden. Een andere manier om Spaanse embargo’s 

te vermijden, was gebruik maken van contacten in Antwerpen en Hamburg.36 Aan de andere zijde 

sloten de Nederlandse troepen de Schelde af, om op hun manier aan economische oorlogsvoering 

te doen. Desondanks toont Brulez aan dat de handel er in Antwerpen na 1585 eigenlijk minder 

slecht voor stond dan werd gedacht. Zo pasten bepaalde economische takken zich gewoonweg 

aan aan de nieuwe situatie. In de 17e eeuw zou Antwerpen vooral gekend blijven op het gebied 

van de luxehandel, de geldhandel en toch ook nog de algemene warenhandel.37  

Een goed voorbeeld van het Antwerps economisch aanpassingsvermogen is terug te vinden bij het 

verven en bewerken van onbewerkte Engelse wol. Die belangrijke industrie daalde drastisch na 

1585. De oplossing bestond in het overschakelen op laken van lichtere wol of gemengde stoffen. 

Minstens een deel daarvan zou in Antwerpen zelf geproduceerd zijn, wat de lokale nijverheid een 

extra boost gaf.38 Ook de blokkade van de Schelde en de aanwezigheid van andere, 

gemakkelijkere te bereiken havens verhinderden niet dat genoeg koopmannen voor Antwerpen 

bleven kiezen.39 Volgens Roland Baetens toont dit aan dat zowel de Zuidelijke en Noordelijke 

Nederlanden elkaar nodig hadden, maar dat er ook tussen de Noordelijke Nederlanden en Spanje 

noodzakelijke handelsrelaties bestonden. Zo liet de Spaanse regering de handel met Holland en 

Zeeland toe vanaf 1591, in ruil voor een betaling van vaste tarieven per soort goederen. Door de 

afsluiting van de Schelde hadden de Noordelijke Nederlanden namelijk de controle op het verkeer 

dat de Schelde op wou varen. Vreemde schepen moesten vanaf 1595 hun goederen in Vlissingen 

                                                 
36 O. Gelderblom. Cities of commerce. p. 37. 
37 W. Brulez. “Anvers de 1585-1650.” p. 89; 
W. Brulez. “De diaspora der Antwerpse kooplui op het einde van de 16de eeuw.” pp. 280-284; 
W. Brulez. “De diaspora der Antwerpse kooplui op het einde van de 16de eeuw.” pp. 296-297. 
38 W. Brulez. “Anvers de 1585-1650.” pp. 78-79. 
39 W. Brulez. “Anvers de 1585-1650.” p. 89.  
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of Middelburg overladen naar Zeeuwse binnenschepen. Later werden die in Lillo overladen in 

Vlaamse rivierschepen.40 

Een andere manier om geld te winnen uit de oorlogssituatie was het uitreiken van licenties voor de 

invoer van verboden goederen en het creatief omgaan met die licenties. Zo trok de Spaanse koning 

Filips IV in 1644 alle licenties in, om ze later weer toe te staan in ruil voor extra supplementaire 

licenties. Het mag geen wonder heten dat deze maatregelen en de wederzijdse verbodsbepalingen 

smokkel in de hand werkten. Via valse getuigschriften en het gebruik van neutrale havens en 

schepen in het buitenland geraakten Hollandse waren zo tot in het Iberische schiereiland.41 Wat 

ook voorviel was dat garnizoenen uit frontiersteden of magistraten uit die steden gewoon zelf 

licenties hieven op de langskomende kooplieden. Die hadden vaak al bij vertrek voor een officiële 

licentie betaald en waren dus niet te spreken over deze dubbele belasting. Uiteindelijk moest de 

SG ingrijpen en het vervaardigen van eigen licenties met strenge sancties bestraffen.42 Een andere 

gebruikelijke smokkelmanier was het varen onder een andere vlag dan de Hollandse of Zeeuwse. 

Zo werd in 1593 het schip ‘Sint-Pieter’ uit het Noord-Duitse Emden in beslag genomen op de 

Canarische Eilanden. Hoewel de bemanning beweerde katholiek te zijn en ze allemaal in het bezit 

waren van Duitse paspoorten, waren er vermoedens dat er iets niet klopte. Na ondervraging bleek 

dat het schip eigenlijk uit Middelburg afkomstig was en de bemanning uit calvinisten met vervalste 

paspoorten bestond. Calvinisten die met het Spaanse rijk wilden handelen, deden zich dus gewoon 

voor als Vlaamse, Duitse of Franse handelaars. Hun koopwaar was in dit geval bestemd voor 

Vlaamse handelaars op de Canarische eilanden.43 Opnieuw een voorbeeld van de uitgestrekte 

handelsconnecties van de Vlaamse, Hollandse en Zeeuwse handelaars.  

Ondanks dat vaak wordt aangenomen dat de emigratie van Antwerpse kooplui een belangrijke 

oorzaak voor de neergang Antwerpen was, ziet Baetens dit juist als mogelijkheid tot herstel. Dankzij 

die diaspora kon een daadkrachtige Vlaamse koopmansgeneratie een dominerende aanwezigheid 

in vele Europese steden verkrijgen. Het stelde hen in staat om gedurende minstens een halve 

eeuw het voortouw te nemen in internationale warentransacties en de daarmee verbonden 

                                                 
40 R. Baetens. De Nazomer van Antwerpens welvaart. Boekdeel II. pp. 40-42; 
O. Gelderblom. Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-
1630). p. 16. 
41 R. Baetens. De Nazomer van Antwerpens welvaart. Boekdeel II. pp. 40-42. 
42 J.H. Kernkamp. De handel op den vijand 1572-1609. Deel II: 1588-1609. Utrecht, Keminck en Zoon N.V., 
1931, p. 10. 
43 W. Thomas. “Inquisitie en illegale handelstrafiek tussen Zeeland en de Canarische Eilanden, 1586-
1599.” In: Handelaars, ondernemers en hun samenleving van de zestiende tot de twintigste eeuw. G. 
Devos (ed.). Antwerpen, UFSIA, 2001, pp. 323-325. 
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geldhandel in Europa. Via zakenreizen en een zeer doordachte huwelijkspolitiek werden 

commerciële contacten bestendigd in het continent.44 Eenmaal verhuisd bleven Antwerpse kooplui 

gebruik maken van hun contacten en goede handelsrelaties om het centrum van bepaalde 

handelsstromen te verplaatsen naar hun nieuwe locatie. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de 

suikerhandel. De suikerhandel verhuisde na de afsluiting van de Schelde in 1585 van Antwerpen 

naar het neutrale Hamburg en Emden, om uiteindelijk rond 1595 in Amsterdam neer te strijken. 

Aanvankelijk was die handel voornamelijk in handen van uitgeweken Vlamingen en Portugezen.45 

De vraag rijst echter in welke hoedanigheid de geëmigreerde koopmannen nog als Antwerps 

kunnen gezien worden, en in welke mate Antwerpen zelf daar effectief voordeel uit haalde. Kon 

een koopman nog een Antwerpenaar genoemd worden als hij al in geen twintig jaar meer in de 

stad was geweest?  

Uiteindelijk kwam er met de vrede van Münster in 1648 een einde aan deze Tachtigjarige Oorlog 

en verscheen er een effectieve landsgrens door de Nederlanden. Het Zuiden bleef onderdeel van 

het Habsburgse rijk, terwijl het Noorden als de Republiek der Verenigde Provinciën een soevereine 

natie werd. Zij ging haar gouden eeuw in en slaagde erin een koloniaal imperium uit te bouwen. 

De massale emigratie vanuit de Zuidelijk Nederlanden speelde in deze ontwikkelingen zeker een 

rol, de vraag is wat voor één.46 

4.3 Daniël van der Meulen en familie. 

Deze masterproef draait om het lot en leven van de Antwerpse koopman Daniël van der Meulen. 

In dit subhoofdstuk wordt er dieper ingegaan op zijn levensloop en economische en politieke 

activiteiten binnen het Antwerpen van de 16e eeuw. Ook familiale ontwikkelingen worden 

besproken, aangezien een groot deel van Daniëls handelsondernemingen gelieerd waren aan 

familieleden of aangetrouwde familie. Die onlosmakelijke verbondenheid is typerend voor die tijd. 

4.3.1. De familie van der Meulen tot aan de val van Antwerpen. 

Daniël van der Meulen werd op 23 oktober 1554 geboren in Antwerpen, in het gezin van koopman 

Jan van der Meulen de Jonge en Elizabeth Zeghers. Hij had twee oudere broers, Jan en Andries, 

                                                 
44 R. Baetens. De Nazomer van Antwerpens welvaart. Boekdeel II. pp. 98-99. 
45 J.G. Everaert “The Flemish sugar connection. Vlamingen in de Atlantische suikereconomie (1480-1648)” 
In: Handelaars, ondernemers en hun samenleving van de zestiende tot de twintigste eeuw. G. Devos (ed.). 
Antwerpen, UFSIA, 2001, p. 263. 
46 R. Baetens. De Nazomer van Antwerpens welvaart. Boekdeel II. pp. 43-44; 
O. Gelderblom. “Antwerp merchants in Amsterdam after the revolt. (1578-1630).” pp. 223-224. 



20 
 

geboren in 1547 of 1548 en 1549, en drie zussen, Anna, Sara en Maria (geboortedata onbekend). 

Om zijn familie te kunnen onderhouden verdiende Jan van der Meulen de kost als koopman. 

Hoewel er weinig geweten is over zijn bezigheden moet hij er goed in geslaagd zijn, zijn gezin te 

onderhouden.47 Hij liet bij zijn overlijden in 1563 namelijk 2.000 ponden Vlaams na, wat neerkwam 

op 333 pond 6 sc. 8 d. per kind.48 Elizabeth werd na zijn overlijden verantwoordelijk voor het 

handelsbedrijf en zette de activiteiten met verve verder. Dat kunnen we uitmaken uit haar testament 

van 3 december 1584. Ze liet elk van haar nog levende kinderen (Anna, Andries, Sara en Daniël) 

elk 2.000 pond na. Beide zonen ontvingen daarboven nog eens 2.000 pond voor bewezen diensten 

voor hun werk in de compagnie. Deze sommen ontvingen ze niet bij haar dood, maar op het 

moment waarop ze in het huwelijk traden. Bij het huwelijk van Anna en Sara van der Meulen ging 

dit uiteraard naar hun respectievelijke echtgenoten.49 Elizabeth slaagde er tijdens haar werk voor 

de compagnie in om de valkuilen van de godsdienstproblematiek te vermijden door geen openlijke 

stelling te nemen in het godsdienstige conflict. Desondanks wordt er aangenomen dat de familie 

van der Meulen tussen 1556 en Jans dood in 1563 de gereformeerde religie aannam.50 Daardoor 

zag de familie van der Meulen zich in de jaren 70 van de 16e eeuw een aantal keren gedwongen 

om Antwerpen te verlaten. Zo stuurde Elizabeth Zeghers in 1572 haar dochters en Daniël naar 

Keulen. De oorzaak hiervoor was hoogstwaarschijnlijk de houding van de hertog van Alva, 

Fernando Alvarez de Toledo, die tot 1573 de landvoogd der Nederlanden was en zeer hardvochtig 

optrad tegen vermeende ketters.51 In juni 1574 zou Elizabeth haar kinderen naar Keulen volgen, 

waarschijnlijk beïnvloed door de Fuero Villacos, een voorloper van de Spaanse Furie die tussen 

26 april en 30 mei door de stad woedde. Om het land te kunnen verlaten had ze een bewijs van 

goed gedrag nodig om een reispas te verkrijgen. Ze vroeg dat samen aan met haar zoon Andries 

en schoonzoon Severijn van de Corput, de echtgenoot van Anna van der Meulen. Hiervoor 

verklaarden een viertal Antwerpenaren dat zij de aanvragers van het document kenden als 

“cooplieden handelende ende trafickerende op Duytsland ende andere plaetsen”. Haar twee 

oudste zonen waren ondertussen ervaren genoeg om hun handelsbelangen in Antwerpen te 

behartigen. Ze deden dit echter nog steeds in naam van hun moeder, die in Keulen in mei 1575 

officieel een handelscompagnie oprichtte met hun zwager Severijn van de Corput. Lang duurde 

dat echter niet. Diezelfde Severijn stierf namelijk enkele maanden na het ondertekenen van de 

handelsovereenkomst, waardoor Elizabeth Zeghers onrechtstreeks betrokken werd in de 

                                                 
47 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden. pp. XV-XVI. 
48 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden. p. 96. 
49 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden. p. 97. 
50 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden. pp. XVII-XVIII. 
51 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden. p. XVIII. 
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afbetaling van zijn schulden. Een groter drama zou zich afspelen in het daaropvolgende jaar. Jan 

van der Meulen, Daniëls oudste broer, zou zijn moeder levendig beschrijven hoe de situatie in 

Antwerpen was op 20 oktober en 3 november 1576, de hoogdagen van de Spaanse Furie in 

Maastricht en Antwerpen. Een paar dagen later werd hij op 28-jarige leeftijd als vermist 

opgegeven.52 

Deze gebeurtenis zou voor de 22-jarige Daniël het signaal zijn om de rol van zijn broer over te 

nemen en zich te focussen op het handelsgebeuren. Gisela Jongbloet-Van Houtte vermoedt dat 

Daniël tot dat ogenblik een hogeschool bezocht in Duitsland of Zwitserland. Tot 1579 

vertegenwoordigde hij de compagnie voornamelijk vanuit Keulen, terwijl Andries de handel vanuit 

Antwerpen voor zich nam. In dat jaar besloten de broers echter om de hoofdzetel van de 

compagnie terug naar hun geboortestad te brengen. Andries en Daniël werden opnieuw herenigd 

en François Pierens, de nieuwe echtgenoot van Anna van der Meulen, nam de Duitse tak van de 

compagnie in handen. Het afsluiten van de ‘eeuwige religionsvrede’ waarbij burgers toegelaten 

werden om hun eigen geloof te kiezen en het toetreden van de stad tot de Unie van Utrecht, waren 

voor de broers tekenen genoeg om een gunstig handelsklimaat in Antwerpen te verwachten.53  

Daniël zette zijn eerste officiële stappen in het politieke leven in maart 1583. Dan wordt hij samen 

met Philippe van de Walle aangesteld als wijkmeester van de ‘tiende wijk’, waar zijn familie ook 

woonde.54 Deze functie zou tijdens de belegering van de stad door de Spaanse troepen van 

essentieel belang blijken. De wijkmeesters waren namelijk verantwoordelijk voor het ophalen van 

geld dat kon aangewend worden in pogingen om de stad te ontzetten. De functie liep op zijn einde 

in augustus 1584, wanneer Daniël door de SvB als afgevaardigde naar de Noordelijke Nederlanden 

wordt gestuurd om daar om politieke, militaire, financiële en materiële hulp te vragen bij het 

ontzetten van de stad.55 Hiervoor reisde hij naar Delft, ’s-Gravenhage (ook beter gekend als Den 

Haag) en Middelburg om bij zowel de RvS, de SG en de Staten van Holland (SvH) en de Staten 

van Zeeland (SvZ) zijn boodschap te verkondigen.56 

                                                 
52 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. XIX-XX. 
53 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. XXII-XXIII. 
54 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXIII. 
55 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXV; 
G. Jongbloet-Van Houtte. “De belegering en de val van Antwerpen belicht vanuit een koopmansarchief. 
Daniël van der Meulen, gedeputeerde van de Staten van Brabant ter Staten-Generaal (1584-1585).” In: 
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 91 (1976), nr. 1, p. 23. 
56 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXVI. 



22 
 

Tijdens deze opdracht trouwde Daniël met Hester della Faille, een van de vier dochters van de rijke 

Antwerpse koopman Jan della Faille de Oude.57 Die had de familie tot één van de rijkste van 

Antwerpen opgebouwd en zijn zoons zetten dat verder. Tussen 1558 en 1594 was de firma della 

Faille de vierde of vijfde grootste van Antwerpen. Hun kapitaal zou in die periode stijgen van 

ongeveer 29.000 tot 82.200 pond.58 Hun huwelijk werd op 25 december 1584 in Haarlem 

voltrokken, waar de bruid sinds 1 mei 1584 bij haar tante verbleef. De volgende dag werd er ook 

een groot bruiloftsfeest georganiseerd in Amsterdam, waarbij verschillende andere afgevaardigden 

van de SvB bij de SG, op aanwezig waren. Ondanks de verschillende liefdesgedichten die Daniël 

aan zijn verloofde schreef, bleek het koppel weinig inspraak te hebben in de 

huwelijksbesprekingen. Eric Wijnroks noemt het huwelijk dan ook een strategische alliantie.59 De 

huwelijksbesprekingen werden, zoals het echte koopmannen betaamt, gevoerd al was het een 

fusiebespreking tussen twee ondernemingen. Voor Daniël voerde zijn oudere broer Andries het 

woord en ook voor Hester waren het drie van haar broers, Jan, Jacques en Maarten, die het 

voortouw namen. Het was namelijk ontzettend belangrijk om de belangen van het familienetwerk 

zo goed mogelijk te beschermen. Daarom had de in 1582 overleden Jan della Faille de Oude onder 

andere in zijn testament laten optekenen dat Hester haar erfrecht zou verliezen indien ze zou 

trouwen zonder toestemming van haar broers, de executeurs van zijn testament. Eén van Hesters 

broers, Maarten della Faille voerde als katholiek echter tegenstand aan op een huwelijk met de 

protestantse van der Meulens. Dat bleek voornamelijk uit schrik voort te komen om geïsoleerd te 

raken binnen het familienetwerk. Dankzij bemiddeling van Lieven Calvart werd dit uiteindelijk 

uitgeklaard. De andere broers grepen de tegenstand echter aan als voorwendsel om de 

onderhandelingen naar hun hand te zetten. Het feit dat er nog andere mogelijke gegadigden waren 

die dongen naar Hesters hand speelde daarbij ook een rol. De van der Meulens konden dan weer 

rekenen op het feit dat er wijdverspreid over de onderhandelingen werd gepraat en de afbreking 

ervan een nefaste invloed zou hebben op beide handelshuizen.60 Het jonge bruidspaar bleef even 

in Haarlem wonen, tot politieke beslommeringen hen op 1 mei 1585 naar Delft dwongen te 

verhuizen, op dat ogenblik het politieke centrum van de Republiek der Verenigde Provinciën.61 

                                                 
57 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXVI. 
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59 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXVI; 
E. Wijnroks. Handel tussen Rusland en de Nederlanden. pp. 188-189. 
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61 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. XXVI-XXVII. 
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4.3.2. De familie van der Meulen tijdens en na de val van 

Antwerpen. 

Op 17 augustus 1585 viel Antwerpen in Spaanse handen nadat de bevelhebber van de stad, Filips 

van Marnix van St-Aldegonde, de overgave ondertekende aan Alexander Farnese, hertog van 

Parma. In deze overgave werd duidelijk opgetekend dat Antwerpen een katholieke stad was waar 

geen plaats was voor calvinisten. Ondanks het feit dat de calvinisten vier jaar kregen om de stad 

te verlaten62, durfde Daniël geen risico te nemen. Al voor de val van de stad was hij van zins om te 

verhuizen naar neutraal gebied indien Antwerpen in Spaanse handen zou belanden, om zo zijn en 

Hesters bezittingen veilig te stellen. Begin augustus werden er al eigendommen naar Hamburg 

verzonden, een maand later naar Bremen. De voltallige familie zou kort daarna de stad verlaten. 

Mater familias Elizabeth Zeghers vertrok op 21 augustus 1585 richting Bremen, vergezeld van haar 

dochter Sara, schoondochter Suzanna en haar kleinkinderen Suzanne(ke) van der Meulen en 

Hans(ke) van de Corput. Andries was op dat ogenblik nog in functie als schepen van de stad en 

moest eerst uit dat ambt worden ontzet. In september 1585 gebeurde dat en trok hij via een omweg 

langs Holland ook naar Bremen, Daniël en de hoogzwangere Hester volgden kort daarna. Anna 

van der Meulen woonde ondertussen nog steeds met haar tweede echtgenoot François Pierens te 

Keulen. Daniëls jongste zus Maria was op 9 november 1584 aan tuberculose overleden. Bremen 

werd door de van der Meulens waarschijnlijk gekozen omdat de stad het calvinisme niet 

onderdrukte, maar juist ruimte gaf.63 

Elizabeth Zeghers overleed in juni 1587 te Bremen. Haar kinderen verhuisden uiteindelijk allemaal 

naar de Noordelijke Nederlanden, uitgezonderd dochter Anna. Andries bleef voornamelijk zijn 

handelsondernemingen vanuit Bremen besturen, maar vertrok in 1607 samen met zijn vrouw 

Suzanna de Malapert toch naar Utrecht. Daar overleed hij in 1611 op 62-jarige leeftijd. Sara van 

der Meulen trouwde na de verhuis naar Bremen met Antoine Lempereur. Daar bleven ze net als 

Andries tot 1607, waarna het koppel naar Leiden verhuisde. Uiteindelijk vestigden ze zich in 1615 

in Amsterdam.64 

                                                 
62 Verwerkte brieven deel 1, nr. 60. 
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Daniël verbleef tot in 1591 in Bremen. Daarna trok hij samen met Hester weer richting de 

Noordelijke Nederlanden, meer bepaald naar Leiden. Hier zou hij blijven wonen tot hij er in 1600 

overleed aan de pest.65 Zowel Daniël als zijn broer en zussen zouden hun leven lang met heimwee 

blijven hopen op een gunstiger klimaat in de Zuidelijke Nederlanden, zodat ze naar hun 

geboortestreek terug zouden kunnen keren. Hun kinderen beseften echter snel dat dit ijdele hoop 

was en vestigden zich steeds steviger in de Noordelijk-Nederlandse maatschappij. Zo zouden alle 

acht kinderen van Daniël en Hester die de volwassen leeftijd bereikten achtenswaardige posities 

in de maatschappij bekleden.66 

Ondanks zijn korte levensduur valt het op dat Daniël een zeer succesvolle koopman is geweest. 

Zijn indrukwekkende vermogen bestond uit zowel roerende als onroerende goederen, wat blijkt uit 

zijn nalatenschap dat werd opgetekend door de Leidse stadssecretaris Jan van Hout. Daarnaast 

werpt ook de Leidse stadsbelasting meer licht op zijn vermogen. Zo werd er in 1600 op elk 

vermogen hoger dan 2.000 gulden een honderdste penning geheven. Daniëls belasting van 1.200 

gulden wijst dus op een vermogen van een indrukwekkende 120.000 gulden. Hiermee behoorde 

hij tot de zeven zwaarst belaste inwoners van de 1249 belastingsplichtigen, en dit op amper 45-

jarige leeftijd.67 Omgerekend kwam dit neer op 20.000 pond Vlaams. Dit is een tienvoud van wat 

hij zestien jaar eerder van zijn moeder had ontvangen en zelfs zestig maal meer dan dat hij van de 

erfenis van zijn vader kreeg. Natuurlijk mag hierbij niet vergeten worden dat zijn vrouw Hester ook 

uit een zeer welvarende familie kwam en daarmee wel een steentje zal bijgedragen hebben aan 

de ontwikkeling van dit fortuin. Dat wordt ook duidelijk gemaakt in de manier waarop hun testament 

door Van Hout in 1599 werd opgesteld. Bij het overlijden van één van beide ontvingen de armen 

van de stad 300 pond. Bij het overlijden van Hester zou Daniël 6.000 gulden of 1.000 pond krijgen. 

In het omgekeerde geval zou Hester 12.000 gulden of 2.000 pond ontvangen. Daarna moesten 

alle openstaande rekeningen afbetaald worden. Alles wat overbleef ging voor de helft naar de 

langst levende van het echtpaar, de andere helft naar de kinderen. Zowel de overgebleven 

                                                 
65 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXXI; 
J.H. Kernkamp. “De bibliotheek van de koopman Daniël van der meulen onder de hamer.” In: Opstellen bij 
zijn afscheid van de bibiliotheek der rijksuniversiteit te Utrecht op 31 mei 1940 aangeboden aa G.A. Evers. 
Utrecht, Oosthoek, 1940, p. 191; 
G. Asaert. 1585. De Val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. p. 94; 
G. Jongbloet-Van Houtte. “De belegering en de val van Antwerpen belicht vanuit een koopmansarchief.” p. 
24; 
R. Roosbroeck. “Het “oncostboexken van onse huishoudinge… an. 1592”.” In: Periodiek, s.l., het V.G.V. 
(tegenwoordige het Vlaams Artsenverbond), 1966, p. 120. 
66 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXXV. 
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echtgenoot(e) als de kinderen moesten wel in compagnieschap blijven met Andries en diens 

zwager Nicolas de Malapert. De twee compagnons werden samen met de langstlevende ook 

voogden over de minderjarige kinderen.68 

Naast zijn carrière als succesvolle koopman was hij ook nog een gerespecteerde diplomaat en een 

echte renaissanceman met grote interesse in zowel de kunsten als de wetenschap. Dat kan 

duidelijk opgemerkt worden aan de, voor die tijd, uitgebreide persoonlijke bibliotheek die na zijn 

dood geveild werd, uitgezonderd 87 werken die opzij werden gelegd voor de opvoeding van de dan 

elf jarige Daniël van der Meulen de Jonge. 69 De catalogus van deze verzameling sprak over 

tweehonderd theologische werken, 78 juridische werken, 344 ‘poëten’ of filosofische, geometrische 

en rekenkundige werken, negen ongebonden exemplaren, vier handschriften en vijftien 

muziekboeken. Samen goed voor een 1.200 exemplaren. Ze brachen gezamenlijk ongeveer 2.800 

gulden op.70 

4.4 Handel doorheen de 16e eeuw. 

De 16e eeuw was voor Antwerpen een periode van grote veranderingen. Niet enkel nam ze de rol 

van Brugge over als belangrijkste handelsstad in de internationale handel, ook de manier waarop 

handel werd gedreven, veranderde ingrijpend. Eerder werd de evolutie van de jaarmarkten naar 

de vaste handelsposten al besproken. In dit hoofdstuk ligt de focus voornamelijk op de manier 

waarop handel werd gevoerd in de periode van Daniël door de lokale handelaren. 

4.4.1. Handelscompagnieën. 

Handel voeren was in de 16e eeuw, net als in veel andere tijdsperiodes, een risicovolle 

onderneming. Op zee vormden naast piraten, stormen en andere ongure weersomstandigheden 

ook maritieme oorlogsvoering een groot gevaar. Eén van de meest gebruikte manieren om de 

commerciële tegenstanders te schaden, was het uitschrijven van kaperbrieven. Daarmee kregen 

piraten van de ene zijde de officiële toestemming om schepen van de tegenstander te overvallen 

in het kader van militaire acties en niet als piraterij, wat strafbaar was. Over land was het vaak niet 

veel veiliger dankzij ziektes, epidemieën, militaire campagnes en plunderende soldaten, die 

handelaars onderweg vaak konden tegenkomen. Waar in andere Europese streken de handelaren 
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zich verzamelden in grote organisaties zoals de Hanze of koopluigilden, werd er in Antwerpen voor 

een ander systeem gekozen. Dat systeem werd door Jan della Faille de Oude geïmporteerd uit 

Venetië. De kooplui vormden kleine compagnieën samen met enkele koopmannen waar ze 

vertrouwen in hadden en waarbij elk van hen zich voor een bepaald percentage inkocht. Een 

dergelijk systeem vereiste dus vertrouwen tussen de handelspartners. Dat verklaart waarom 

persoonlijk vertrouwen zo’n grote rol speelde in de Antwerpse handelsnetwerken, die in praktijk 

bestonden uit betrekkingen tussen families en vrienden. Het versterkte daarnaast ook de 

kapitaalconcentratie binnen de familie.71 Daartoe werden vennootschappen aangegaan. Er waren 

vier belangrijke en vaak voorkomende vennootschapsvormen: 

 Het broer-compagnonvennootschap, waarbij twee of meerdere broers samen de leiding 

hebben over hun handelsbedrijf.72  

 Het schoonzoon-compagnonvennootschap, de vaakst voorkomende. De koopman dekt 

zich in door zijn dochter uit te huwelijken aan een beloftevolle jongeman. Die werkte dan 

onder de koopman tot de koopman met pensioen ging of stierf. Daarna nam de schoonzoon 

het roer over en beschermde zo de belangen van de erfgenamen bij andere familieleden of 

compagnons.73  

 Vaak volgde hierop het zwager-compagnonvennootschap. Hierbij werden de zonen van de 

overleden koopman opgeleid door de schoonzoon.74  

 De laatste combinatie, waarbij vaders en zonen samen compagnon waren, kwam het minst 

voor. Doordat de meeste koopmannen eerst wat kapitaal wilden opbouwen voor ze een 

gezin begonnen, trouwden ze vaak pas tegen hun 30ste. Hierdoor was het leeftijdsverschil 

tussen vader en zoon vaak te groot.75  

                                                 
71 O. Gelderblom. Cities of commerce. pp. 77 en 80-81;  
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Een andere ondernemingsvorm was de eenvoudige éénmanszaak, waarbij de eigenaar 

aansprakelijk was voor zijn ganse vermogen. Van risicobeperking was geen sprake, en de 

koopman beschikte vaak over beperkte financiën.76  

Bij de van der Meulens had het bedrijf door de jaren heen verschillende ondernemingsvormen. De 

eerste is meteen al een uitzondering op de hierboven besproken vennootschapsvormen, 

aangezien het koopmansbedrijf onder leiding stond van de mater familias, Elizabeth Zeghers, in 

samenwerking met haar zonen. Elizabeth werkte vanuit de thuisbasis van het moment, terwijl haar 

zonen heen en weer reisden om in te staan voor het effectieve handelen. Later zou de familie 

compagnieën maken waarbij de twee zoons de hoofdrol speelden, in samenwerkingen met de 

verschillende zwagers van de broers.77 

Uit voorgaande paragrafen blijkt dat de sociale omgeving van de koopman een belangrijke rol 

speelde. Dat verklaart waarom de familie veel belang hechtte aan de persoon met wie familieleden 

wilden trouwen. Bij de van der Meulens valt het op dat er nauw samengewerkt werd met de 

compagnieën van schoonfamilies.78 Opvallend genoeg voor die periode speelde religie geen rol bij 

de partnerkeuze. De focus lag uitsluitend op de versterking van de handelsnetwerken.79 

Desondanks moest Maarten della Faille als katholiek dus toch overtuigd worden voor hij zijn zegen 

aan het huwelijk van Daniël en zijn zus Hester kon geven, al was dat wantrouwen eerder uit schrik 

om gealiëneerd te geraken van de rest van zijn familie.80  

De handelswereld baadde in de 16e eeuw ook in een soort mentaliteit van sociaal verplichte 

extravaganza. Verschillende compagnieën gingen zo failliet aan de verplichtingen om luxueuze 

feesten te geven die de inkomsten ver te boven gingen. Enkel calvinisten konden religieuze 

redenen inroepen om af te zien van die decadente festiviteiten. Andere bedrijven konden niet onder 

die verplichting uit, wilden zij geruchten over hun financiële situatie vermijden.81 Ondanks het feit 

dat Daniël en Hester het calvinistische geloof aanhielden, bleek ook hun trouwfeest niet min. Na 

de plechtigheid in Haarlem volgde een feest in Amsterdam, waarop enkele hoge Brabantse 

diplomaten aanwezig waren. Zo schreef Andries aan zijn broer dat Petrus Alostanus, een 

voormalige burgemeester van Antwerpen en toenmalig lid van de RvS, en Johan van de Werck, 
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pensionaris van Antwerpen en afgevaardigde van de SvB naar de SG, hem op de hoogte hadden 

gebracht van het goede verloop van het feest. Daarnaast zijn er enkele rekeningen bewaard 

gebleven die aantonen dat er stevig gegeten en gedronken was.82 

Een ander typisch gebruik binnen de handelswereld van de 16e eeuw is het plaatsen van agenten 

in bepaalde steden om zo een netwerk te vormen. De koopman bleef in dit geval veel vaker thuis 

en communiceerde via briefverkeer met zijn agenten. Vaak waren dit beloftevolle jongemannen die 

later de mogelijkheid zouden krijgen om compagnon te worden.83 Deze werden vaak factors 

genoemd.  Kooplui leidden jonge mannen zonder bezit op, die in naam van de koopman handel 

dreven in het buitenland. Die mannen werden een factor, de vaste vertegenwoordiger van de 

handelsfirma in een bepaald gebied. Het voordeel aan een factor ter plaatse was dat zij kennis 

konden vergaren om goederen zo goedkoop mogelijk aan te kopen en zo duur mogelijk te 

verkopen, wat de onderneming ten goede kwam. Het onderhouden van zo’n factor en zijn mogelijke 

gezin in het buitenland was echter een dure aangelegenheid, waardoor enkel grotere 

handelsfirma’s zich dat konden permitteren.84 Dit gebruik, in samenspel met de diaspora van 

kooplui uit Antwerpen, leidde ertoe dat Vlamingen over heel Europa terug te vinden waren. Hoewel 

het systeem effectief klinkt, was het niet altijd even succesvol. De factoren wilden namelijk vaak 

ook zelf rijkdom vergaren, ten koste van hun opdrachtgever. Dat gebeurde door in concurrentie te 

treden, handelsgeheimen te verkopen aan andere concurrenten, de kas te stelen of de minder 

succesvolle variant: het geld van de baas aan prostituees en herbergen te verdoen.85 Het 

factorschap van Jan della Faille de Oude voor Maarten de Hane is hier een goed voorbeeld van. 

Hij bouwde zijn eigen fortuin op met geld van de compagnie en twijfelde er niet over om tegen hen 

in te handelen. In de vertrouwensrelaties van de 16e eeuw was dit een vaak voorkomend 

fenomeen.86 

Naast het gebruik van factors was er nog een andere manier waarbij koopmannen aan handel 

deden. Zo was er de commissiehandel. Hierbij werd gebruik gemaakt van een agent die in een 
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andere stad gevestigd was en in ruil voor een commissie voor een koopman goederen aankocht 

of verkocht. Deze agenten waren dus geen personeel, wat de factors wel waren. De koopman in 

kwestie maakte dan op voorhand geld vrij, zodat de agent de goederen kon inkopen. In latere 

stadia van de relatie, eenmaal er voldoende vertrouwen was opgebouwd, kon de agent soms geld 

voorschieten. Als de relatie echt zeer goed was, kon de agent zelfs de toestemming krijgen om 

ongevraagd goederen aan te kopen. Vaak waren agenten kleinere koopmannen die blij waren 

zaken te kunnen doen voor grotere handelsbedrijven. De agenten verwachtte in ruil dat 

toekomstige opdrachten van dat bedrijf dan ook via hem zouden verlopen.87 Het gebruik van 

factoren en commissarissen/agenten werd een belangrijk onderdeel van de Europese handel en  

speelde zo in het voordeel van die Vlamingen met een sterk Europees netwerk.88 

Vaak waren er het dus gewoonweg familiebanden of vriendenbanden tussen de verschillende 

koopmannen, waardoor het vertrouwen iets gemakkelijker kwam. Desondanks bleef het de 

gewoonte van kooplui om hun agenten en hun bezigheden zeer goed in het oog te houden. Dat 

was enkel mogelijk door een zeer uitgebreide communicatie te onderhouden. In die tijd betekende 

dat het schrijven van brieven. Zo vertelt Gelderblom dat Maarten della Faille vier tot acht pagina’s 

per week naar zijn belangrijkste contactpersonen schreef.89 Zoals later nog zal besproken worden, 

schreef Andries in de in dit onderzoek besproken periode dan weer gemiddeld tussen de tien en 

de vijftien brieven per maand enkel en alleen naar zijn broer.90 Om zeker te zijn van de oprechtheid 

van hun agenten, moesten die kopieën van hun rekeningen en boeken doorsturen.91 Uit een brief 

van Andries aan Daniël valt er op te maken dat ook zij niet altijd even gerust waren in de eerlijkheid 

van hun agenten in Neurenberg. Uit de communicatie van hun agenten leidt Andries af dat ze de 

uitgaven en inkomsten niet correct doorgeven, maar Andries heeft er vertrouwen in dat dit uit de 

rekeningen wel duidelijk zal blijken.92 Dat was één van de grote voordelen van de dubbele 

boekhouding en het rigoureus bijhouden ervan. Het werd gemakkelijker om uitstaande schulden, 

voorraden en verzonden goederen bij te houden en zo agenten in andere steden te controleren. 

                                                 
87 W. Brulez. De Firma Della Faille. pp. 369-474; 
O. Gelderblom. Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-
1630). p. 46. 
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89 O. Gelderblom. Cities of commerce. pp. 77 en 80-81. 
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91 O. Gelderblom. Cities of commerce. p. 82. 
92 Verwerkte brieven deel 1, nr. 38, paragraaf A. 
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Daarnaast werd de private boekhouding ook aanvaard als legale document. Het moest dan wel 

over een dubbele boekhouding gaan die overeenkwam met de boeken van handelspartners.93 

Samen met de boekhouding waren de brieven een essentieel onderdeel van een koopmansbedrijf. 

Naast mogelijke persoonlijke informatie, hadden brieven ook nog verschillende andere functies. Zo 

konden agenten uit brieven van hun werkgever opmaken welke goederen ze in ontvangst moesten 

nemen, dankzij bepaalde merktekens die zowel op de goederen als in de brieven werden gezet. In 

bepaalde brieven werden er zelfs fragmenten van handschriften gestoken, zodat de agenten aan 

de hand ervan handgeschreven wisselbrieven konden herkennen. Een extra belang van brieven 

was dat ze ook door de rechtbanken werden gezien als legitieme documenten en bewijzen. 

Hiervoor werd er door kooplui beroep gedaan op notarissen. Deze waren verantwoordelijk voor het 

officieel maken van verkopen en aankopen en konden als bemiddelaar optreden bij 

contractgeschillen 94 Het gebruik van wisselbrieven maakte het voor handelaars dan weer 

gemakkelijker om rekeningen te vereffenen met collega’s in andere steden, zonder grote risico’s te 

lopen.95 

Zoals eerder besproken, was er een hoop elementen die invloed hadden op het al dan niet 

succesvol aflopen van een handelsreis. Zo waren er oorlogshandelingen die zowel vanop afstand 

als rechtstreeks invloed op de markt konden hebben. Goederen konden altijd verloren gaan door 

inbeslagname, vernietiging of diefstal. Als belangrijkste verweer kon de koopman proberen zo goed 

als mogelijk geïnformeerd blijven. Het onderhouden van een uitgebreid netwerk met briefverkeer 

was onontbeerlijk voor de goede werking van een handelscompagnie.96 Die informatie haalde hij 

bij het uitgebreide postverkeer dat hiervoor een wijde actieradius moest hebben en veilig en snel 

moest zijn. Vanaf het derde kwartaal van de 16e eeuw verstuurden kooplieden hun brieven via het 

postnetwerk dat de Habsburgers hadden uitgerold. Naast de officiële koeriers, ook wel ordinario 

genoemd, werden ook onafhankelijke koeriers ingezet in naam van particuliere kooplui of steden. 

Baetens vertelt hoe Antwerpen, na het uiteenvallen van het postverkeer na 1585, een eigen 

postkantoor oprichtte tijdens het twaalfjarig bestand. De Aartshertogen waren hier echter niet mee 

akkoord, aangezien dat inging tegen hun centralisatiepolitiek. Ze verboden op 1 september 1609 

al het postvervoer dat niet via de officiële instanties ging. Dat zorgde voor ontevredenheid bij de 

                                                 
93 O. Gelderblom. Cities of commerce. pp. 96-98. 
94 O. Gelderblom. Cities of commerce. p. 82; 
O. Gelderblom. Cities of commerce. p. 92. 
95 O. Gelderblom. Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-
1630). p. 46. 
96 R. Baetens. De Nazomer van Antwerpens welvaart. Boekdeel II. pp. 42-43. 
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Antwerpse koopmannen, aangezien de officiële ordinario er veel langer over deden.97 Andries was 

zo’n koopman met een uitgebreid netwerk, de spil van een nieuwsbrief waarvan zijn vele 

handelscontacten en vrienden gretig gebruik maakten.98 

Naast het vergaren van informatie, moesten de handelaars ook kunnen omgaan met het lijden van 

verliezen. Een eerste manier om dit te doen was het investeren in een uitgebreide portefeuille aan 

waren en markten. Als er bv. eens een slecht wijnjaar was, kon dat gecompenseerd worden door 

bv. de handel in bepaalde textiel, suiker, enzovoort. Andere manieren waren het uitbesteden van 

de risicovolle delen van een onderneming aan een derde partij, of  het delen van de risico’s met 

andere kooplui door het aangaan van partnerschappen. Dit was niet hetzelfde als het starten van 

een compagnie: het gaat hier eerder over bv. het verspreiden van de handelswaar over 

verschillende schepen. Zo werden schepen gevuld met ladingen van verschillende koopmannen 

en werd het mogelijke verlies van de lading gedeeld door alle deelnemers aan de hand van hun 

aandeel in de lading. Een gelijkaardige techniek werd gebruikt bij de handel over land, maar dan 

met ossenkarren in plaats van schepen. Deze praktijk evolueerde uiteindelijk in gewoonweg een 

stukje van een schip te kopen als een soort aandeel: dit wordt de partenrederij genoemd. Schepen 

werden zo met lading en al opgedeeld in parten van gelijke grootte en handelaren konden één of 

meerdere parten kopen. Meestal gold deze regeling slechts voor één reis. Een bijkomend voordeel 

aan dit systeem was dat embargo’s omzeild konden worden door samen te werken met kooplui 

waar het embargo niet op sloeg.99 

4.4.2. Goederen en handelsstromen. 

Wat betreft de 16e eeuw is er geen betere stad te vinden dan Antwerpen om een overzicht te 

verschaffen van de goederen die de wereldbol rondgingen. Omdat Antwerpen als draaischijf van 

de wereldhandel gold, was het uiteraard ook een belangrijke stapelplaats. In de Antwerpse 

pakhuizen kon naast een enorme hoeveelheid verschillende stoffen, ook een grote 

verscheidenheid aan andere goederen teruggevonden worden. Dit ging van luxegoederen uit het 

Verre Oosten, over producten uit de Spaanse koloniën in de Amerika’s, tot bulkgoederen uit de 
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Russische gebieden.100 Specerijen en wol waren de voornaamste goederen die werden ingevoerd, 

gevolgd door suiker.101 

Een belangrijke handel was die op Duitsland, waarbij handelaren uit Antwerpen naar de 

jaarmarkten in Zuid-Duitsland vertrokken. Hier verkochten ze eerder duurdere goederen, terwijl de 

bulkgoederen andere bestemmingen vonden. Waarschijnlijk waren de transportkosten hiervoor te 

groot en waren zo’n goederen op de jaarmarkten toch al in voldoende hoeveelheden aanwezig. Op 

de Duitse jaarmarkten kochten ze dan weer Italiaanse en lokale goederen.102 Tegen de tweede 

helft van de 16e eeuw was Antwerpen de bron geworden voor specerijen voor alle grote Duitse 

steden. Donald J. Harreld spreekt zelfs over gevallen waarbij specerijen uit Antwerpen over de 

Duitse steden naar Venetië werden verstuurd, ondanks het feit dat de Italiaanse steden een lange 

traditie hadden in de specerijenhandel. Ook Engels textiel en Vlaams en Brabants kwaliteitslaken 

werden in grote hoeveelheden met de Duitse steden verhandeld.103 

De handelsroute naar de Russische gebieden was er een met een specifieke relatie. De goederen 

die vanuit Antwerpen vertrokken, waren steevast luxegoederen zoals laken, sieraden, specerijen… 

terwijl het goedkope bulk goederen waren die de terugreis maakten. Omdat die laatste veel meer 

plaats in de schepen opeisten dan de veel duurdere luxegoederen, kwam het regelmatig voor dat 

schepen slechts met een beperkte lading de heenreis maakten, zonder zelfs zeker te weten of ze 

ter plaatse de nodige bulkgoederen zouden vinden voor de terugreis.104 Dit was echter niet de enige 

manier waarop de handel met de Oostzee en Russische gebieden verschilde van de andere 

handelsroutes. Ook de betalingen werden er op een andere manier uitgevoerd, aangezien de 

wisselmarkt er slechts beperkt ontwikkeld was. Zo was het in deze gebieden nog gebruikelijk om 

met contanten te betalen. Omdat contanten toch nog risico’s inhielden, was het ook de gewoonte 

om een deel van de goederen achter te laten als borg voor de volledige betaling.105 
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Daarnaast werd er ook met andere gebieden gehandeld. Brulez toont mooi aan hoe de 

Nederlanden in het midden van de 16e eeuw een invoeroverschot hadden met de Oostzeelanden 

en Italië, maar dat ze dat corrigeerden aan de hand van een uitvoeroverschot naar Spanje, 

Portugal, Engeland en mogelijks naar Frankrijk en Duitsland. De invoer besloeg 20 tot 22 miljoen 

gulden op een bevolking van drie miljoen. Of zeven gulden per hoofd van de bevolking. Ter 

vergelijking: in Frankrijk en Engeland ging het toen over 1,5 gulden per hoofd van de bevolking. 

Over de uitvoer schrijft Brulez dat de Nederlandse manufactuurproductie berekend werd op 48 

miljoen gulden. Hij berekende ook dat een vierde daarvan voor de uitvoer bestemd was.106 

4.4.3. De handelsondernemingen van Daniël van der Meulen. 

Gedurende zijn leven is Daniël in verschillende handelscompagnieën actief geweest. Zijn eerste 

ervaringen deed hij op onder het leiderschap van zijn moeder Elizabeth Zeghers, die toen in Keulen 

resideerde. Tot 1581 zou zij duidelijk de hoofdverantwoordelijke binnen het gezin blijven. Ze 

transporteerde vanuit Antwerpen goederen, voornamelijk Engelse en Vlaamse textielwaren, naar 

Keulen. Van daar werden die dan verder getransporteerd richting de jaarmarkten in Zuid-Duitsland. 

Aangezien die mooi door het jaar verspreid waren, kwam het erop neer dat de handel elke drie 

maanden een nieuw hoogtepunt kende, telkens in een andere stad. Uit de Duitse jaarmarkten 

werden dan voornamelijk Duitse en Italiaanse goederen aangekocht om naar de Nederlanden uit 

te voeren. De mater familias bleef in Keulen ter plaatse om alles te organiseren, terwijl haar zoons, 

oorspronkelijk Jan en Andries, later Andries en Daniël, het reizen voor hun rekening namen. Dat 

deden ze echter niet tegelijkertijd. Er bleef altijd één handelspartner in Antwerpen, net zoals 

Elizabeth de post in Keulen bemande. De derde verzorgde dan de contacten met de Duitse 

jaarmarkten. Via hun reizen zouden ze in contact komen met enkele andere kooplieden, waaronder 

François Pierens en Antoine Lempereur, hun toekomstige zwagers die nog een grote rol zouden 

spelen in de handelsactiviteiten van de van der Meulens.107 Dit startte met de ’Oude Compagnie’ 

die van 1581 tot 1585 actief was. Pierens was ondertussen getrouwd met Anna van der Meulen en 

nam de Duitse tak van de compagnie in handen. Zeghers had twee derde van de compagnie in 

handen, Pierens het overige derde. In het begin van de jaren 80 trok Zegers zich terug uit de 

compagnie. In se veranderde hier weinig door, aangezien Andries en Daniël nu elk ook één derde 

van de compagnie in handen hadden. In deze periode bleven ze op de Zuid-Duitse jaarmarkten 
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gericht. Het was ook dan dat Daniël door de SvB naar Holland werd gestuurd om daar hun zaak te 

bepleiten. Eén van zijn opdrachten was het bespreken van de handel op de vijand, waar vooral de 

Hollanders zich aan schuldig maakten. Uiteraard waren de SvB hier grote tegenstanders van en 

Daniël hield hiervoor een betoog voor de RvS. Dat was nogal ironisch, aangezien hij begin 1585 

zelf ook deelnam aan een graantransport naar de vijand, georganiseerd door Jacques della Faille. 

Tegen het voorjaar van 1585 zag Daniël steeds meer mogelijkheden om hun handelsgebied uit te 

breiden naar Italië om daar rechtstreeks de producten te kopen die ze anders van tussenpersonen 

op de jaarmarkten moesten kopen. Andries zag het wel zitten om dit te proberen, maar de val van 

Antwerpen wierp roet in het eten. Na de capitulatie verhuisden beide broers naar het neutrale 

Bremen, terwijl Pierens in het katholieke Keulen bleef. Dankzij deze dubbele hoofdzetels konden 

ze zich indekken tegen de religieuze en politieke tegenslagen.108  

In Bremen werd de ’Oude Compagnie’ opgedoekt en richtten Andries, Daniël en Pierens opnieuw 

een nieuwe op: de ’Nieuwe Compagnie’, die van 1585 tot 1591 zou bestaan. Deze keer werd er 

wel een vierde vennoot bij betrokken, Antoine Lempereur. Bij de ondertekening van de 

handelsovereenkomst vroeg Lempereur Sara van der Meulen ten huwelijk en werd ook het 

huwelijkscontract ondertekend. Het startkapitaal hiervoor bestond uit 4.000 gulden van Andries en 

Daniël samen en 4.000 elk van Pierens en Lempereur. Ondanks de voornemens om de handel op 

Italië uit te proberen, werd er toch terug gefocust op de Zuid-Duitse jaarmarkten en werd het 

Italiëplan op de lange baan geschoven. Uiteindelijk werd de focus uitgebreid van de Zuid-Duitse 

jaarmarkten naar andere steden waar goedkoop goederen konden worden aangekocht. Dankzij 

een uitgebreid inlichtingennetwerk van plaatselijke agenten waren de gebroeders van der Meulen 

steeds op de hoogte van alle belangrijke informatie om adequate en winstgevende beslissingen te 

maken.109 In de handelsovereenkomst van de ’Nieuwe Compagnie’ was er echter ook afgesproken 

dat de gebroeders van der Meulen voor hun eigen rekening ondernemingen mochten opstarten. 

Daniël maakte hiervan gebruik om zijn interesse voor de Italiaanse markt concreet te maken. Zijn 

huwelijk met Hester della Faille leidde ertoe dat hij van het uitgebreide netwerk van diezelfde familie 

gebruik kon maken en zijn eerste voorzichtige stappen in de Middellandse Zeehandel zette.110 
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Toen in 1591 het zesjarig contract van de ’Nieuwe Compagnie’ afliep, verhuisde Daniël naar Leiden 

vanwaar hij via Holland en Zeeland rechtstreeks met Zuid-Europa kon handelen. Doordat Andries 

in Bremen bleef wonen, kon hij ook nog steeds de neutrale kaart trekken in het geval van 

problemen.111 De eerste jaren deed Daniël dit alleen, met hulp van zijn broer. Het werd hen snel 

duidelijk dat er hiervoor ook best een handelscompagnie opgericht werd. Na veel moeite lukte het 

de broers uiteindelijk om de twee zwagers van Andries, Nicolas de Malapert en Jean Vivien, te 

overtuigen. Deze twee waren eerder voorstander om te handelen op Spanje en Portugal, maar 

Andries en vooral Daniël hadden hun zinnen gezet op de handel met Napels, wat dan ook 

gebeurde. In 1594 werd de ‘Nieuwe Napelsche Compagnie’ opgericht, die zou blijven bestaan tot 

1599. Vanuit het Noorden werden textielwaren over land naar Napels gebracht, vanwaar Italiaanse 

luxegoederen als zijde en zeep weer naar het Noorden werden vervoerd. In alle belangrijke steden 

onderweg (Frankfurt, Neurenberg, Augsburg) hadden ze hun eigen agenten die ervoor zorgden 

dat het transport vlot verliep. Hiernaast hadden ze ook in de belangrijke afzetplaatsen (opnieuw 

Frankfurt, Stade, Hamburg, Amsterdam, Middelburg, Haarlem, Delft en zelfs Londen, Sevilla en 

Lissabon) hun eigen agenten gepositioneerd. Na afloop van de overeenkomst werd tussen Andries 

en Daniël enerzijds en Nicolas de Malapert een ‘Nieuwe Compagnie van Negociën’ opgestart die 

tot 1604 liep. Na de dood van Daniël in 1600 werd zijn deel overgenomen door Hester della Faille, 

met hulp van Andries. 112 Naast de handel op Italië zouden de gebroeders van der Meulen tijdens 

de jaren ‘90 ook enige handel gedaan hebben met de kusten van West-Afrika, het Caraïbische 

gebied en zelfs de Braziliaanse kusten.113 

4.5 Diplomatie in de 16e eeuw. 

Dankzij de uitnodigende vlakke ruimte, doorsneden door verschillende grote stromen zoals de 

Schelde, Maas en Rijn, ontpopten de Nederlanden zich tot een gebied dat veel handel en nijverheid 

kon aantrekken. De grote stromen zorgen voor een vlot en gemakkelijk verkeer, maar spelen ook 

een belangrijke politieke rol. Ze kunnen zowel als verdedigingslinies gebruikt worden of als wapen 

om bepaalde steden van de omgeving af te snijden. Het is door een intelligent gebruik van deze 

stromen dat de Nederlanden uit konden groeien tot welvarende en rijke gebieden. Ook de ligging 

van de Nederlanden op het geopolitieke toneel speelde hier een belangrijke rol in. Op het einde 
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van de 16e eeuw liggen de Nederlanden geklemd tussen verschillende Europese grootmachten 

met de rijzende Franse ster als belangrijkste. Zelf behoorden de Nederlanden al enige tijd tot het 

grote Spaanse imperium, maar in deze periode zorgden de godsdiensttwisten voor een breuk in 

de relatie. Nieuwe ontwikkelingen gebeurden echter niet alleen op politiek vlak. Ook op 

economische vlak waren belangrijkrijke verschuivingen bezig. Zo zou de  focus van de Europese 

handel van het Zuiden opschuiven naar het Noorden. Vooral de ontdekkingen van nieuwe gebieden 

en daarbij horende nieuwe handels opportuniteiten speelden hier een belangrijke rol in. Deze 

vernieuwde positie van de Nederlanden op het politieke en economische toneel zorgde er echter 

voor dat ze van steeds groter belang werden. Dit betekende echter ook dat de Nederlanden 

omgedoopt werden tot het slagveld van Europa, de plaats waar de grote machten hun onderlinge 

conflicten kwamen uitvechten. Dit ging ten koste van de economische welvaart en de stabiliteit van 

de streek. Wat op hun beurt weer invloed had op de politieke ontwikkelingen.114 Waar conflicten 

waren, waren echter ook diplomaten die probeerden die conflicten zoveel mogelijk te vermijden. 

Diplomatie is doorheen de eeuwen sterk geëvolueerd, maar in se is de kerntaak hetzelfde 

gebleven. Het is de kunst van de eigen mening en doelen te laten aanvaarden door een 

tegenstander en die ondertussen gunstig te stemmen. Daar horen ook telkens bepaalde 

handelingen en beleefdheden bij om respect te uiten aan de persoon aan de overkant van de 

metaforische tafel. Ook in de vroegmoderne tijd was dit het geval. Het was van uitermate groot 

belang dat alle personen die bij een onderhandeling aanwezig waren de juiste hoeveelheid respect 

ontvingen. Het ontbreken ervan was een belediging naar de andere partij en kon als pion gebruikt 

worden in een diplomatieke onderhandeling. William Roosen omschreef ceremonieën als een 

barometer voor de onderlinge relaties.115  

4.5.1. Belang van informatie en het briefverkeer. 

Naast het voeren van onderhandelingen, hadden diplomaten in de 16e eeuw ook een tweede, 

waarschijnlijk zelfs belangrijkere opdracht. Ze waren verantwoordelijk voor het vergaren van 

nieuws en dat door te spelen aan hun opdrachtgevers. Waar tegenwoordig staten informatie 

kunnen vergaren op alle mogelijke wijze, was dat in de 16e eeuw uiteraard niet het geval. 

Diplomaten en diplomatieke diensten moesten zich voor hun nieuws, net als de kooplui, beroepen 

                                                 
114 R. Baetens. De Nazomer van Antwerpens Welvaart. De Diaspora en het Handelshuis De Groote tijdens 
de Eerste Helft der 17de Eeuw. Boekdeel I. S.I. Gemeentekrediet van België, 1976, pp. 33-35. 
115 W. Roosen. “Early Modern Diplomatic Ceremonial: A systems Approach.” In: The Journal of Modern 
History. Vol. 52, nr. 3 (1980), p. 465. 
W. Roosen. “Early Modern Diplomatic Ceremonial: A systems Approach.” p. 472. 
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op het ontvangen van brieven en informatie via netwerken.116 Het probleem hierbij was de afweging 

tussen de kost en de snelheid van een boodschap. Het sturen van een expresbode was namelijk 

duur. Zo vertelt Tracey A. Sowerby dat het sturen van een expresbode tussen Parijs en Londen al 

gemakkelijk twintig pond kostte.117 Dat was echter wel de snelste manier om een boodschap op 

zijn bestemming te krijgen. Een goedkopere manier was het meegeven van boodschappen via de 

officiële postroutes of zelfs met de post van andere diplomaten. Dat was veel goedkoper, maar 

vanzelfsprekend niet de beste manier om vertrouwelijke informatie door te sturen. Daarnaast was 

het nieuws tegen de tijd dat het aankwam vaak al verouderd.118  

Zoals al eerder aangehaald werd in het hoofdstuk over de handel was het briefverkeer van 

essentieel belang voor het vlot laten draaien van de maatschappij. Niet enkel voor commerciële 

doeleinden, maar ook voor diplomatieke. Ondanks dat er al enig tijd postroutes bestonden, 

besloten de verschillend staten vanaf de 16e eeuw om de verschillende postsystemen in hun 

gebieden te centraliseren onder één systeem. Zo gebeurde dat ook in het Habsburgse Rijk van 

Karel V, die een keizerlijke postdienst oprichtte met een hoofdkwartier in Brussel. Deze 

gecentraliseerde systemen waren echter niet te vergelijken met de hoeveelheid commerciële 

brieven die ook werden verzonden. De communicatie van de Genovese bank Affaitadi met 

Antwerpen bv. was tegen 1538 al zo uitgebreid dat er elke dag koeriers tussen beide steden 

moesten vertrekken. Andere koopmannen maakten hier dan handig gebruik van om tegen een 

vaste betaling hun eigen post mee te geven. Tegen 1551 was er zo veel extra post dat er besloten 

werd om de koninklijke post open te zetten voor publiek gebruik.119 Gedurende de 

godsdiensttwisten in de tweede helft van de 16e eeuw verdween de koninklijke post uiteindelijk 

bijna volledig en werden er lokale initiatieven opgericht. Pas in 1587 herstelde de hertog van Parma 

de orde. Er werd een regelmatige dienst opgesteld met vaste tijdstippen, vaste aankomstplaatsen 

en een vaste prijs per gewicht. Desondanks bleven er in de Nederlanden naast de koninklijke 

postdienst ook de stedelijke koeriers bestaan die vaak veel sterker stonden, tot de Aartshertogen 

die in 1609 verboden.120  

                                                 
116 T.A. Sowerby. “Elizabethan Diplomatic Networks and the Spread of News.” In: News Networks in Early 
Modern Europe, J. Raymond en N. Moxham (eds.), Leiden/Boston, Brill, 2016, pp. 305-306. 
117 Engelse ponden, geen ponden Vlaams. 
118 T.A. Sowerby. “Elizabethan Diplomatic Networks and the Spread of News.” p. 305. 
119 E.J.B. Allen. Post and courier service in the diplomacy of early modern Europe. Den Haag, Nijhoff, 
1972, p. 9. 
120 E.J.B. Allen. Post and courier service in the diplomacy of early modern Europe. p. 12; 
D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXX. 
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Het is dus duidelijk dat brieven onontbeerlijk waren in 16e-eeuwse diplomatie. Diplomaten 

ontvingen vanuit hun hoofdzetel regelmatig brieven met instructies en overzichten van 

gebeurtenissen in andere regio’s van Europa. Die werden dan aangevuld met informatie van 

individuele informaten. Deze informaten konden ook tot het diplomatieke korps behoren, 

bijvoorbeeld diplomaten gestationeerd in andere streken. Ook kooplui waren zeer gegeerd als bron 

van informatie. Zij wisten namelijk als geen ander hoe de politieke en economische situaties in 

bepaalde streken eraan toe waren. Voor hun winsten en de veiligheid van hun waren was dit 

onontbeerlijke informatie. Alle informatie die diplomaten verzamelden, moesten ze uiteraard ook 

weer doorsturen naar hun hoofdzetel.121 Ook bij Daniël kan dit teruggevonden worden. Hij ontving 

acht officiële instructies van de verschillende organen in de Verenigde Provinciën, die dan 

aangevuld werden met informatie van andere briefschrijvers.122 Wat daarbij als nieuwswaardige 

informatie gold kon enorm uiteenlopen. Het kon om officiële plakkaten gaan, maar ook om gewoon 

roddels die aan het hof werden verteld. Volgens Sowerby zou nuttig nieuws voor een 16e-eeuwse 

diplomaat in één van vier categorieën passen. Had het iets te maken met politieke, sociale, 

economische of religieuze ontwikkelingen in een gebied? Had het een invloed op landgenoten die 

naar het betrokken gebied zouden afreizen? Zou het hun opdrachtgevers helpen het betrokken 

gebied beter te verstaan? Zou het binnenlandse doelstellingen beïnvloeden?123 

4.5.2. Daniël van der Meulen zijn diplomatieke opdracht. 

Deze vorm van diplomatie die in de 16ee eeuw in Europa gebruikt werd, is niet te vergelijken met 

de diplomatieke opdracht van Daniël die in dit onderzoek onder de loep wordt genomen. In het 

vroegmoderne Europa stonden de adel en de monarchie in quasi alle landen nog aan de macht. 

Het verschijnen van de Republiek der Verenigde Provinciën en de opstandige Staten die er aan 

vooraf kwamen, pasten niet in dat systeem.124 Ondanks dat er wel een officiële stadhouder was die 

enkele vorstelijke taken op zich nam, was hij geen echte vorst en werd hij door buitenlandse 

diplomaten ook niet zo behandeld.125 Natuurlijk zouden Nederlandse diplomaten bij buitenlandse 

monarchen zich wel houden aan de vaste ceremonieën. Maar Daniël moest niet naar buitenlandse 

vorsten gaan. Hij moest zijn medeburgers gaan overtuigen in de verschillende Staten en de SG. 

                                                 
121 T.A. Sowerby. “Elizabethan Diplomatic Networks and the Spread of News.” p. 307; 
T.A. Sowerby. “Elizabethan Diplomatic Networks and the Spread of News.” pp. 309-310. 
122 Inventaris deel 1, nrs. 1-4. 
123 T.A. Sowerby. “Elizabethan Diplomatic Networks and the Spread of News.” p. 317-318. 
124 W. Roosen. “Early Modern Diplomatic Ceremonial: A systems Approach.” p. 461. 
125 W. Roosen. “Early Modern Diplomatic Ceremonial: A systems Approach.” p. 475. 
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Hoewel hij dit vol respect doet, moet hij zich niet aan de speciale ceremonieën houden. Hij sprak 

in naam van de SvB voor de SvH, SvZ en de SG.126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Verwerkte brieven deel 2, nr. 62. 
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5. Methodologie en onderzoeksopzet 

5.1 Onderzoeksdoel en -vraag 

Het doel van deze masterproef is om te onderzoeken hoe er in de 16e eeuw werd omgegaan met 

de cumul van verschillende posities in het maatschappelijke leven. Specifiek wordt er gefocust op 

het samenspel van diplomatie en koopvaardij: hoe oefende een koopman-diplomaat in de 16e 

eeuwse Nederlanden zijn functies uit, en in welke mate beïnvloedden beide functies elkaar? De 

onderzoeksvraag luidt bijgevolg als volgt:  

 “Hoe werd er in de 16e eeuwse Nederlanden omgegaan met de dubbele functie van 

koopman-diplomaat?” 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt de case van Daniël van der Meulen 

bestudeerd aan de hand van het uitgebreide brievenarchief dat hij heeft nagelaten. De keuze voor 

Daniël wordt gemotiveerd door zijn opmerkelijke levensloop. Daniël was van augustus 1584 tot 

augustus 1585 aangesteld als afgevaardigde van de SvB en de Magistraat van Antwerpen om in 

de Noordelijke Nederlanden hulp te gaan vragen voor het door de Spanjaarden bezette Antwerpen. 

Hiervoor moest hij als diplomaat aankloppen bij zowel de SG als de SvH en SvZ. Tegelijkertijd was 

Daniël ook voor een derde eigenaar in een handelscompagnie, samen met zijn broer Andries van 

der Meulen en zijn schoonbroer François Pierens. Het feit dat Daniël twee afgelijnde functies 

bekleedde en een rijk brievenarchief heeft nagelaten, maakt van hem de geknipte persoon voor dit 

onderzoek. Gisela Jongbloet-Van Houtte haalt de dubbele rol van Daniël kort aan in haar 

bronnenuitgave, waarbij ze wijst op de overtuiging dat er wel degelijk een spillover tussen beide 

functies bestond:  

 "Alleen voor Daniël van der Meulen veranderde de situatie enigszins, toen hij eind augustus 

1584 vanwege de Staten van Brabant en de Magistraat van Antwerpen naar de Noordelijke 

Nederlanden werd gedeputeerd. De ‘Oude Compagnie’ deed trouwens haar voordeel met deze 

diplomatieke opdracht omdat Daniël van der Meulen, in de moeilijke periode van de blokkade op 

de Schelde, vanuit het Noorden op een specifieke wijze de handelsbelangen van de Antwerpse 

firma Van der Meulen kon behartigen." 127 

                                                 
127 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXXIX. 
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Uit deze bewering blijkt dat het bedrijf van Daniël een significant voordeel deed dankzij Daniëls 

diplomatieke opdracht. Na de val van Nijmegen en Neuss werd het zeer moeilijk om goederen en 

correspondentie vanuit Antwerpen naar Duitsland te krijgen. Daniël kon er vanuit het Noorden voor 

zorgen dat die toch in Duitsland terecht kwamen. Hij zou er ook voor zorgen dat er vanuit Holland 

geld Antwerpen binnenstroomde, ondanks dat er door het stilvallen van de handel vanuit het 

buitenland geen wisselbrieven meer op Antwerpen werden gegeven.128 Deze uitspraak zou er dus 

van getuigen dat de handelscomponent belangrijker werd geacht dan de diplomatieke functie, en 

dat de diplomatieke functie werd gebruikt om de handelsbelangen te versterken. Jongbloet-Van 

Houtte brengt hier evenwel relatief weinig bewijsmateriaal uit de brieven voor aan. Het is dan ook 

de bedoeling van het onderzoek om hier dieper op in te gaan aan de hand van de brieven. Klopt 

de bewering van Jongbloet-Van Houtte waaruit blijkt dat de diplomatieke functie ten voordele van 

de handelsfunctie werd ingezet? Of welk beeld van die dubbele rol sluit aan bij de toenmalige 

realiteit?  

5.2 Methodologie 

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag, wordt het uitgebreide brievenarchief van de 

Antwerpse koopman Daniël van der Meulen bestudeerd en geanalyseerd aan de hand van een 

kwalitatieve inhoudsanalyse. Het archief bestaat uit brieven die Daniël in de loop van zijn leven 

heeft ontvangen. De hoeveelheid overgebleven brieven van Daniëls hand is beperkt en verspreid 

over verschillende collecties en archieven in de Nederlanden. Er is een heel klein aantal terug te 

vinden in collecties van belangrijke handelspartners. Het gaat om de Collectie Antoine Lempereur, 

de Collectie Andries van der Meulen, het Archief de Malapert, de Archieven della Faille, aangevuld 

met de stedelijke archieven van steden waar Daniël gewoond heeft en de archieven van 

bestuurlijke instanties uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 

De brieven gericht aan Daniël komen hoofdzakelijk van zijn broer Andries van der Meulen. De 

brievencollectie van Andries zou dus een belangrijke bron kunnen zijn voor deze masterproef 

(aangezien dat archief over de brieven van Daniëls hand zou beschikken), ervan uitgaande dat de 

broers hun communicatie op gelijkaardige manier bijhielden. De overgebleven collectie van Andries 

bevat echter voornamelijk documenten van het nageslacht van Andries. Over de periode 1584-

1600 is haast niets meer te vinden.129 Ook in de andere collecties en archieven zijn er nauwelijks 

                                                 
128 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXXIX. 
129 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. XCVIII-CVI. 
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brieven van Daniël terug te vinden. Desondanks hield Daniël er zeker een uitgebreide 

communicatie op na. De hoeveelheid ontvangen brieven maken dat zonder twijfel duidelijk.130  

Omwille van de grote omvang van het brievenarchief is ervoor gekozen om een selectie te maken 

en een deel van de brieven te onderzoeken. De analyse van het totale brievenarchief valt buiten 

de omvang van deze masterproef. Zoals eerder vermeld is het doel van deze masterproef om na 

te gaan hoe Daniël omging met de dubbele functie diplomaat-koopman tijdens zijn diplomatieke 

opdracht die liep van augustus 1584 tot september 1585. De bronnenuitgave van Gisela Jongbloet-

Van Houtte bevat alle brieven in de oorspronkelijke taal: 181 brieven en 73 bijlagen in totaal. . Bij 

de selectie van brieven uit deze hoeveelheid werd rekening gehouden met de onderzoeksopzet, 

waarbij de focus ligt op de relatie tussen het diplomaatschap en koopmanschap van Daniël. Om 

die reden werd voornamelijk gefocust op de brieven die Daniël heeft ontvangen van 

handelscompagnongs en andere handelaren en niet op de officiële instructies. De voornaamste 

handelscompagnons bestaan uit zijn broer Andries en zijn schoonbroer François Pierens. Van 

François zijn er echter geen brieven uit deze periode teruggevonden in de Collectie Daniël van der 

Meulen (Coll. DvdM) en dus ook niet in de bronnenuitgave of deze thesis. Het overgrote deel van 

de communicatie is dus van de hand van Andries en behandelt zowel familiale zaken, nieuwtjes 

en handelsgerelateerde informatie, alsook de ontwikkelingen op het oorlogsfront en de status van 

de stad Antwerpen tijdens haar belegering. De officiële berichtgeving die Daniël ontving van de 

verschillende politieke organen in de Republiek der Verenigde Provinciën wordt minder besproken. 

Deze communicatie bestaatnamelijk  uit officiële opdrachten gegeven door de SvB en zijn bijgevolg 

minder relevant voor dit onderzoek, vooral omdat ze telkens werden begeleid met een bijhorende 

brief met korte inhoud die wel behandeld is. Een uitzondering hierop zijn de eerte drie instructies 

waarin de diplomatieke opdracht van Daniël duidelijk wordt uitgelegd. Deze instructies zijn bijgevolg 

onontbeerlijk om de koopman-diplomaat en zijn handelingen en omzwervingen correct te duiden. 

Aanvankelijk werden de brieven chronologisch volgens het verschijnen in de bronnenuitgaven van 

Jongbloet-Van Houtte geanalyseerd en aan de hand van de kwalitatieve inhoudsanalyse 

besproken (zie bijlage). Toen na een dertigtal brieven bleek dat niet elke brief relevant was voor 

het onderzoek, werd besloten om de brieven eerst op inhoud te scannen. De interssante brieven 

                                                 
130 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. CXV en CXXXV-
CXXXVII. 



43 
 

werden dan grondig verwerkt en met relevante inhoud weergegeven in de bijlage. Bij de andere 

brieven werden enkel de interessante stukken eruit gehaald.131 

5.2.1. Kwalitatieve inhoudsanalyse 

In dit onderzoek werd gebruikt gemaakt van een kwalitatieve inhoudsanalyse. Bij een kwalitatieve 

inhoudsanalyse wordt de inhoud in woorden bestudeerd, met als doel om onder andere patronen 

bloot te leggen en in kaart te brengen. Kwalitatieve inhoudsanalyses zijn doorgaans 

‘inventariserend van aard’, wat betekent dat er een corpus moet worden aangelegd. Binnen dat 

corpus wordt vervolgens op zoek gegaan naar patronen. Meestal verloopt die zoektocht cyclisch: 

de genomen stappen worden verschillende keren herhaald.132  

Het materiaal dat uit zo’n inhoudsanalyse wordt gedistilleerd, kan vervolgens gecodeerd of 

gecategoriseerd worden. Dat houdt in dat verschillende onderdelen een label krijgen, afhankelijk 

van de inhoud. Zo ontstaan verschillende codes of categorieën. De gedefinieerde categorieën zijn 

dus niet a priori aanwezig, wat bijvoorbeeld wel het geval is bij kwantitatief onderzoek.133 In de 

praktijk komt het er dus op aan om het corpus met een open blik te analyseren en op zoek te gaan 

naar patronen of gelijkenissen in de materie, die vervolgens onder eenzelfde noemer worden 

samengebracht. 

In deze thesis zijn de gekozen brieven grondig doorgenomen en inhoudelijk bestudeerd, waarbij 

belangrijke informatie, de korte inhoud en eventuele opmerkingen werden gebundeld in een 

afzonderlijke bijlage.134 Dit wordt beschouwd als een eerste cyclus in de analyse. Vervolgens werd 

in een tweede cyclus de gevonden materie nogmaals doorgenomen om bepaalde patronen te 

definiëren, die daarna ook een eigen label toegekend kregen. In een derde fase werden de brieven 

nog eens grondig onderzocht binnen de context van hun label, waarna werd gekeken in welke 

mate de gedefinieerde patronen of categorieën een antwoord boden op de onderzoeksvraag. 

                                                 
131 Verwerkte brieven deel 1 en 2. 
132 W. Koetsenruiter en T. Van Houdt. Methoden voor journalism studies. Den Haag, Boom Lemma, 2014, 
pp. 158-159, 161. 
133 W. Koetsenruiter en T. Van Houdt. Methoden voor journalism studies. p. 162. 
134 Verwerkte brieven deel 1 en 2. 



44 
 

5.3 Corpus 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de bronnenuitgaven van Gisela Jongbloet-Van Houtte. 

De uitgave uit 1986 maakt deel uit van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën.135 De eerste aanzet 

voor dit werk dateert echter van 1926, toen de inventaris van de Coll. DvdM er de laatste hand aan 

legde. In het daaropvolgende decennium zou er binnen het Historisch Genootschap te Utrecht 

verschillende keren worden gesproken over de mogelijkheid om te werken aan een uitgave van dit 

archief. Uiteindelijk werd in 1937 besloten om daar effectief werk van te maken.136 Dat dit geen 

gemakkelijke taak zou worden, was al van in het begin duidelijk. Zo besloeg de inventaris alleen al 

26 bladzijden. De volledige omvang van de Coll. DvdM wordt geschat op een 11.000 tot 12.000 

bescheiden.137 Dit huzarenstuk werd in 1940 opgenomen door dr. J.C. Westermann, met de hulp 

van dr. Maria Simon Thomas. Na het plotse overlijden van Westermann in 1945 nam dr. Simon 

Thomas het werk over. Zij zou zich hier de rest van haar leven op blijven focussen tot haar dood 

in 1955.138 Op grond van haar nalatenschap stelde prof. dr. J.H. Kernkamp een rapport op over de 

verwerkte informatie en wat er nog op de planning zou moeten staan om tot een eerste uitgave te 

komen. Vanaf 1958 kon hij hiervoor rekenen op de medewerking van dr. A.J. Klaassen-Meijer en 

dr. J. van Heijst. Vanaf 1965 werd ook dr. Jongbloet-Van Houtte bij het project betrokken. In 1969 

werd de uitgave overgedragen aan de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, aangezien 

het Nederlands Historisch Genootschap de financiële druk van de verwerking van zo’n omvangrijke 

hoeveelheid bescheiden niet aankon. Na een rapport voor de Rijkscommissie, geschreven door 

Jongbloet-Van Houtte, kreeg zij op 23 oktober 1969 de opdracht om de uitgave te maken. Als 

toezichthouders werden prof. dr. J.H. Kernkamp van de universiteiten van Utrecht en Leiden en 

prof. dr. H. van der Wee van de Katholieke Universiteit Leuven aangewezen. Zo werden beide van 

de vroegere Nederlanden vertegenwoordigd. In 1982 werden prof. dr. H.F.J.M. van den 

Eerenbeemt van de Tilburg University, prof. dr. P.W. Klein van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

en prof. dr. J.M.G. van der Poel van de Wageningen University als nieuwe toezichthouders 

aangewezen. Vier jaar later, in 1986, werd het eerste deel van de bronnenuitgave uitgebracht. Tot 

op heden is dit eerste deel ook het enige deel.139 

                                                 
135 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden. 
136 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. CVII-CIX. 
137 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. LXXXV en CVII. 
138 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. CVII-CIX; 
J.H. Kernkamp. “Het van der Meulen – archief c.a.” In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden. Vol. 85. (1970), nr. 1, p. 49. 
139 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. CX-CXI. 
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Het oorspronkelijke opzet van de bronnenuitgave was om brieven te categoriseren aan de hand 

van de verschillende contactpersonen. Doordat veel onderwerpen echter behandeld  werden door 

verschillende schrijvers, bleek het niet opportuun om die werkwijze te blijven volgen. Uiteindelijk 

werd ervoor gekozen om de uitgave op een chronologische manier uit te brengen en dat het eerste 

deel van deze uitgave de periode tussen augustus 1584 en september 1585 zou behandelen. Er 

zijn verschillende redenen waarom de eerste uitgave de periode behandelt waarin Daniël bijna 

dertig jaar oud is. De voornaamste reden is dat het archief van Daniël dan pas echt wordt 

opgebouwd. Er zijn wel wat losse geschriften teruggevonden uit de eerdere jaren, maar die waren 

te fragmentarisch om al bij dit werk te betrekken. De info die eruit werd gehaald is evenwel verwerkt 

in de uitgebreide inleiding van de bronnenuitgave. De tweede reden is dat deze periode perfect 

kan afgebakend worden dankzij de diplomatieke opdracht die Daniël in naam van de SvB moest 

uitvoeren in de Noordelijke Nederlanden. Die opdracht startte te Antwerpen in augustus 1584 en 

werd in Delft in september 1585 beëindigd na de capitulatie van Antwerpen op 17 augustus 1585.140 

De bronnenuitgave zelf bestaat uit een zeer uitgebreide inleiding van CLXIII (163) pagina’s. De 

inleiding is onderverdeeld in een eerste deel van LXXXIII (83) pagina’s over het leven van Daniël, 

de verschillende handelscompagnieën waartoe hij gedurende zijn leven tot behoorde en zijn 

andere activiteiten. Daarna volgen XXXIII (33) pagina’s waarbij de verschillende soorten 

bronnenmateriaal verder worden besproken. Dat gaat zowel over de Coll. DvdM als over verwante 

collecties en archieven. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan hoe de uitgave tot stand is 

gekomen. Afsluitend volgen nog XLVII (47) pagina’s met aansluitende informatie om de brieven op 

een correcte manier te kunnen interpreteren. Zo is er een lijst met de verschillende stambomen 

van de betrokken koopmanfamilies, lijsten met contactpersonen en bestemmingen, een lijst met 

de door Daniël beschreven wisselkoersen en drie stukken van algemene aard die niet in het 

chronologische kader van het eerste deel van de uitgave pasten. Het gaat hierbij over het testament 

van Jan della Faille de Oude, de codicil op dat testament en de 17e-eeuwse Annotatiën betreffende 

de familie van der Meulen. Dat eerste document bevindt zich in de Archieven de Malapert, het 

tweede in de Collectie Andries van der Meulen, beiden te vinden in het Rijksarchief van Utrecht.141 

                                                 
140 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden. pp. LXXXIX-XC; 
D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. CXIII; 
J.H. Kernkamp. “Het van der Meulen – archief c.a.” p. 50. 
141 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden. p. CXV. 
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De bronnenuitgave bestaat uit twee delen. Samen bevatten ze de 277 documenten die in de 

uitgave te vinden zijn.142 Het eerste onderdeel bevat in chronologische volgorde alle brieven, 

instructies, rekeningen … die aan Daniël werden geadresseerd en te vinden zijn in de Coll. DvdM. 

Het gaat hier om 187 documenten, genummerd van 1 tot 181. Zes documenten die door de mazen 

van het net geglipt waren tijdens de eerste selectie, werden naderhand toegevoegd. Het gaat hierbij 

om de nummers 10A, 15A, 24A, 86A, 123A en 152A. In het eerste deel wordt op chronologische 

manier ook verwezen naar de bijlagen waaruit het tweede deel van de bronnenuitgave bestaat. 

Beide delen bestaan uit verschillende soorten documenten die in deze thesis in een inventaris zijn 

gebundeld. In die inventaris wordt het onderscheid gemaakt door ze onder te brengen in 

verschillende groepen gebaseerd op hun inhoud. Binnen de groepen zelf zijn ze geordend per 

afzender of ontvanger. Die worden dan eerst opgelijst volgens aantal documenten en vervolgens 

chronologisch aan de hand van het eerst gedateerde document in het geval dat er meerdere zijn. 

Het eerste deel van de bronnenuitgave bestaat grotendeels uit brieven, afkomstig van vijftien 

verschillende afzenders, verdeeld over 163 brieven. Het overgrote deel daarvan zijn afkomstig van 

de hand van Andries. Hij schreef er honderd. De meeste anderen schreven slechts een tot twee 

brieven die kunnen worden gevonden in de inventaris in de bijlage. Diegene die er bovenuit staken 

zijn Peter Janssen van der Meulen met vijf brieven, Maarten della Faille met zes brieven, de 

gedeputeerden van de SvB met twaalf brieven en Jacques della Faille met 28 brieven.143 

Ondanks dat de meeste brieven aan Daniël waren geadresseerd, zijn er ook tien brieven 

opgenomen die aan zijn echtgenote Hester della Faille waren gericht. Daarvan kwam er een van 

haar schoonbroer Andries, de andere negen van haar eigen familie, haar broers Jacques en 

Maarten, en zeven brieven van haar schoonzus Josina Hamels, echtgenote van Jacques.  

Naast de brieven zijn er nog verschillende andere soorten documenten te vinden. Eerst en vooral 

zijn er negen verschillende instructies gericht aan Daniël. Hiervan kwamen er drie van zowel de 

SvB als van de gedeputeerden van de SvB, twee van de SG en een van de stad Antwerpen. Er is 

ook nog een memorie voor Daniël, geschreven door Jan van de Warcke. Waarschijnlijk schreef 

van de Warcke deze memorie omdat er sprake was dat Daniël in september 84 terug naar 

Antwerpen zou reizen. Via deze memorie zou hij zijn wensen aan het stadsbestuur kunnen 

overmaken.144 Tussen de overige documenten is er nog het testament van Elizabeth Zeghers. Dat 

                                                 
142 Dit is zonder de drie documenten uit de inleiding mee te tellen.  
143 Inventaris deel 1, nrs. 5-19. 
144 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 33. 
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liet ze hoogstwaarschijnlijk opmaken om de financiële waarde van Daniël officieel te maken, zodat 

die de bezwaren van de della Failles kon counteren in verband met zijn huwelijk met hun zus 

Hester.145 Daarnaast is er ook nog één rekening van de familie Beresteyn en een door een kopiist 

geschreven kopie van een brief van Filips van Marnix van St-Aldegonde. 

Deze documenten zijn bijna allemaal in het Nederlands geschreven, op zeven uitzonderingen na. 

Het gaat over vier brieven van de gedeputeerden van de SvB, de brieven van Antoine Lempereur 

en Jacques Calvart en de kopie van de brief van Filips van Marnix van St-Aldegonde, die allemaal 

in het Frans zijn geschreven. 

Het tweede deel bevat een allegaartje aan documenten die ook op de periode augustus 1584 – 

september 1585 betrekking hebben. Het gaat om 90 documenten, genummerd van I tot LXXII. Ook 

hier werden er na de eerste selectie nog enkele documenten aan toegevoegd. Hierbij gaat het om 

de nummers IA, VIIA, VIIIA, IXA, XA, XB, XC, XD, XE, XIIIB, XVIIIA, XXVIIA, LVIIIA, LXIA, LXIIA, LXIIIA en 

LXIIIB. 

Brieven maken opnieuw het gros uit van de verzamelde documenten. Deze keer gaat het om 37 

brieven die in de Coll. DvdM zijn teruggevonden, maar niet door hem zijn geschreven of ontvangen. 

Het gaat van een onderschepte brief van de Spaansgezinde burgemeester van Gent naar de 

gelijkgezinde burgemeester van Brugge, brieven van de verschillende diplomatieke instanties aan 

elkaar, brieven tussen handelspartners als AL aan Andries ... Een gedetailleerde lijst is opnieuw 

terug te vinden in de inventaris in de bijlage.146 

Desondanks zijn er hier ook negentien brieven ingevoegd die van de hand van Daniël zelf kwamen. 

De meeste hiervan zijn kladversies. Daarvan zijn er tien gericht aan zijn medegedeputeerden van 

de SvB, een aan zowel de SG als de SvB en een aan zijn eigen echtgenote. De overige vier zijn 

protesten over de erfeniskwestie van zijn echtgenote. Drie ervan zijn gericht aan Jan della Faille, 

de laatste aan zowel Jan, Jacques en Maarten della Faille. 

Naast de brieven zijn er uiteraard ook nog andere documenten terug te vinden. Zo zijn er negen 

verschillende diplomatieke stukken bewaard gebleven. Hiertoe behoren zowel een ordonnantie van 

Filips II, koning van Spanje, als een concept voor de onderhandelingen met de Franse koning als 

                                                 
145 Verwerkte brieven deel 1, nr. 31, paragraaf C.  
146 Inventaris deel 2, nrs. 30-31 
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enkele interne documenten van de Republiek der Verenigde Provinciën. De volledig lijst bevindt 

zich in de inventaris.147 

Naast deze diplomatieke stukken zijn er ook nog acht vertogen te vinden die Daniël heeft 

voorgedragen aan verschillende instanties van de Republiek der Verenigde Provinciën. Het gaat 

over vier vertogen voor de SvZ, twee voor de RvS, één voor de SvH en één contemporaine 

samenvatting. De laatste georganiseerde groep is die van de oorlogsdocumenten. Daarin bevinden 

zich vijf documenten die een overzicht geven van de soldaten en garnizoenen, de munitie, 

levensmiddelen, fortificaties, onkosten … die gemaakt en voorbereid werden ter verdediging van 

de stad Antwerpen tegen de troepen van de hertog van Parma. Er zijn ook nog drie documenten 

die het geheimschrift van de stad Antwerpen wat verduidelijken. Naast deze verschillende groepen 

zijn er ook nog negen losse documenten te vinden in de inventaris.148 

Waar de documenten in het eerste deel overwegend in het Nederlands werden geschreven, is er 

in het tweede deel een grotere diversiteit aan talen terug te vinden. Elf van de negentig stukken 

werden in het Frans geschreven. Het gaat hierbij over zes kladbrieven van Daniël aan zijn 

medegedeputeerden van de SvB, twee brieven van Antoine Lempereur aan Andries, een gedicht 

van de hand van Daniël, een verklaring van Karel, kardinaal van Bourbon, en de onderschepte 

brief van de burgemeester van Gent naar zijn Brugse collega. Twee documenten werden in het 

Italiaans opgesteld, een Venetiaanse prijslijst en een brief van Jacques della Faille aan zijn broer 

Jan. Daarnaast is er ook nog een brief van Filips van Marnix van St-Aldegonde geschreven in het 

Duits en een brief van Petrus Alostanus in een soort amalgaan van Nederlands en Duits. De 

ordonnantie van Filips II is uiteraard in het Spaans opgesteld en als laatste is er nog een procuratie 

van de hand van Hester della Faille in het Latijn opgesteld. 

Uit dit totaal van 277 documenten zijn er voor het onderzoek 69 grondig verwerkt. Daarvan zijn er 

zestig afkomstig uit het eerste deel, de overige negen uit het tweede. De zestig verwerkte brieven 

waren van dertien verschillende afzenders afkomstig. Andries was met 36 brieven verantwoordelijk 

voor meer dan de helft. Dan waren er negen afkomstig van de gedeputeerden van de SvB, twee 

van Sara van der Meulen en Peter Janssen en Maarten della Faille, Jacques della Faille, Jan van 

Lare en de burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen schreven elk een brief. Daarnaast 

zijn er nog vier brieven die niet aan Daniël geadresseerd waren. Dit zijn twee brieven gericht aan 

Hester della Faille, een van Andries en een van Maarten della Faille. Dan is er ook nog een brief 

                                                 
147 Inventaris deel 2, nrs. 69-77. 
148 Inventaris deel 2, nrs. 78-81, 82-87, 88-96. 
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van de SG aan de SvB en een memorie van Jan van de Warcke.149 De negen overige stukken 

bestaan uit: een vertoog van Daniël voor de SvZ, een brief van Anna van der Meulen aan haar zus 

Maria, een kladaantekening, een rapport en een gedicht van Daniël, een brief van Maurits van 

Nassau en de RvS aan Roelof Berwouts, een brief van Maarten della Faille aan Antonio 

Schorremans, een brief van Daniël aan Hester della Faille en een brief van de gedeputeerden van 

de SvB aan Jacques Schot.150 

In de voetnoten wordt steeds verwezen naar de verwerkte brieven in de bijlage via het 

corresponderende nummer. Naast de 69 verwerkte documenten zijn er ook verschillende brieven 

waar slechts een kleine hoeveelheid informatie uit gebruikt is voor deze masterproef. Aangezien 

de overeenkomstige brief niet gedetailleerd werd geanalyseerd, is de nodige informatie 

rechtstreeks in het onderzoek verwerkt, waarbij in de voetnoten verwezen werd naar de 

bronnenuitgave van mevr. Jongbloet-Van Houtte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Verwerkte brieven deel 1. 
150 Verwerkte brieven deel 2. 
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6. Betoog 

In deze masterproef wordt stilgestaan bij de manier waarop er in de 16e eeuw omgegaan werd met 

een dubbele functie in het publieke leven. Specifiek lag de focus op hoe een handelaar zijn 

koopmansschap combineerde met het een diplomatieke opdracht. De case study van Daniël van 

der Meulen werd daarvoor onderzocht. In 1584 stond hij samen met zijn broer Andries en 

schoonbroer François Pierens aan het hoofd van een gevestigde handelscompagnie op het 

moment dat hij een diplomatieke opdracht ontving van de SvB. In de periode hiervoor was hij al 

politiek actief en bekleedde hij het ambt van wijkmeester in zijn geboortestad Antwerpen. Die 

diplomatieke opdracht bestond erin om naar de Noordelijke Nederlanden te reizen en daar bij zowel 

de SG als de SvZ en SvH te gaan pleiten om hulp. Antwerpen werd namelijk belegerd door de 

Spaanse troepen van de hertog van Parma. Na een jaar zou deze opdracht op zijn einde lopen, 

omdat Antwerpen door de hertog van Parma werd ingenomen. Daniël en zijn mede-diplomaten 

faalden grotendeels in hun opdracht, aangezien de broodnodige effectieve hulp niet werd gestuurd. 

Doorheen het jaar waarin Daniël zijn koopmanschap combineerde met zijn diplomatieke opdracht 

onderhield hij een uitgebreide communcatie met zijn vele stadsgenoten, voornamelijk verspreid 

over de Nederlanden en Duitsland. Ondanks het feit dat zijn eigen verzonden brieven voor het 

overgrote deel niet bewaard zijn gebleven, hebben we wel nog toegang tot de meeste brieven die 

hij gedurende zijn leven ontving. Daniël onderhield een uitgebreid archief, iets waar we tot op de 

dag van vandaag nog kunnen van genieten in de Coll. DvdM te Leiden. 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, werd een kwalitatieve inhoudsanalyse 

toegepast op een deel van de ontvangen brieven uit de Coll. DvdM. Door de beperkte omvang van 

deze masterproef was het niet mogelijk om de volledige Collectie te behandelen, des te meer 

omdat de brieven diepgaand gelezen werden en onderworpen werden aan een inhoudelijke 

analyse (in bijlage). Aanvankelijk werd er chronologisch gewerkt, na verloop van tijd werd er 

overgeschakeld op een selectiever lezen. De selectie daarvoor gebeurde op basis van een 

inhoudsbeoordeling, om na te gaan of de brief relevant was voor het onderzoek. 

6.1 Bespreking van het onderzoek. 

Bij het analyseren van de brieven werd al snel duidelijk dat er nauwelijks brieven zijn met één enkel 

onderwerp. De meeste brieven behandelen verschillende zaken. Binnen de hoeveelheid 

aangehaalde thema’s zijn er vijf duidelijke categorieën te onderscheiden en een restgroep met fait 
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divers (waarin onder andere gesproken wordt over het versturen of ontvangen van eerdere brieven 

en de overdracht van groeten aan familieleden of kennissen). De vijf categorieën worden gevormd 

door de volgende onderwerpen:  

- Het huwelijk tussen Hester della Faille en Daniël van der Meulen. 

- Familiezaken. 

- Diplomatieke onderwerpen. 

- Het financiële en commerciële aspect. 

- De oorlogshandelingen. 

In dit onderzoek zullen enkel de eerste vier categorieën besproken worden. De vijfde categorie 

behandelt voornamelijk de militaire gebeurtenissen vanuit het standpunt van Andries. Daniël heeft 

hier weinig mee te maken, behalve als eenvoudigweg de ontvanger van het nieuws. Bij de andere 

vier categorieën moet worden opgemerkt dat deze onderverdeling niet altijd volledig sluitend is. 

Sommige onderwerpen kunnen bij verschillende categorieën worden geplaatst. Zo is er een brief 

van Andries aan zijn broer die zowel onder de noemer ‘Diplomatie’ als ‘Oorlogshandelingen’ zou 

kunnen worden geplaatst. In de brief van 12 juli schrijft Andries hoe er op 9 juli een delegatie van 

Filips van Marnix van St-Aldegonde, Willem van Merode, Jan van Schoonhoven en Andries 

Hessels naar de hertog van Parma vertrokken was om te onderhandelen. Deze brief is onder de 

noemer ‘Diplomatie’ geplaatst, omdat ze als vertegenwoordigers van de stad naar de vijand trekken 

met een diplomatieke opdracht om er de overgave van de stad te bespreken.151 Tegelijkertijd zou 

dit stuk ook onder de noemer ‘Oorlogshandelingen’ kunnen worden geplaatst. De overgave van de 

stad aan de Spaanse troepen is een essentieel onderdeel van de belegering. Om zo goed mogelijk 

om te gaan met deze ambiguïteit is ervoor gekozen om alle verschillende brieven in de categorie 

te steken waar ze het meeste kunnen bijdragen aan het discours. In de onderstaande hoofdstukken 

worden de verschillende categorieën besproken aan de hand van de bevindingen uit de 

brievenanalyse. 

                                                 
151 Verwerkte brieven deel 1, nr. 56, paragraaf B. 
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6.2 Het huwelijk van Hester della Faille en Daniël van der 

Meulen en de problemen die er mee gepaard gingen.  

Zoals in 16e-eeuwse koopmanfamilies vaak de gewoonte was, werd het huwelijk tussen Hester 

della Faille en Daniël van der Meulen voorafgegaan door uitgebreide onderhandelingen. In deze 

onderhandelingen speelden vier figuren de hoofdrol. Tekenend voor die tijd hoorden de 

aanstaanden niet tot dat gezelschap. De onderhandelingen werden voornamelijk gevoerd door 

Andries namens familie van der Meulen, terwijl de familie della Faille vertegenwoordigd werd door 

de broers Jan, Jacques en Maarten della Faille.152 Uit één van de verwerkte documenten kan 

worden opgemaakt dat het niet Daniël was die met het idee kwam om Hester te benaderen. Het 

was namelijk Andries die zijn broer enthousiast maakte voor dit idee. Hij zag in deze unie, naast 

een groot persoonlijk geluk, ook voorspoed voor de handelszaken van beide families. Dat was de 

reden dat hij contact heeft opgenomen met Hesters broer Jacques om zijn zegen te vragen. Andries 

leek al wat op de zaken vooruit te lopen en noemde haar al in eind september zijn toekomstige 

zuster. Hoewel het in praktijk Daniël was die Hester aansprak, bleek dit dus op een eerder 

aanwijzen van Andries te gebeuren.153 Ook aan Hesters zijde werd er familiale druk gezet. In een 

brief naar haar broer Maarten, twee dagen na haar verloving op 22 november, benadrukte ze dat 

ze tot het huwelijk aangezet werd door haar broers Jan, Jacques en ook Karel, samen met andere 

familieleden. Desondanks stemde ze er ook zelf mee in.154 Hoewel Daniël eerst een duwtje in de 

rug van zijn broer nodig had, bleek ook hij tevreden met zijn toekomstige. Er werden namelijk 

liefdesgedichten van Daniël aan Hester teruggevonden ten tijde van hun verloving.155  

Dat Jan en Jacques voorstanders waren van de verbintenis, bleek een goede start. Hun vader, Jan 

della Faille de Oude, had namelijk voordat hij in oktober 1582 kwam te overlijden, drie van zijn vijf 

zonen tot executeur van zijn testament benoemd. De derde executeur was Maarten. In dat 

testament staat een bepaling dat Hester haar erfdeel zou verliezen indien ze zou huwen zonder 

toestemming van de drie executeurs. Maarten was echter geen voorstander van het huwelijk en 

kantte zich ertegen, al sinds het moment dat er voor het eerst gewag werd gemaakt van een 

mogelijke verbintenis in maart 1584.156 Ook de acties van Jacques als aalmoezenier in Antwerpen 

                                                 
152 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 37; 
Verwerkte brieven, deel 1, nr. 15, paragraaf D. 
153 Verwerkte brieven, deel 1 , nr. 10. 
154 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 76. 
155 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. XXVI. 
156 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 37; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 15, paragraaf D. 
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bemoeilijkten de huwelijksonderhandelingen. In de volgende subhoofdstukken wordt dieper 

ingegaan op de problemen die de broers veroorzaakten of opwierpen, en hoe dat een impact had 

op de huwelijksonderhandelingen. Ook wordt even stilgestaan bij de kopzorgen die het huwelijk 

zelf met zich meebracht en waarom het huwelijk een belangrijke rol speelde bij het uitvoeren van 

zijn functie als koopman-diplomaat. 

6.2.1. Jacques della Faille. 

Andries had de huwelijksonderhandelingen graag in Antwerpen gevoerd, maar daarvoor moest 

Jacques eerst naar Antwerpen terugkeren zodat de drie broers samen aanwezig zouden zijn.157 

Dat was bleek voor Jacques geen evidentie aangezien hij de stad op 1 mei 1584 al verlaten had 

en niet van plan leek om terug te keren. Hierdoor kwam hij ook in conflict te staan met de 

aalmoezeniers van de Stad Antwerpen. Op 4 december 1583 was Jacques namelijk ook verkozen 

tot aalmoezenier van de stad Antwerpen. Eén van de voorwaarden die gekoppeld was aan dat 

ambt, was dat hij de stad Antwerpen niet mocht verlaten. Op het breken van die afspraak stond 

een boete van 1.000 pond Vlaams. Desondanks brak Jacques de voorwaarde en vertrok hij samen 

met Hester naar Haarlem. Dat viel niet in goede aarde bij zijn collega-aalmoezeniers.158 Dat de 

boete geen loze waarschuwing was, blijkt uit latere communicatie tussen de broers van der Meulen. 

Zo schrijft Andries op 5 november dat er in het schepencollege zelfs niet meer over de zaak 

Jacques della Faille gepraat wordt als Andries aanwezig is. Volgens hem komt dit door geroddel 

achter de schermen. Wie daar verantwoordelijk voor is, wordt niet bij naam genoemd, maar Andries 

insinueert wel dat beide broers weten over wie het gaat. Uiteindelijk moet hij via de secretarissen 

van het college te horen krijgen dat de overige aalmoezeniers een remonstrantie tegen Jacques 

hebben ingediend. Indien hij niet terug in de stad aanwezig is tegen de jaarlijkse 

aalmoezeniersverkiezing op 4 december, zal Jacques de boete van 1.000 pond Vlaams opgelegd 

krijgen.159 Daarom raadt Andries Daniël aan om Jacques niet op te houden en hem te proberen 

overtuigen om snel terug te keren. Andries was hier al sinds begin oktober mee bezig, maar sprong 

een versnelling hoger na die bedreiging. Zo drong hij in vier verschillende brieven op zeven dagen 

tijd bij Daniël aan om de afvallige aalmoezenier te overtuigen.160 Andries probeerde Jacques ook 

persoonlijk te overtuigen. Volgens hem hing niet enkel de boete Jacques boven hoofd, maar ook 

                                                 
157 Verwerkte brieven deel 1, nr. 39, paragraaf C. 
158 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 38. 
159 Verwerkte brieven deel 1, nr. 30, paragraaf B. 
160 Andries schreef Daniël over deze kwestie op 3, 2x 5 en 9 november. 
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het verlies van zijn eer en reputatie.161 Desondanks bleef Jacques afwezig en drie dagen na de 

aalmoezeniersverkiezing schrijft Andries aan zijn broer dat de nieuw verkozen aalmoezeniers, 

Pierre Dablijn en François van der Piedt, hem nog vijftien dagen geven om terug naar de stad te 

komen. Indien hij daar geen gehoor aan geeft, zal hij onbekwaam worden verklaard en geschrapt 

worden uit al hun boeken en administratie.162 Jacques della Faille negeerde deze opdracht 

opnieuw, tot grote wanhoop van Andries. Andries bleef desondanks proberen om de koppige 

koopman terug naar Antwerpen te halen. Hij raadde zijn broer zelfs aan om zijn verloving, toen die 

eindelijk officieel werd, zo kort mogelijk te houden. Zo had Jacques geen extra reden om uit 

Antwerpen weg te blijven. Een bijkomende stimulans voor Andries wordt onthuld in een brief aan 

Daniël op 27 december. Ze werden in Antwerpen namelijk bekeken alsof zij verantwoordelijk waren 

voor Jacques’ wegblijven. Andries vroeg zijn broer om hem eerlijk te laten weten wat Jacques’ 

intenties waren.163 Uiteindelijk bleek ook Jacques de adviezen en oproepen van Andries beu te zijn 

en liet hij hem dat ook weten. Andries schreef daar het volgende over aan zijn broer: 

 “Ick hebbe oock twee brieven van Sr. Jacques de la Faille vanden 4en ende 11en 

ontfanghen, daeraf mij voorwaer den ghenen van den 11en voors. Seer vreemt heeft duncken 

luyden verstaende ghenoech, doordien dat hij mij qualijck afneemt dat ick hem hebbe gheraden 

wederomme te comen ende voldoen het debvoir van zijnder offitiën.”164 

De aalmoezeniers waren de hele historie intussen ook goed beu. op 31 december kwamen ze 

samen om hun klachten te bespreken. Uiteindelijk besloten de aalmoezeniers gezamenlijk dat 

Jacques della Faille zijn opgelegde termijn om terug te keren had overschreden. Hij werd meinedig 

verklaard, verloor zijn burgerschap en mocht ook geen ambten meer vervullen.165 Ondanks de 

eerdere harde woorden van Jacques della Faille wou Andries de vriendschap in stand houden. 

Andries bekende in een brief van 11 januari zelfs dat hij nog had willen tussenkomen in de 

samenkomst van de aalmoezeniers om met een “ghoede somme ghelts” de veroordeling tegen te 

houden. Dat bleek echter niet mogelijk.166 

                                                 
161 Verwerkte brieven deel 1, nr. 16, paragraaf B; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 31, paragraaf B; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 32, paragraaf A; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 38, paragraaf J. 
162 Verwerkte brieven deel 1, nr. 39, paragraaf I. 
163 Verwerkte brieven deel 1, nr. 36, paragraaf B; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 40, paragraaf F. 
164 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 123. 
165 Verwerkte brieven deel 1, nr. 41, paragraaf D. 
166 Verwerkte brieven deel 1, nr. 43, paragraaf B. 
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6.2.2. Jan della Faille. 

Jan della Faille had tijdens de eerste maanden van de belegering wat moeite met twee mogelijke 

keuzes. Ofwel bleef hij bij zijn broer Maarten in Antwerpen, ofwel vertrok hij naar Holland. Waarom 

Jan naar Holland wou vertrekken, wordt niet verduidelijkt in de brieven. Het had waarschijnlijk te 

maken met commerciële zaken of de afwikkeling van het sterfhuis. Andries schrijft zijn broer op 7 

november namelijk dat Jans komst verzwegen werd tegen Maarten, aangezien hij een stok in de 

wielen van de huwelijksplannen zou kunnen steken.167 Dit wordt meer uitgebreid besproken in het 

subhoofdstuk over Maarten della Faille.168 

De eerste maal dat er over Jans reis naar Holland wordt gesproken in de brieven is op 4 oktober. 

Dan zouden Jan della Faille en Andries erover gesproken hebben, waarbij Jan liet weten dat hij 

nog niet wou vertrekken aangezien de rivier veel gevaarlijker was geworden. De vijand zou 

aanzienlijk meer geschut hebben geplaatst dan toen Daniël eind augustus vertrok.169 De schrik zou 

er bij Jan nog even blijven inzitten, zeker nadat zijn schoonvader de reis ook nog eens afraadde. 

Andries bleef echter inpraten op Jan en uiteindelijk kreeg hij hem op 25 oktober zover om de 

voorbereidingen te starten om over enkele dagen te vertrekken.170  

Op 3 november was Jan nog altijd niet vertrokken wegens enkele nieuwe problemen. Zijn broer 

Maarten had namelijk juist een vonnis gekregen om enkele rekeningen te betalen.171 Het vonnis 

ging over de vermogensbelasting die Maarten moest betalen in plaats van enkele van zijn onwettig 

afwezige familieleden: broer Steven, zijn zuster Hester en zijn schoonbroer Robert van Eeckeren. 

Het was op dat moment namelijk verboden om de stad te verlaten zonder officiële toestemming, 

wat velen echter niet tegenhield. Als ze er echter niet in slaagden om hun maandelijkse penning te 

betalen werden hun bezittingen geconfisqueerd. Ondanks dat Maarten wel nog in Antwerpen 

verbleef, werd dit dreigement ook tegen hem gebruikt, waarschijnlijk doordat onder andere Hester 

                                                 
167 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf B. 
168 Zie hoofdstuk 6.1.1.3 Maarten della Faille. 
169 Verwerkte brieven deel 1, nr. 16, paragraaf B. 
170 Verwerkte brieven deel 1, nr. 19, paragraaf E; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 21, paragraaf C; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 22, paragraaf E; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 26, paragraaf B; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 27, paragraaf F. 
171 Verwerkte brieven deel 1, nr. 30, paragraaf A. 
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officieel nog bij haar broer inwoonde.172 Indien hij niet betaalde, zou hij uit zijn huis gezet worden 

en in het Steen gevangen gezet worden.173  

Hoewel Jan zijn broer initieel niet wou achterlaten in deze woelige periode, liet hij zich toch 

overhalen en zou hij twee dagen later beloven om de achtste te vertrekken.174 Uiteindelijk zou een 

groep afgevaardigden van de SvB, die de zevende moesten vertrekken naar de SG, een dag 

vertraging oplopen, waardoor Jan met hen de achtste kon vertrekken. Andries had enkele officiële 

documenten in orde gebracht en had hem ook nog 100 pond Vlaams als onderpand 

meegegeven.175 Op 17 november zou Andries zijn broer schrijven dat Jan veilig te Dordrecht was 

aangekomen.176 

6.2.3. Maarten della Faille. 

Het was echter Maarten die de grootste problemen veroorzaakte. Al bij de start van de gesprekken 

over de mogelijke verbintenis liep het mis. Hester woonde op dat moment bij Maarten, die zijn intrek 

had genomen in het ouderlijk huis. Door zijn sterke verzet tegen de verbintenis besloot Hester om 

Antwerpen te verlaten. Ze trok op een mei naar Haarlem, waar ze onderdak vond bij haar tante 

Hilaria della Faille.177 

Waarom verzette Maarten zich nu zo heftig tegen een gunstige verbintenis tussen zijn zus en 

Daniël? Daar blijken verschillende, aan elkaar gelieerde redenen voor te zijn. Maarten was 

bijvoorbeeld katholiek, terwijl de van der Meulens protestants waren. Die religieuze verschillen 

hebben zeker een rol gespeeld, al werd gewezen naar de mogelijke isolatie van Maarten binnen 

het familienetwerk als een meer doorslaggevende oorzaak voor zijn tegenstand. Hierbij speelde 

vooral het sterfhuis in Londen van hun vader Jan della Faille de Oude een grote rol. Ondanks dat 

die twee jaar eerder was gestorven, bleek het afhandelen van het sterfhuis in Londen wegens 

onderling conflict nog niet in orde gebracht te zijn.178 Maarten had het gevoel dat hij hier helemaal 

                                                 
172 G. Jongbloet-Van Houtte. “De belegering en de val van Antwerpen belicht vanuit een koopmansarchief.” 
p. 30; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 24. 
173 Verwerkte brieven deel 1, nr. 24. 
174 Verwerkte brieven deel 1, nr. 31, paragraaf B; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 31, paragraaf C. 
175 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf J; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 36, paragraaf A. 
176 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 78. 
177 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 428. 
178 Een sterfhuis duidde meestal op de verkoop van de inboedel van het betreffende huis.  
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alleen voor stond, terwijl zijn broers en mede-executeurs aan hetzelfde zeil trokken.179 Zo schrijft 

hij op 31 december 1584, zes dagen na het huwelijk, naar Antonio Schorremans, een advocaat 

van zijn vader die nog steeds in dienst was van de familie: 

 “Soo sij hebbent nu in Hollant gedaen sonder mij. Sij sijn al tsamen dar,ick hier alleene.”180 

Hij gebruikte het sterfhuis dan ook als troefkaart in de onderhandelingen omtrent het huwelijk. Hij 

moest toch eerst overtuigd worden tot het geven van zijn zegen, voor ze konden doorgaan met een 

officieel huwelijk. De afwikkeling van het sterfhuis werd bijgevolg een belangrijk onderdeel van de 

huwelijksonderhandelingen. 

Zowel de moeilijkheden Jan en Jacques kwamen dus eigenlijk telkens neer op problemen met 

Maarten. Maarten voelde zich buitengesloten van de rest van de familie en vreesde dat een 

huwelijk tussen Hester en Daniël die ondergeschikte positie zou versterken. Daarom was hij 

vastbesloten om het huwelijk tegen te houden, ook al bleek na verloop van tijd dat hij zou moeten 

toegeven. Zo schreef Maarten op 31 december naar Antonio Schorremans dat hij het huwelijk met 

veel plezier zo’n zeven tot acht maanden heeft kunnen tegenhouden.181  

In de verwerkte brieven worden de huwelijksonderhandelingen zelf niet specifiek besproken. 

Andries liet Daniël meestal gewoon weten hoe de toestand er in Antwerpen voor stond en met wie 

hij gesproken had. Zo zou Jan op 5 oktober met Maarten over het huwelijk gesproken hebben en 

maakte Maarten enkele vreemde tegenwerpingen, alsof zijn broers erop uit waren om hem een 

hak te zetten.182 In de volgende dagen raadde Andries Jan sterker aan om met zijn broer te praten 

om het probleem op te lossen. Uiteindelijk vroeg Andries aan zijn schoonvader Louis de Malapert, 

tevens ook een schoonbroer van de gebroeders della Faille, om als getuige in de zaak op te treden. 

De Malapert weigerde wegens eigen moeilijkheden met de della Faille familie.183 Andries zou op 

aanraden van zijn broer op 5 november nog eens proberen om met Maarten te praten. Dat draaide 

echter opnieuw op niets uit, wat blijkt uit Maartens uitspraak: 

                                                 
179 Verwerkte brieven deel 1, nr. 16, paragraaf B; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 21, paragraaf C; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 31, paragraaf B; 
Verwerkte brieven deel 2, nr. 67, paragraaf B 
180 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 428. 
181 Verwerkte brieven deel 2, nr. 67, paragraaf B. 
182 Verwerkte brieven deel 1, nr. 16, paragraaf B. 
183 Verwerkte brieven deel 1, nr. 21, paragraaf C; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 23, paragraaf E. 
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 “…dat hij den tijd niet en aensach sulckx, dat hij soude tot houwelijcken connen gheraden, 

noch niet met U.L. noch oock niet al waer’t iemant die viermael meer ghoets hadde dan sij heeft.”184 

Het probleem zou echter sneller opgelost geraken dan ze dachten. Op diezelfde 5 november had 

Andries Lieven Calvart aangesproken en gevraagd of hij eens met Maarten kon praten en hem als 

een koopman naar het probleem kon laten kijken. Calvart kreeg van Maarten grotendeels hetzelfde 

antwoord als Andries, maar voegde er een belangrijke aanvulling aan toe:  

 “al waer’t dat sonder sijnen advijs geschiede, dat hij haer haer ghoet zal gheven tot eenen 

stuyver toe voor sooveel als het testament haer de dispositie toe laet welck is, soo ick meyne, het 

moederlijkc goed met haer legittime van het vaderlijck ghoet.”185 

Voor de van der Meulens was dat uiteraard het belangrijkste. Het huwelijk kon nu geregeld worden, 

zonder dat ze schrik moesten hebben dat Hester haar erfdeel zou verliezen. Andries had Calvart 

ook opgedragen om Maarten te laten inzien dat hij zelf ook voordelen uit het huwelijk kon halen. 

Het was duidelijk dat hij bij bepaalde onderwerpen alleen tegenover zijn broers stond. Was het dan 

niet beter om met het aanvaarden van Daniël een vriend te winnen? Daar stemde Maarten mee in; 

het werd tijd om toe te geven. Desondanks waren de van der Meulens nog niet volledig zeker van 

hun zaak. In dezelfde brief waarin Andries zijn broer informeerde over het nieuws, riep hij op om 

het imminente vertrek van Jan della Faille geheim te houden, om Maarten niet te bruuskeren.186 

De plotse ommekeer van Maarten kan ook toegeschreven worden aan Hesters ingrijpen. Eind 

oktober schreef ze hem een stevige en vermanende brief, die Maarten zodanig gekrenkt zou 

hebben dat hij weigerde te antwoorden. Maarten zou zich hier op 10 november tegenover Andries 

over beklagen. Andries voelde aan dat dit problemen zou opleveren en raadde zijn broer aan om 

een vriendelijke brief te sturen uit naam van Daniël, de andere twee della Faille-gebroeders en 

Hester. In die brief zouden ze volgens Andries  hun voorstel moeten voorleggen aan Maarten en 

om zijn advies vragen. Hester zou op 24 november, twee dagen na de verloving, een brief sturen 

om Maarten uit te nodigen voor de bruiloft. Daniël zou een dag later hetzelfde doen. Maarten bleef 

                                                 
184 Verwerkte brieven deel 1, nr. 31, paragraaf C. 
D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 68. 
185 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf B; 
D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 70. 
186 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf B. 
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echter onvermurwbaar en verzette zich ondanks zijn toegeving op het vlak van het erfdeel, nog 

steeds tegen het huwelijk.187 

Het huwelijk mocht dan wel in kannen en kruiken zijn, de afwikkeling van het sterfhuis van Jan 

della Faille de Oude was dat nog niet. Het volledige relaas hiervan valt echter buiten het kader van 

deze thesis. 

Ondanks zijn negatieve houding zou Maarten op 24 januari 1585 een brief sturen naar Daniël. 

Daarin feliciteerde hij hem met zijn huwelijk en accepteerde hij met graagte de oprechte affectie en 

genegenheid die Daniël hem in zijn vorige brief toestuurde. Hij wou ook nog eens benadrukken dat 

hij zijn zuster altijd een goed hart zou toedragen en haar altijd trouw zou zijn. Daarbij aansluitend 

liet hij weten dat hij haar nog 318 pond en 5 s. verschuldigd was. Maarten vroeg Daniël om hem 

een obligatie te zenden met informatie aan wie en hoe dit bedrag moest uitbetaald worden. De 

brief werd afgesloten met “U.L. dienar Marten della faille.” Dit mag gelezen worden als een 

toenaderingspoging na maanden van conflict.188 

Uit voorgaande stukken blijkt dat de lotgevallen van de gebroeders della Faille een sterke invloed 

hebben gehad op de huwelijksonderhandelingen, een belangrijk en dominant onderwerp in de 

correspondentie van Daniël. Maarten moest overtuigd en tevreden gehouden worden om tot een 

huwelijk te kunnen overgaan. Het was daarvoor essentieel voor de broers om niet onwettig afwezig 

te zijn uit Antwerpen, aangezien ook Maarten daarvoor werd gestraft, wat een negatieve impact 

kon hebben op zijn welwillendheid om met het huwelijk akkoord te gaan.189 Daarnaast was er ook 

nog de eer van de familie die op het spel stond door Jacques’ uitsluiting door de aalmoezeniers. 

Niet alleen de naam van de della Failles kon hierdoor in diskrediet worden gebracht, ook de goede 

naam van de van der Meulens kon zo op de helling geplaatst worden. Een aanstaand huwelijk 

verbond de beide families immers met elkaar. Die verbintenis van de goede namen en de belangen 

die daarmee gepaard gingen, wordt geïllustreerd door het feit dat ook Andries de schuld in de 

schoenen geschoven kreeg van het onwettig afwezig zijn van Jacques.190 Hoe moeilijker de 

problemen, hoe zoeter de beloning echter smaakt. Voor beide families was het goed aflopen van 

de huwelijksonderhandelingen ook economisch vooral een must.  

                                                 
187 Verwerkte brieven deel 1, nr. 36, paragraaf G. 
188 Verwerkte brieven deel 1, nr. 45. 
189 Verwerkte brieven deel 1, nr. 24. 
190 Verwerkte brieven deel 1, nr. 40. 
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6.2.4. Het huwelijk en de aanloop ervan. 

Behalve de problemen die de broers della Faille met zich meebrachten, leverden ook de 

huwelijksonderhandelingen zelf tot zorgen. Een trouwpartij in de 16e eeuw bleef immers eerst en 

vooral een economische aangelegenheid. Zo grepen de broers della Faille Maartens 

tegenwerpingen aan als mogelijkheid om de onderhandelingen naar hun hand te zetten. Jan della 

Faille liet bv. op 5 november weten dat er in totaal drie gegadigden waren die naar Hesters hand 

dongen. Elk van die drie pistes werd volgens Jan even sterk overwogen. Dit nieuws bracht Andries 

danig in de war. Hij hoopte dat Daniël er als beter geïnformeerde meer van verstond.191 Een halve 

maand eerder maakte Daniël iets gelijkaardigs mee en schreef hij aan Andries dat de 

huwelijksproblemen zwaar begonnen te wegen op zijn gemoed.192 De gebroeders van der Meulen 

hadden echter nog een troef achter de hand. Aangezien er over een huwelijk tussen twee 

toonaangevende handelshuizen wel wat werd afgepraat, zou een plotselinge afbreking ook een 

populair onderwerp van roddels zijn. Dat zou op zijn beurt vragen kunnen oproepen over de 

kredietwaardigheid van één van de handelshuizen.193 

De kredietwaardigheid van Daniël vormde ook een belangrijk deel van de onderhandelingen. Om 

zijn solvabiliteit te bewijzen, keerde hij zelfs even terug naar Antwerpen.194 Daar is echter vreemd 

genoeg geen concreet bewijs van te vinden in de brieven die uit deze periode stammen. Zijn zus 

Sara van der Meulen hoorde over het voornemen om even terug naar Antwerpen te keren en 

raadde Daniël in een brief van 29 oktober aan om dat niet te doen. Zowel zij als hun moeder 

dachten dat hij beter eerst de verloving in orde moest brengen. Deze brief was aan Daniëls 

verblijfplaats bij Jacques Schot in Delft geadresseerd, die Daniël al enige tijd verlaten had en die 

hij waarschijnlijk pas na zijn terugkeer uit Antwerpen ontving.195 Een andere verwijzing naar Daniëls 

terugkeer naar Antwerpen zit in een brief van de RvS aan Roelof Berwouts, de gouverneur van 

Bergen-op-Zoom, gedateerd op 26 oktober. Hieruit kunnen we opmaken dat Daniël naar 

Antwerpen is teruggekeerd. Ze lieten Berwouts namelijk weten dat Daniël onderweg was naar 

Antwerpen en dat Berwouts hem op alle mogelijke manieren moest helpen om er te geraken, 

uiteraard zonder dat de landszaken daaronder zouden lijden. Voor de RvS was dit een goede 

                                                 
191 Verwerkte brieven deel 1, nr. 31, paragraaf C. 
192 Verwerkte brieven deel 1, nr. 27, paragraaf E. 
193 E. Wijnroks. Handel tussen Rusland en de Nederlanden. pp. 188-189; 
Verwerkte brieven, deel 1, nr. 34, paragraaf B. 
194 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 83; 
Verwerkte brieven deel 2, nr. 66. 
195 Verwerkte brieven deel 1, nr. 28, paragraaf C. 
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manier om te controleren of de geruchten over een sluiting van de Schelde door de Spanjaarden 

klopte. Daniël wou voornamelijk terug naar Antwerpen om zijn solvabiliteit aan zijn aanstaande 

schoonbroers te bewijzen.196 Hiervoor liet zijn moeder Elizabeth Zeghers op 3 december een 

testament opmaken, waaruit bleek dat hij bij zijn huwelijk over 4.000 pond Vlaams zou bezitten. 

Andries beloofde op 5 november al dat ze dit document zouden laten opmaken en bij de eerste 

mogelijkheid opsturen.197 Op 8 november deed hij dat door dit bedrag officieel te verzekeren en dat 

met hemzelf als principaal nog eens te ondertekenen. Het bedrag werd later testamentair 

bevestigd.198 Het concept van het testament zou later, door het overlijden van Maria van der 

Meulen, nog eens aangepast moeten worden. Het effectieve testament werd uiteindelijk op 7 

december per bode over land naar Daniël verzonden.199  

Uiteindelijk zou het koppel zich op 22 november officieel kunnen verloven met een bruiloftsdatum 

van 16 december. Die zou nog eenmaal moeten uitgesteld worden, maar op 25 december 1584, 

te Haarlem was het dan eindelijk zover. Het huwelijk ging door zonder de aanwezigheid van Daniëls 

dichte familie of vrienden, maar volgens Andries moest dit als een eer worden gezien. Ze bleven 

namelijk allemaal hun stad trouw. In de plaats daarvan kon hij verschillende Brabantse 

afgevaardigden naar de SG uitnodigen. Van twee daarvan, Petrus Alostanus en Johan van de 

Werck, vernam Andries dat de bruiloft goed verlopen was. Van zijn broer had hij dan al even geen 

brief meer gekregen.200 Misschien had de kersverse bruidegom dan wat andere zaken aan zijn 

hoofd? Andries vermoedde dat waarschijnlijk ook, want enkele dagen voor hij de twee 

afgevaardigden ontmoette, had hij zijn broer wat tips voor een goed huwelijksleven toegezonden.201 

Het jonge bruidspaar bleef nog even in Haarlem wonen, tot politieke beslommeringen hen op 1 mei 

1585 dwongen naar Delft te verhuizen, op dat ogenblik het politieke centrum van de Republiek der 

Verenigde Provinciën 202 

                                                 
196 Verwerkte brieven deel 2, nr. 66; 
D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 420. 
197 Verwerkte brieven deel 1, nr. 31, paragraaf C. 
198 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf J; 
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Ondanks dat het huwelijk tussen Hester en Daniël op het eerste zicht niets te maken heeft met de 

diplomatieke of commerciële opdrachten van Daniël, werd er toch besloten om dit onderwerp in 

het onderzoek op te nemen. De substantiële aandacht die het huwelijk en de onderhandelingen 

krijgen in de brieven toont namelijk aan dat de hoofdzakelijke focus van Daniël tijdens de eerste 

zes maanden van zijn opdracht vooral op de verloving lag, en niet zozeer op zijn diplomatieke 

opdracht zelf. Ook in 1584 werd dit al opgemerkt. Zo verweet Andries zijn broer op 24 november 

dat de gedeputeerden van de SvB al zes weken niets meer van hem gehoord hadden. Ze dreigden 

er zelfs mee om zijn commissie te schrappen. Ook Andries had al geruime tijd niets meer van zijn 

broer gehoord en aangezien de huwelijksonderhandelingen in een stroomversnelling waren 

beland, was hij des te benieuwder om meer nieuws van zijn broer te ontvangen.203 

6.3 De familiale ontwikkelingen binnen de familie van der 

Meulen. 

Bij een koopmansfamilie als de van der Meulens is het niet altijd even evident om het onderscheid 

te maken tussen louter familiale onderwerpen en handelsaangelegenheden of commerciële zaken, 

aangezien beide vaak verwikkeld en verbonden waren met elkaar. Het volledige verhaal omtrent 

het huwelijk tussen Hester en Daniël illustreert dit goed. Binnen de categorie ‘familiale 

onderwerpen’ zijn er desondanks vier inhoudelijke lijnen af te tekenen: de gezondheid van Maria 

van der Meulen, de capriolen van Nicolas de Malapert, de drankzucht van het personeel en andere 

familiale beslommeringen. Deze inhoudelijk lijnen worden in dit hoofdstuk besproken en geven ons 

een blik achter de schermen van een familiale handelscompagnie. 

6.3.1. Maria van der Meulen. 

Het tragische verhaal van Maria van der Meulen vormt de eerste grote lijn binnen de familiale 

onderwerpen. De eerste vermelding die hierover in het bronnenmateriaal wordt teruggevonden is 

een brief van Anna van der Meulen aan de zieke Maria zelf. Die werd geschreven op 7 september 

1584, waarbij Anna aan haar zuster liet weten dat ze op de hoogte was gesteld van de ernst van 

haar ziekte.204 

                                                 
203 Verwerkte brieven deel 1, nr. 38, paragraaf G; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 38, paragraaf H. 
204 Verwerkte brieven deel 2, nr. 62. 
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 “Wilde wel, seer lieve suster, dat also met U.L. ock warre dan ick hebbe met grooter drofheyt 

uut ons broeders schrijven vernommen dat U.L. seer swack ende kranck zijt.”205 

De specifieke ziekte werd duidelijk niet benoemd. Uit de uitspraak blijkt enkel dat het ernstig is. 

Opvallend zijn de nogal negatieve bemoedigingen die de zieke worden toegestuurd. Er werd 

voornamelijk gefocust op het feit dat haar lot nu in de handen van God lag en dat ze één van zijn 

uitverkoren kinderen was. Wat ook niet uit deze brief op te maken is, is de tijdspanne van de ziekte. 

Was Maria al enige tijd ziek en was het pas onlangs verergerd, of was de ziekte plots in alle sterkte 

opgekomen?206  

Tussen de twee broers werd er een stuk later over het lot van hun zus geschreven. Pas in een brief 

van drie oktober werd er voor het eerst over Maria gesproken, ondanks dat Andries al eerder 

minstens één brief naar zijn broer gestuurd had waarin haar toestand niet besproken werd. Ook 

hier is het niet meer dan een terloops zinnetje tussen twee onderwerpen in de paragraaf. Andries 

leek de gezondheidstoestand van de familie, samen met een begroeting aan kennissen in de 

Noordelijke Nederlanden, als breuk te gebruiken tussen de besprekingen van het mogelijke 

huwelijk van Daniël en het einde van zijn brief, waarin hij nog twee opdrachten aan zijn broer 

meegaf.207 

 “Onse familie sijn al in eenen doene gelijck bij den voorgaenden. Marie diclineert 

dagehelijkcx soo mij dunckt.”208 

Ook in de volgende brieven werd nauwelijks nog iets over haar toestand verteld. Het is uiteraard 

mogelijk dat er andere brieven zijn geschreven waarbij haar toestand werd besproken, maar dan 

is de vraag vooral: waarom werden die niet samen met de andere brieven bewaard? Het is altijd 

mogelijk dat Daniël besliste om bepaalde persoonlijke brieven niet in zijn archief te steken, al lijkt 

dat onwaarschijnlijk aangezien er wel andere persoonlijke brieven terug te vinden zijn. Goede 

voorbeelden zijn het gedicht van eigen hand en de liefdevolle brief die hij zijn vrouw toestuurde 

toen hij naar de SG in Den Haag moest reizen. Ondanks dat hun huwelijk een gearrangeerd 

huwelijk was, blijkt het echtpaar zeer liefdevol naar elkaar te schrijven.209 

                                                 
205 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 362. 
206Verwerkte brieven deel 2, nr. 62. 
207 Verwerkte brieven deel 1, nr. 15, paragraaf D. 
208 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. 37-38; 
209 Verwerkte brieven deel 2, nr. 65; 
Verwerkte brieven deel 2, nr. 68, paragraaf A. 
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 “Besondere gunstige lieve beminde huysvrou,… Het verdriet mij niet weynich aldus 

gesceyden te wesen ende soo over ende weder te reysen welck niet sonder peryckel ende voor 

de werelt wat spottelijck is, ende lange uut te blijven en is mijn herte niet, noch oock conforme de 

trowe ende lieffde die wij malcanderen besworen ende belooft hebben, doch sijnde de 

gesteltenisse soo sij is, moeten wel voor een tijd patientie hebben.”210 

Als zo’n persoonlijke brieven een plaats vonden in zijn archief, waarom zouden brieven over de 

toestand van zijn zuster daar geen plaats in vinden? Pas op 29 oktober kwam er verduidelijking 

over de toestand van Maria, dankzij een brief van Sara van der Meulen. Hierbij liet ze weten dat 

Maria zich nog altijd in dezelfde erbarmelijke staat bevond als toen Daniël Antwerpen verliet, wat 

op 26 augustus gebeurde. Daarnaast vermeldde de brief de diagnose van geneesheren. Maria 

leed aan longtering, tegenwoordig beter gekend als tuberculose. Dit wordt ook bevestigd door de 

beschreven symptomen: moeilijkheden bij het ademen, bedrukt gevoel op de longen en het 

opspuwen van bloed en schuim.211 

Uitgezonderd van twee korte updates van de hand van Andries blijft het daarna stil over de toestand 

van Maria. Eerst liet hij weten dat haar toestand hetzelfde bleef en met een brief net voor haar 

overlijden dat ze ook niet meer kon spreken en weldra zou sterven.212 Uiteindelijk zou ze op 9 

november overlijden en op diezelfde dag werden er twee brieven aan Daniël geschreven waarin 

die boodschap vermeld stond. De ene is van Andries die bevestigt dat hun zuster tussen 10.00 en 

11.00 uur in de ochtend was overleden. Hij vroeg om God te bedanken voor de genade die hij aan 

hun zuster had getoond.213 De tweede brief kwam van Peter Janssen van der Meulen, een neef 

van de familie die als klerk bij hen werkzaam was. Hij meldde dat God zijn nicht Maria van alle 

miserie en ellende verlost had, maar dat het in de natuur van de mens ligt om niet te willen scheiden 

van diens dierbaren.214 Maria van der Meulen werd uiteindelijk op 11 november 1584 op christelijke 

wijze begraven.215 

                                                 
210 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 444; 
211 Verwerkte brieven deel 1, nr. 28, paragrafen A en B. 
212 Verwerkte brieven deel 1, nr. 30, paragraaf B; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf C. 
213 Verwerkte brieven deel 1, nr. 36, paragraaf E. 
214 Verwerkte brieven deel 1, nr. 19, paragraaf E; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 35, paragraaf B. 
215 Verwerkte brieven deel 1, nr. 37, paragraaf C. 
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6.3.2. Nicolas de Malapert. 

Een ander terugkerend familiaal probleem is het geval Nicolas de Malapert. Hij was de schoonzoon 

van Andries die zich in Delft bevindt ten tijde van het beleg van Antwerpen. Nicolas leek daar nogal 

de bloemetjes buiten te zetten, wat Andries grijze haren bezorgde. Oorspronkelijk vroeg Andries 

op 12 oktober aan Daniël om Jacques Schot te overtuigen om Nicolas in huis te nemen en erop te 

letten, aangezien zijn toen twintigjarige schoonbroer te veel tijd in de herbergen doorbracht. 

Jacques Schot zou hiervoor uiteraard een vergoeding ontvangen. Daniël moest daarnaast ook 

Nicolas zelf van dit nieuwe arrangement op de hoogte brengen.216 Op 16 oktober volgde er al een 

wisselbrief van 77d. om de kosten te dekken.217 Nog geen tien dagen later bleek dit plan niet 

gewerkt te hebben. Andries schrijft Daniël op 25 oktober dat Nicolas ingetrokken was bij Charles 

de Beaulieu. Volgens Andries had Charles een slechte invloed op de goedgelovige Nicolas. Hij zou 

hem proberen aan zijn dochter te koppelen en zou Nicolas geïnstigeerd hebben om 300 pond 

Vlaams te proberen opnemen. Daniël kreeg de opdracht hem daar zo snel en discreet mogelijk 

weg te krijgen.218 De zaak liet Andries echter duidelijk niet los, aangezien hij twee dagen later 

opnieuw aan zijn broer schreef:  

 “Wilt doch niet failleren oft ghij en comt mijn leste schrijven na, te weten in alle manieren 

mon frère Nicolas wt den huysse van Charles de Beaulieu te trekken.”219 

Ook Schot bleek niet al te veel vertrouwen in Nicolas te hebben, want die weigerde hem in zijn 

huishouden op te nemen. Andries ontbood Nicolas dan maar naar Zeeland, om hem zo voorlopig 

toch weg te krijgen.220 De onstuimige jongeling trok zich daar echter niets van aan en stuurde zijn 

zwager een brief waarbij hij weigerde om zowel naar Zeeland te trekken als bij Schot in te trekken. 

Uiteindelijk riep Andries de hulp in van Nicolas zijn oom Louis de Malapert, die Nicolas opdroeg 

naar Zeeland te gaan en bij zijn wederkeren in te trekken bij Schot. Beide mannen vreesden voor 

een slechte afloop indien hun neef en schoonbroer bij de Beaulieu bleef wonen.221 De brieven 

geven geen indicatie dat dit bevel niet werd opgevolgd. Uiteindelijk vroeg Andries op 30 mei aan 

                                                 
216 Verwerkte brieven deel 1, nr. 19, paragraaf F. 
217 Verwerkte brieven deel 1, nr. 21, paragraaf D. 
218 Verwerkte brieven deel 1, nr. 26, paragraaf C. 
219 Verwerkte brieven deel 1, nr. 27, paragraaf H. 
D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p.61. 
220 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf H. 
221 Verwerkte brieven deel 1, nr. 39, paragraaf N. 
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Daniël of zijn zwager bij hem mocht intrekken. Daniël had tot dan ook gelogeerd bij Schot, maar 

had sinds kort samen met Hester een klein, eigen huis in Delft.222 

6.3.3. Beschonken personeelsleden. 

Wat ook uit de brieven werd opgemaakt, is dat losbandig gedrag van familieleden niet enkel in de 

Noordelijke Nederlanden een probleem was. Ook in het belegerde Antwerpen werden de van der 

Meulens al op 12 oktober geconfronteerd met gelijkaardige problemen. Het gaat over twee klerken 

die voor de familie werkten. Andries had het er volgende over te zeggen: 

 “Wij hebben in onsen huysse wedromme een nieuwe swaricheyt van dat wij nu van alle de 

weerelt gheadverteert worden van het debauchement van onse twee lackers, soo van droncken 

drincken, leeren dansen ende bancquetten te gheven ende darop spellieden te doen comen te 

danssen ende diergelijcken, daerin Uwe absentie ons seer qualijck te passe comt want na mijne 

opinie soude ick se mij beyde quytmaken.”223 

Ondanks Andries zijn dreigement om hen beiden te ontslaan, duurde het nog even voor er 

effectieve actie wordt genomen. Waar de beide boosdoeners in latere communicatie worden 

onthuld, zal Daniël toch wel geweten hebben wie zijn broer bedoelde met “lackers”. In een antwoord 

dat niet tot de Coll. DvdM behoort, moet die namelijk een oplossing voorgesteld hebben. Daniël 

stelde voor om Pierre Maillet, een bevriende koopman, in huis op te nemen. Deze assumptie kan 

gemaakt worden omdat Andries, in het volgende schrijven (27 oktober) dat de situatie behandelde, 

liet weten dat de problemen vanzelf waren opgelost en het dus niet nodig was om Maillet in het 

huishouden op te nemen.224 

De eerste amokmaker is Peter Janssen van der Meulen, de vierde zoon van de zus van Jan van 

der Meulen de Jonge en dus een volle neef van de familie van der Meulen.225 Diens naam komen 

we te weten doordat hij zich in een brief aan Daniël verdedigt, nadat die hem op 15 en 25 oktober 

had geschreven en aangesproken op zijn gedrag. Hij ontkende volledig dat hij zich kwalijk zou 

gedragen hebben en hoopte vooral dat hij niet in Daniëls achting was gedaald. Daarnaast beloofde 

hij om trouw en hard te werken, zoals hij tot nog toe steeds had gedaan.226 Aangezien Andries al 

                                                 
222 Verwerkte brieven deel 1, nr. 52, paragraaf B. 
223 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 44; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 19, paragraaf E. 
224 Verwerkte brieven deel 1, nr. 27, paragraaf G. 
225 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. CXXV. 
226 Verwerkte brieven deel 1, nr. 29, paragraaf A. 
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op 27 oktober had laten weten dat de losbandigheden gestopt waren en Peter Janssen hiermee 

zichzelf succesvol leek te verdedigen, mocht hij aanblijven. Later in het jaar schreef hij nog 

verschillende brieven aan Daniël waarbij hij zijn werk correct leek in uit te voeren. Slechts eenmaal 

kwam Janssen op deze historie terug. Dit was om te verantwoorden waarom hij zo weinig naar 

Daniël schreef. Hij had namelijk te veel werk, sinds hij het nu alleen moest doen.227 Zijn kompaan 

was namelijk minder succesvol in het houden van zijn ambtsplaats. Melchior Noirot kon het drinken 

namelijk niet laten en bleef voor problemen zorgen. Toen hij op 6 november van Andries te horen 

kreeg dat zijn betrekking bij hen werd stopgezet, sloegen zijn stoppen door. Andries beweerde dat 

hij de boodschap “met alle soeticheyt” overbracht, maar dat bleek niet voldoende. Noirot werd 

agressief en moest uit het huis verwijderd worden. Ondanks dat Andries van mening was dat hij 

hiervoor een gevangenisstraf van zes tot twaalf maanden verdiende, liet hij hem naar Frankfurt 

vertrekken. Indien hij onverhoopt toch in Delft bij Daniël zou verschijnen, was die gewaarschuwd.228 

Een maand later zou Andries nog tegen zijn broer verzuchten: 

 “Ick ben seer wel tevreden dat wij dien bederffelijcken jonghen quyt zijn. Pierre schickt hem 

nu oock wel.”229 

Pierre slaat hierbij op Peter Janssen, die na het vertrek van zijn collega blijkbaar beter zijn draai 

vond in de organisatie en in zijn werk. 

6.3.4. Andere familiale problemen. 

Naast deze drie grotere verhaallijnen worden er ook nog enkele andere onderwerpen vluchtig 

aangehaald. Zo wordt er gesproken over de mogelijkheid van een huwelijk tussen Sara van der 

Meulen en Antoine Lempereur. Daniël kreeg op 11 januari de opdracht om te onderzoeken of hij 

een waardige echtgenoot voor hun zuster zou zijn.230 Dat verliep blijkbaar niet al te vlot, aangezien 

Andries op 31 maart klaagde dat hij van beiden nog niets betreffende dat onderwerp gehoord 

had.231 Uit latere brieven zou blijken dat hij als een geschikte kandidaat werd gezien en de 

bruidsschat werd besproken. Lempereur en Sara zouden in februari 1586 te Bremen in het huwelijk 

                                                 
227 Verwerkte brieven deel 1, nr. 27, paragraaf G; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 29, paragraaf A; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 35, paragraaf G. 
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treden.232 Een ander onderwerp dat regelmatig werd besproken, was het vertrek uit Antwerpen 

door de voltallige familie in 1585. Hierbij deden de broers elkaar enkele voorstellen en 

tegenvoorstellen. Zo stelde Andries op 19 juli voor om toch te wachten tot de stad een officieel 

traktaat gesloten had met de hertog van Parma.233 De familie zou de stad uiteindelijk op 21 

augustus verlaten richting Bremen, Andries zou in september volgen na zijn ontslag als schepen.234 

Dit hoofdstuk biedt de mogelijkheid om intiemer bij de familie van der Meulen binnen te kijken en 

zo een beeld te scheppen van hoe de familie te werk ging, waar de grens tussen privé en werk lag 

en hoe ze in het algemeen met elkaar en familiebeslommeringen omgingen. Uit de geanalyseerde 

brieven blijkt duidelijk dat de grens tussen werk en privé flinterdun was en beiden sterk met elkaar 

verweven waren. Privé-onderwerpen in de familiale sfeer werden terloops vermeld tussen de 

informatie over wisselbrieven, oorlogshandelingen en balen organzazijde door.235 

6.4 Diplomatieke opdrachten. 

Zoals eerder aangehaald, werd Daniël eind augustus eropuit gestuurd om de SvB te 

vertegenwoordigen in Holland. Daar moest hij bij verschillende organen, waaronder de SvZ, de 

SvH en de SG, de zaak van de SvB bepleiten. Zijn belangrijkste taak was het verkrijgen van hulp 

voor de ontzetting van het belegerde Antwerpen. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van enkele 

brieven bestudeerd hoe Daniël het er daar vanaf bracht. Nog voor Daniël Antwerpen verlaten had, 

kreeg hij van de SvB instructies met verschillende speerpunten: de onderhandelingen met Frankrijk 

en het verkrijgen van hulp ten tijde van het beleg van Antwerpen Ook de rol van Daniël als 

diplomaat wordt in dit hoofdstuk geduid. 

6.4.1. Onderhandelingen met Frankrijk. 

Een eerste speerpunt bestond uit het overtuigen van de andere provincies om onderhandelingen 

op te starten met de Franse koning over mogelijke hulp. De SvB waren namelijk bereid om ver te 

gaan; zelfs het opgeven van een deel van hun soevereiniteit was een mogelijke 

onderhandelingstroef. Daniël werd dan ook door hen aangespoord om elk mogelijk argument te 

gebruiken om de anderen voor de piste van de koning te overtuigen. De SvB gaven enkele 

voorbeelden van voormalige succesvolle samenwerkingen, waarvan de jaren onder de hertogen 

                                                 
232 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 586. 
233 Verwerkte brieven deel 1, nr. 57, paragraaf C. 
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van Bourgondië het belangrijkste waren. Daarnaast moest Daniël zich ook focussen op het 

behouden van eendracht tussen de provincies. Ze waren ervan overtuigd dat eendracht van het 

grootste belang was om de Spanjaarden te weerstaan. Vooral sinds de moord op Willem van 

Oranje op 10 juli 1584 was er steeds meer sprake van een wig tussen de provincies. Ook de rol 

van de Engelse koningin moest worden aangehaald, maar dan liefst enkel over de al beloofde 

Engelse financiële hulp. Bij de andere provincies waren er namelijk voorstanders om 

onderhandelingen aan te knopen met de Engelsen in plaats van met de Fransen. De SvB waren 

hier absoluut geen voorstanders van en benadrukten keer op keer dat Daniël de Franse piste zo 

goed mogelijk moest verkopen.236 Ook bij hun volgende instructie legden ze bij Daniël de nadruk 

op het feit dat een alliantie met de Engelse koningin ten zeerste moest afgeraden worden. Volgens 

hen zou de Engelse koningin een alliantie en effectieve hulp enkel als voorwendsel gebruiken om 

een alliantie met de Fransen te ondermijnen. Ze zou nooit vrijwillig toestaan dat de Fransen hun 

macht zo zouden kunnen uitbreiden. Voor hen zou zo’n Frans-Nederlandse as nog gevaarlijker 

worden dan de Spaanse koning.237 Voor de SG zou een Franse alliantie geen probleem mogen 

zijn, aangezien ze al eerder bereid waren gebleken om zich ondergeschikt te plaatsen aan de 

Franse koning.238 Ook in hun derde instructie zouden de SvB deze optie blijven benadrukken. Niet 

enkel dat, Daniël moest ook nog eens benadrukken dat de onderlinge onderhandelingen over deze 

kwestie niet mochten uitgerekt worden; er zat haast achter! De Fransen zouden inderdaad 

bepaalde voorwaarden en toegevingen eisen, maar die zouden nooit zo erg zijn als die van de 

Spanjaarden. Indien er toch zou besloten worden om niet in te gaan op de mogelijke Franse hulp, 

moest Daniël hen zo snel mogelijk op de hoogte brengen van hoe de anderen dan dachten om het 

vijandelijk geweld te weren.239 Dat de SG op 29 september te horen kregen dat hun verzoek om 

6.000 voetknechten en 30.000 ruiters door de Engelsen was afgewezen, hielp de Franse optie 

mogelijks ook vooruit.240 

Van Daniëls pogingen om de andere partijen van het nut van deze onderhandelingen te overtuigen 

zijn één rapport en drie vertogen terug te vinden. Dat eerste is een kladrapport waar hij wat punten 

herhaalde waarover vergaderd moest worden. De vertogen waren toespraken die hij had 

gehouden. Hij sprak er tweemaal over bij de SvZ rond midden september en éénmaal bij de SvH 

                                                 
236 Verwerkte brieven deel 1, nr. 1, paragrafen A-I; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 2, paragraaf C; 
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op 3 september.241 Bij zijn eerste vertoog voor de SvZ op 28 augustus had hij nog niet gesproken 

over een alliantie met Frankrijk. Daarom stuurden ze hem op 7 september geüpdatete instructies 

toe om opnieuw voor de SvZ te verschijnen. De vijand had namelijk in tussentijd Vilvoorde 

veroverd, waardoor de situatie nog dringender werd. Hij moest al zijn overtuigingskracht gebruiken 

en wachten op hun beslissing voor hij naar Antwerpen mocht terugkeren.242 Er werd hem ook 

opgedragen om uit te zoeken wie er allemaal nog niet overtuigd was van de noodzakelijkheid van 

de onderhandelingen en om hun onzekerheden uit te klaren. Uiteindelijk volgden de verschillende 

Staten de aanbeveling van de SvB. Op 29 september stemden de Staten van Gelderland toe om 

onderhandelingen aan te knopen met de Franse koning. De Staten van Holland, Zeeland, Utrecht 

en Friesland zouden op 6 oktober volgen.243 Blijkbaar was de communicatie tussen de 

afgevaardigden van de SvB en de SvB echter niet optimaal. Andries klaagde op 16 oktober dat ze 

noch van Daniël, noch van één van de andere Antwerpse afgevaardigden dat belangrijke nieuws 

hadden ontvangen. In plaats daarvan hadden ze een voor Brussel bestemde brief van Cornelis 

Aerssens geopend omdat ze hun ongeduld niet meer konden bolwerken. Daniël had echter wel 

geschreven, maar niet alle brieven kwamen even vlot in Antwerpen toe. Zo was een brief van 

Daniël van 6 oktober, die verzonden werd voor het aannemen van de resolutie, op 12 oktober 

toegekomen, terwijl brieven van 22, 25 en 30 september pas op 15 oktober Antwerpen bereikten.244 

Nu de beslissing genomen was om te onderhandelen met Frankrijk betekende dat niet dat de 

interne moeilijkheden waren opgelost. Rond 24 oktober waren ze nog volop bezig en bleek het 

volgens Andries vooral Holland te zijn die moeilijk deed. Desondanks hoopte hij dat er een 

oplossing kon gevonden worden. Ondanks dat de Antwerpse afgevaardigde Petrus Alostanus 

ervan overtuigd was dat er snel een onderling akkoord zou worden gesloten, vreesde Andries wel 

voor de reactie van Zeeland en Holland als de Franse koning zijn eis doordrukte om in twee steden 

per provincie een garnizoen te mogen stationeren. Ondanks alles stonden volgens hem de 

Brabantse afgevaardigden voor Frankrijk bijna klaar om naar Delft te vertrekken. Zo zouden ze 

geen tijd verliezen als de algemene delegatie richting Frankrijk zou vertrekken. Op 5 november zou 
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hij dat nog eens herhalen.245 Uiteindelijk werd het plan gevormd om op 8 november te vertrekken, 

maar door een gebrek aan wind werd dat uitgesteld naar 9 november. Naast de drie 

afgevaardigden Jan van Stralen, Jan Hinckaert en Richard van Mérode, reisden ook de heer van 

La Pree en Lieven Calvart mee. De SvB hadden de SG verzocht om hen ook een commissie te 

geven. Daniël werd gevraagd om daarbij te assisteren. Ze zouden uiteindelijk op 13 november voor 

de SG verschijnen, waar Lieven Calvart door de SG toch nog werd afgewezen en de delegatie dus 

niet naar Frankrijk mocht vergezellen.246 De delegatie van de SG zou uiteindelijk op 3 januari 

richting Parijs vertrekken.247 

6.4.2. Diplomatie omtrent het beleg van Antwerpen. 

Dat de situatie in Antwerpen na de start van het beleg niet optimaal was, is een understatement. 

Daarom was een tweede en waarschijnlijk zelfs belangrijker speerpunt het verkrijgen van hulp van 

de andere Nederlandse provincies, en dan in het bijzonder van de machtigste provincies Zeeland 

en Holland. De acties die Daniël hiervoor moest uitvoeren, worden opnieuw besproken in de 

instructies die hij in augustus van de SvB ontving. Als eerste belangrijke stap zagen ze het 

samenvoegen van zowel de SvB en de SvZ als de admiraliteiten van beide provincies. Deze 

gezamenlijke admiraliteit zou dan onder het commando komen te staan van Jonker Willem van 

Bloys, de heer van Treslong, die tot dan de Zeeuwse admiraliteit aanvoerde.248 De SvB vonden het 

niet nodig om hun eigen admiraal voor te dragen, aangezien ze die onbekwaam achten, zoals ze 

op 7 oktober aan Daniël schreven.249 De SvB zagen dat als noodzakelijk omdat de voornaamste 

tactiek van de Spanjaarden het afsluiten van de Schelde was. Indien de Spanjaarden daarin 

zouden slagen, zou Antwerpen uiteindelijk gedwongen worden om te capituleren en dan zou ook 

de rest van Brabant en Vlaanderen vallen. Daniël moest daarom aan de SG vragen om met alle 

mogelijke middelen een afsluiting van de Schelde tegen te houden. Ze waren ervan overtuigd dat 

zoiets met de gezamenlijke vloot van Zeeland, Holland en Brabant, en met ondersteuning van de 

andere provincies zou moeten lukken. In het slechtste geval, waarbij de Schelde toch afgesloten 

zou worden, moest er nagedacht worden over de mogelijkheid om de dijken van Zandvliet en 
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Saeftinghe door te steken om toch een bevaarbare doorgang naar de stad te hebben. Daarnaast 

zou de SvZ dan het fort van Lillo moeten onderhouden, aangezien hun verbinding met Antwerpen 

dan verbroken zou zijn. Daniël moest hen ook aanraden om extra troepen naar Bergen-op-Zoom 

te sturen. De vijand zou het immers niet nalaten om ook tot daar op te trekken en zo de Schelde 

nog beter in handen te krijgen.250 Deze instructie zou Daniël bijna paragraaf per paragraaf omzetten 

in een vertoog dat hij op 28 augustus voor de SvZ bracht. Zodra hij dat gedaan had, moest hij zo 

snel mogelijk naar de SvH reizen om daar een gelijkaardig vertoog te berde te brengen.251 

Daniël zou van dat eerste vertoog voor de SvZ verslag uitgebracht hebben bij de SvB, want op 1 

september stuurden zij hem een brief om hem te feliciteren met zijn werk waarbij ze nog enkele 

extra punten aanhaalden. Zo hadden ze ondertussen met het garnizoen van Lillo onderhandeld 

over hun soldij. Er werd overeengekomen om die 4,5 maand soldij uit te betalen, wat volgens hun 

berekeningen neerkwam op 33.000 tot 34.000 gulden. Antwerpen kon er 20.000 betalen, het 

overige bedrag moest Daniël mee helpen regelen. Volgens hen was de soldij namelijk niet enkel 

berekend op de 4,5 maanden in Antwerpse dienst, maar ook op achterstallige diensten voor andere 

provincies. Daniël moest aan de hand van bijgevoegde brieven bij de SvZ onderhandelen om een 

onderdeel van het bedrag te betalen, of tenminste hun onderdeel van de betaling aan een zekere 

kapitein Gott.252 

Niet enkel het onderhoud van Lillo vormde een probleem. Op alle vlakken waren er in Brabant 

tekorten waarvoor ze op hulp van de andere provincies moesten rekenen. Zo droegen de SvB bij 

hun eerste instructie eind augustus Daniël al op de SG te laten weten dat het voor hen niet meer 

mogelijk was om de garnizoenen van Brussel, Mechelen, Vilvoorde, Bergen-op-Zoom, Lillo, 

Marguerite, Donk, Willebroek en ’t Veer te onderhouden. Daarnaast moesten de SG hun leger zo 

snel mogelijk bij elkaar roepen te Middelburg.253 Op 7 september klaagde Andries dat daar nog 

niets van in huis gekomen was en dat ze in Antwerpen zeer verwonderd waren dat de 

hoogdringende troepen en oorlogsschepen niet verschenen.254 Een dikke maand later werd Daniël 

samen met Gillis Hooftman en Jan van de Werck aangesteld om verse levensmiddelen voor de 

belegerde stad te vinden. De prijzen swingden daar tegen dan al de pan uit. Het bestuur was 
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genoodzaakt om een distributieplan op te richten om iedereen van voedsel te kunnen voorzien.255 

Tegen 7 november weeklaagde Andries opnieuw over het gebrek aan hulp van Zeeland en Holland. 

Financieel hadden ze dan nog nauwelijks de Brabantse lasten verminderd. Nog dramatischer was 

het in Brussel. Andries vermoedde dat zij het niet langer dan een maand meer konden uithouden 

als er geen graankonvooien de stad binnen geraakten.256 

Uit de brieven wordt zelfs gewag gemaakt van een gebeurtenis waarbij hulp bewust werd 

tegengehouden. Zelfs al ging het om Antwerpse middelen die probeerden de stad te bereiken. De 

SG had namelijk een half jaar eerder, rond 8 april, te Antwerpen drie ‘hele’ kanonnen komen 

ophalen om ze naar Rotterdam te brengen. In de oorspronkelijke ruil zouden ze er één terug sturen 

als de SvB er dringend nodig hadden. Dit werd echter toen al aangepast naar het sturen van drie 

‘halve’ kanonnen.257 In september werd Daniël verantwoordelijk gesteld om die halve kanonnen 

naar Antwerpen te krijgen. Hij had er drie gevonden in Zutphen en had die laten inschepen richting 

Rotterdam, om van daar naar Antwerpen gebracht te worden. In Rotterdam werden ze echter 

tegengehouden. In een brief van 28 september hamerde de SvB er bij Daniël nogmaals op hoe 

hoogdringend die kanonnen nodig waren voor de verdediging van het fort van Lillo. Vier dagen 

later herhaalden ze deze eis nogmaals, ondanks dat ze ondertussen twee brieven van de SG 

hadden ontvangen met de boodschap dat de kanonnen in een arsenaal in Rotterdam moesten 

blijven. Om de kanonnen toch nog vrij te krijgen, voegden ze bij de brief het schrijven van de SG 

van 8 april, waarbij de kanonnen aan de SvB werden toegezegd.258 Pas in januari werden de 

kanonnen uiteindelijk vrijgegeven en moest Daniël persoonlijk naar Rotterdam gaan om de zaak 

op te lossen. Jacques Fauconnier, die de kanonnen dan in handen had, kon geen boot betalen om 

ze naar Antwerpen te vervoeren.259 

Uiteindelijk zou de RvS, samen met de graaf van Hohenlo een grote som geld aan de geplaagde 

stad beloven. Dat gebeurde wel pas eind juni/begin juli, wanneer de onderhandelingen over de 

capitulatie al enige tijd bezig waren. 25.000 gulden van de beloofde 40.000 waren de bijdrage van 

de SvH. Ze gaven dat geld om de forten, soldaten en matrozen mee te betalen. De 

capitulatieonderhandelingen waren op dat moment echter wel al bezig, maar het geld werd in 

augustus 1585 toch nog gebruikt om een maand soldij mee te betalen. De SvB besliste dat die 
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mocht uitbetaald worden aan Jacques Schot te Delft en Hans Beernart te Middelburg. Daniël moest 

daarbij een oogje in het zeil houden.260 Daarvoor zouden ze op 9 juli een bewijs van de magistraat 

van Antwerpen voor 25.000 gulden opsturen, zodat het geld veiliggesteld kon worden. Dat moest 

gebeuren door via schuldbekentenissen graan, boter en andere waren op te kopen om ze 

vervolgens voor contant geld te verkopen. Dat mocht zelfs met enig verlies gebeuren, zolang er 

maar contant geld voor in ruil werd gekregen. Andries zou kijken om daarvoor een commissie te 

regelen voor Jacques Schot en Daniël. Op 12 juli bevestigen de afgevaardigden van de SvB 

schriftelijk aan Schot dat de schuldbrieven verzonden waren. Met de inning van het geld mocht wel 

niet getalmd worden; het geld was meer dan broodnodig. Dat werd in verschillende brieven in de 

loop van juli herhaald.261 Het ging echter nog niet snel genoeg, want op 8 augustus laat Andries 

weten dat hij zeer verwonderd is dat hij nog niets van de 25.000 gehoord heeft.262 Een kleine maand 

later had hij nog altijd geen antwoord. De SvB besloten dan maar om de schuldbrieven te gebruiken 

om een maand soldij uit te betalen aan de soldaten en matrozen.263 

Dat de situatie er nooit echt goed heeft voorgestaan, is ondertussen wel duidelijk. Uiteindelijk 

vertrok Filips van Marnix van St-Aldegonde rond midden juni naar de hertog van Parma om te 

onderhandelen over een capitulatie, waar dan later de SvH en SvZ bij betrokken zouden worden. 

Binnen de Antwerpse Breede Raad zorgde de mogelijkheid van een afzonderlijke vrede voor zeer 

veel consternatie. De SvH en SvZ waren zelf ook voorstander van een algemene vrede, waar er 

veel voordeliger kon onderhandeld worden dan vanuit de positie van een belegerde stad.264 Dat 

begrepen ze in Antwerpen ook. Ze hadden daar verschillende brieven voor gestuurd, zowel van 

Andries aan Daniël als van de SvB rechtstreeks aan de SG. Ze hadden daar op 12 juli echter nog 

geen antwoord over gekregen. Ondertussen was Filips van Marnix van St-Aldegonde op 9 juli 

samen met Willem van Mérode, Jan van Schoonhoven en Andries Hessels opnieuw naar de hertog 

van Parma vertrokken. Andries verwachtte ze elk moment terug.265 Ze zouden inderdaad de 

                                                 
260 Verwerkte brieven deel 1, nr. 53, paragraaf B. 
261 Verwerkte brieven deel 1, nr. 55, paragraaf C; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 56, paragraaf C; 
D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 291; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 57, paragraaf E; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 58, paragraaf B; 
Verwerkte brieven deel 2, nr. 69. 
262 Verwerkte brieven deel 1, nr. 60, paragraaf G. 
263 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 328. 
264 Verwerkte brieven deel 1, nr. 54, paragraaf A; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 55, paragraaf A. 
265 Verwerkte brieven deel 1, nr. 56, paragraaf B. 



75 
 

volgende dag terug in Antwerpen verschijnen. Andries vertelde dat ze zeer goed ontvangen waren, 

maar zijn voorstellen vonden ze niet voldoende: 

 “Inde religie oft religiensvrede en zal niet te doen zijn, maer wel met mondelinghe gheloofte 

dat iegelijck vrij ende onghemolesteert zal in zijn huys moghen doen dat hij wil. De stadt zal oock 

moeten versekert wesen door gernisoen oft andersins, tottertijd dat gheen noot zal wesen, gelijck 

men bij exempelen siet dat den voors. Parma de gernisoenen uut alle de steden, die gereduceert 

zijn, uut treckt soo verre het mogelijcken is, ende en soeckt niet dan dat de vremdelinghen, 

insonderheyt de Spaigniarden, uut den lande mochten ghesonden worden.”266 

Wat later schrijft Andries dat het akkoord toch nog niet zo streng is. Over bijvoorbeeld religie valt 

er volgens hem wel nog te praten.267 Op 19 juli kwam de Breede Raad opnieuw samen om een 

eigen voorstel op te maken voor de aanstaande onderhandelingen.268 Op 24 juli zouden 21 

commissarissen naar Beveren vertrekken om hun voorstel aan de hertog van Parma voor te 

leggen. Die zou de volgende dag het Antwerpse voorstel aan drie vooraanstaande juristen 

voorleggen. Zes dagen later schreef Andries zijn broer dat het moeilijk vooruitging. Hij hoopte dat 

de onderhandelaars erin zouden slagen om de gereformeerde kerk te beschermen. Hij verwachtte 

wel dat enkele onderhandelaars enkele dagen later rapport zouden komen uitbrengen. Dat deden 

ze inderdaad, maar Andries was absoluut niet te spreken over de bereikte resultaten.269 Hij vreesde 

echter dat er niets meer aan te doen was, aangezien de voorraden in de stad quasi op waren. Hij 

keek er nu gewoon naar uit om zijn biezen te kunnen pakken en met de rest van familie naar Delft 

af te reizen, wat mogelijk zou zijn door het bijna ondertekende verdrag. Dat hield namelijk in dat 

iedereen de stad vrij mocht verlaten, met inbegrip van eigendommen en goederen. Dat was goed 

nieuws voor de meeste protestanten in de stad, aangezien een andere voorwaarde slechts 

godsdienstvrijheid voorzag voor de volgende vier jaar.270 Antwerpen capituleerde officieel op 17 

augustus 1585 en het daaraan verbonden verdrag zou een keerpunt in de geschiedenis van de 

Nederlanden betekenen.  
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6.4.3. De rol van Daniël van der Meulen als diplomaat. 

Wat tijdens dit onderzoek opviel, was een opmerkelijk verschil tussen de eerste weken van Daniëls 

opdracht en de weken erna. Hij begon zijn opdracht tussen begin augustus en eind september met 

enkele succesvolle vertogen voor de RvS, SvZ en SvH om ze te overtuigen van de nood aan 

onderhandelingen met de Fransen en hen op te roepen de hoogdringende hulp naar Antwerpen te 

sturen.271 De SvB leek tevreden te zijn met het geleverde werk en spoorde Daniël gedurende 

september en begin oktober aan om op hetzelfde elan verder te gaan.272 Het succesvol verkrijgen 

van de halve kanonnen voor het Antwerpse fort Lillo toont opnieuw aan dat Daniël zijn diplomatieke 

opdracht serieus nam.273 

Vanaf oktober lijkt er zich echter een kentering voor te doen. Waar Daniël in de voorbije maanden 

ongeveer drie maal per maand een instructie van de SvB ontving, daalde dit vanaf oktober naar 

nul. Enkel de SG en de stad Antwerpen zouden er elk nog één sturen: de SG rond 20 april, de stad 

Antwerpen op 19 juni.274 Ook het aantal brieven die Daniël van de SvB ontving, zakte drastisch van 

vijf in september tot twee in oktober en slechts een in november. Daarna was het wachten tot 

februari voor er rechtstreeks contact werd opgenomen met Daniël.275 Dat geeft ons natuurlijk enkel 

een beeld op de officiële communicatie. Uit de verwerkte brieven kan duidelijk opgemaakt worden 

dat de gebroeders van der Meulen ook in hun persoonlijke communicatie de diplomatieke 

opdrachten en ontwikkelingen besproken. Vaak was het Andries die zijn broer op informele wijze 

opdrachten doorgaf.276 

De brieven die Daniël zelf verzond om verslag uit te brengen over zijn bezigheden zijn wat 

moeilijker in kaart te brengen, aangezien er gewoonweg niet veel van zijn brieven bewaard zijn 

gebleven. In de Coll. DvdM zijn slechts tien kladbrieven bewaard die Daniël zou geschreven 

hebben aan de SvB. Ook hier kan dezelfde evolutie opgemerkt worden. In het begin van zijn 

opdracht brengt hij regelmatig verslag uit, daarna duurt het plots een maand voor hij nog een brief 

opstelt en na verloop van tijd zelfs bijna twee maanden.277  

                                                 
271 Inventaris deel 2, nrs. 77 en 79. 
272 Verwerkte brieven deel 1, nr. 17. 
273 Verwerkte brieven deel 1, nr. 10. 
274 Inventaris deel 1, nrs. 1-4. 
275 Inventaris deel 1, nr. 7. 
276 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf I. 
277 Inventaris deel 2, nr. 62. 



77 
 

Een andere mogelijkheid om Daniëls bezigheden in beeld te brengen is via de informatie die uit de 

inhoud van de brieven af te leiden zijn. Zo was het de gewoonte om in het begin van de brief de 

ontvanger te laten weten welke brieven er sinds hun laatste schrijven ontvangen waren. De 

ontvanger kon bijgevolg te weten komen of er nog brieven met extra informatie onderweg waren 

of als er brieven onderweg verloren zouden zijn gegaan. Een voorbeeld hiervan is de brief die 

Daniël op 3 september van de SvB ontving. De SvB schreven dat ze uit Daniëls brief hadden 

opgemaakt dat hij hun boodschap had voorgedragen voor de SvZ. Door dat in hun eigen brief te 

vermeldden, wist Daniël dat zijn brief op zijn bestemming was toegekomen.278 Dat dit wel degelijk 

nodig is, toont de brief van Andries van 17 oktober aan. Daarin schreef hij dat er drie brieven van 

Daniël uit september waren toegekomen, terwijl hij vijf dagen eerder al een brief van 6 oktober van 

zijn broer had ontvangen.279 Bij de officiële communicatie van de SvB is dat minder een 

mogelijkheid omdat er slechts bij drie van de twaalf  bewaarde brieven zo’n situationele informatie 

aanwezig is.280 

Andries deed dat veel vaker, maar aangezien de briefwisseling tussen Andries en Daniël telkens 

verschillende onderwerpen behandelde, is het veel moeilijker om eruit af te leiden of Daniël in zijn 

brieven zijn diplomatieke taken besprak. Aanwijzingen uit de brieven maken echter duidelijk dat dit 

niet vaak het geval was. Zo klaagde Andries zeer regelmatig dat hij geen informatie over bepaalde 

onderwerpen of gebeurtenissen kreeg, ondanks dat hij er vol verlangen op zit te wachten. Zo 

schreef hij op 12 november dat hij al sinds 31 oktober niets meer gehoord had. Op 24 november 

schreef hij dan dat het van 6 november geleden was dat hij nog een brief ontvangen had. Op 25 

december was het dan al van het begin van de maand geleden, ondanks dat volgens Andries de 

wegen goed begaanbaar waren en andere brieven de stad wel gemakkelijk bereikten. Dit alles lag 

echter niet altijd aan Daniël zelf. Zijn brieven van 4 en 6 november kwamen pas op 18 november 

in Antwerpen toe en die van 12 en 18 november verschenen pas op 1 december. 281 Tegenwoordig 

lijkt dat een relatief regelmatige briefwisseling te zijn, maar voor iemand als Andries, die gemiddeld 

tussen de tien en de vijftien brieven per maand naar Daniël stuurde, was dat veel te weinig.282 Het 
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valt wat te vergelijken met een huidig sms-gesprek waarbij de ene persoon om de twee dagen een 

bericht met info stuurt en slechts een tot twee keer om de twee weken een antwoord ontvangt. 

Daarnaast valt er uit de brieven ook af te leiden dat Daniël zelf bepaalde onderwerpen durfde te 

negeren, ondanks de regelmatige vragen van zijn broer. Zo was Daniël samen met Jacques Schot 

verantwoordelijk voor het omzetten in contant geld van een wisselbrief van 25.000 gulden voor de 

SvB, maar ondanks de vele herinneringen en aansporingen ontving Andries er geen informatie 

over.283 Andries was niet de enige die te weinig informatie van Daniël ontving. Ook de SvB werden 

ongeduldig toen zijn verslagen uitbleven. Op 24 november schrijft Andries zijn broer zelfs dat ze 

dreigden zijn commissie te schrappen, omdat het al van 7 oktober geleden was dat ze nog iets van 

hem hadden ontvangen.284 

Uit de hierboven besproken elementen kan afgeleid worden dat Daniël vlot aan zijn diplomatieke 

opdracht begon, maar al snel op een zijspoor terechtkwam. Vanaf oktober lijkt hij zijn opdracht 

steeds meer links te laten liggen. Toevallig is dat ook het moment waarop de onderhandelingen 

met de familie della Faille over een mogelijk huwelijk tussen Hester en Daniël opvlamden. Het is 

niet onwaarschijnlijk dat beide gebeurtenissen in relatie met elkaar staan. 

6.5 Het commerciële en financiële aspect van de brieven. 

Het laatste, belangrijke aspect dat naar voren komt in de brieven, is het commerciële leven van 

Daniël. Als partner in de Oude Compagnie van zijn broer Andries en schoonbroer François Pierens 

mocht Daniëls verhuis naar Delft niet in de weg komen te staan van zijn koopmansactiviteiten. De 

veelvuldige opdrachten die hij van Andries kreeg, gaven daar ook weinig mogelijkheid toe. Het is 

niet de bedoeling van dit onderzoek om een uitgebreide analyse te maken van de gevoerde handel. 

Wel wordt er stilgestaan bij de rol van Daniël in het handelsnetwerk. Alle informatie hierover komt 

uit brieven die Andries aan Daniël schreef om hem op de hoogte te houden van de handel, 

opdrachten te geven, vragen te stellen of adviezen te vragen. 
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6.5.1. Stedelijke netwerken en een uitgebreid assortiment. 

Zoals gewoonlijk in die tijd verhandelden de van der Meulens een uitgebreid assortiment aan 

goederen in een beperkt geografisch gebied. Het handelsgebied van de Oude Compagnie besloeg 

van oudsher Zuid-Duitsland en de Nederlanden. Dat wordt ook bevestigd door de informatie in de 

verwerkte brieven. De belangrijkste steden in hun handelsnetwerk waren Antwerpen, waar Andries 

zijn hoofdkwartier had, Frankfurt en Keulen, waar Pierens de zaken behartigde en Delft, waar 

Daniël en Jacques Schot woonden. Delft zelf was als handelsstad minder belangrijk, maar lag goed 

gelegen dichtbij andere belangrijke Hollandse en Zeeuwse handelssteden. Die focus op 

Antwerpen, Frankfurt, Keulen en Delft hield echter niet in dat er niet in andere steden werd 

gehandeld. Zo hadden ze bv twee factors in Neurenberg, Johan Pippeler en Hans de Stigher, maar 

ook in steden als Delft (Jacques Schot) of Middelburg (Hans Beernart) hadden ze agenten. Aan de 

hand hiervan werd er een volledig netwerk uitgebouwd, waarbij de goederen van de ene stad naar 

de andere werden verplaatst waar meer winst kon worden gemaakt. Hierbij was het briefnetwerk 

van de van der Meulens van zeer groot belang om de prijzen in de verschillende steden en markten 

te kunnen vergelijken. Bij de van der Meulens was het de gewoonte om vanuit Antwerpen Engels 

en Vlaams laken naar de Zuid-Duitse jaarmarkten te brengen. Daar werden dan Duitse en 

Italiaanse goederen opgekocht die terug naar de Nederlanden werden gebracht.285 

Ondanks de oorlogscontext werd er ook tussen augustus 1584 en september 1585 nog altijd 

gehandeld. Zoals hierboven al besproken werd, handelden de van der Meulens in een uitgebreid 

assortiment aan goederen. In de besproken brieven gaat het vooral over kruidnagel, verschillende 

soorten textiel, salpeter, suiker en wijn. Dat assortiment werd voornamelijk opgemaakt uit goederen 

die op bepaalde locaties goed zouden opbrengen of die in de toekomst een nuttige investering 

zouden kunnen vormen.286 Uit de verwerkte brieven kan geconcludeerd worden dat de rol van 

Daniël in deze periode voornamelijk die van tussenpersoon is. Dat blijkt uit onderstaande 

voorbeelden.  
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Een eerste voorbeeld is de wijnhandel, die op 12 oktober voor het eerst werd aangehaald. Andries 

sprak met Daniël over het aankopen van 1.000 pond aan wijnen uit het Rijngebied. Daniël zou dat 

met Jacques Schot afgesproken hebben, waarna Schot contact opnam met Andries. Andries was 

ermee akkoord, maar verwonderde zich erover dat zijn broer hem er zelf niet van op de hoogte 

bracht.287 Waar Andries op dat moment gematigd reageerde, is dat een ander verhaal op 27 

oktober. Hij kwam toen te weten dat de prijs voor wijn zeer laag lag, namelijk 10, 12, 16, en 20 fl. 

per voeder. Andries moest veel mogelijkheden met de wijn gezien hebben, want op 7 november 

schreef hij Daniël dat Pierens het aankopen van wijn met veel naarstigheid moest doen. Pierens 

was met zijn Zuid-Duitse contacten de geknipte persoon voor die taak.288 Ondanks dat er dan enige 

tijd niet meer over de aangekochte wijn werd gesproken, schreef Andries op 30 maart plots dat het 

goed zou zijn om met de komende jaarmarkt terug grote hoeveelheden wijn aan te kopen. Volgens 

hem was er op dat moment geen betere opportuniteit om in te investeren, vooral door de drie goede 

wijnjaren die ze juist achter de rug hadden. Ondertussen was er al afgesproken om voor 2.000 

pond aan te kopen, waarvan Schot de helft voor zijn rekening zou nemen289 Op 11 april liet Andries 

aan Daniël weten dat hij Pierens had geschreven om wijnen te blijven aankopen tot ze aan die 

2.000 pond zaten. Als het nieuwe wijnjaar ook van goede kwaliteit bleek te zijn, mocht er daar ook 

van aangekocht worden. Voorlopig stockeerden ze de wijn nog om op een gunstiger ogenblik te 

verkopen, aangezien Pierens liet weten dat er geen haast mee gemoeid was.290 Aangezien er 

hierna niet meer over de wijn werd gesproken tot 25 juli, kunnen we aannemen dat dit effectief 

gebeurd was. Op die datum schreef Andries dat Pierens nog 50 voeders wijn heeft aangekocht 

voor de prijs van 34 en 35 fl. aan 24 albus per fl.291 Volgens Andries deed hij dit in Menz, maar 

aangezien dat een stad in Oost-Duitsland is, lijkt het logischer dat hij hier de stad Metz bedoelde. 

Het feit dat Pierens vandaar naar Straatsburg reisde, bevestigt dit vermoeden enkel maar. In elk 

geval was er volgens Andries nog altijd niet genoeg wijn aangekocht, aangezien het ingeschatte 

budget van 2.000 pond nog niet bereikt was. Hij hoopte dat Pierens nog wat meer zou aankopen, 

omdat hij opportuniteiten zag in de heropening van de stad.292 Op dat ogenblik waren de 

onderhandelaars immers druk bezig om de capitulatie te bespreken. 
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Een ander voorbeeld gaat over balen organza, een zeer fijne zijdesoort. Daar werd voor het eerst 

over gesproken op 14 oktober, wanneer Andries zijn broer schreef dat hij de balen waarschijnlijk 

van Dordrecht naar Amsterdam zou laten sturen.293 Andries schreef dit order effectief uit, 

aangezien Daniël op 25 oktober de opdracht kreeg om na te gaan bij Cornelis Schreven, hun 

contactpersoon in Dordrecht, of de baal effectief was toegekomen, waarna die werd verzonden 

naar Jacques Beernart te Amsterdam.294 Op 3 november kwam hij echter tot het besef dat dit niet 

de beste optie was. In Antwerpen zelf zou ze een veel betere prijs kunnen opleveren. Organza 

werd toen geschat tussen de 39 sc. per pond en 40 sc. per pond.295 Op 7 november kreeg Daniël 

de effectieve opdracht om Beernart te contacteren om de baal naar Antwerpen te versturen. 

Andries rook een opportuniteit door het grote gebrek aan organza in de stad en schreef Pierens 

om ook uit Keulen een baal op te sturen als hij er nog zou hebben. Ook Venetiaanse zijde was niet 

meer in de stad te vinden.296 Nog geen twee dagen later herhaalde Andries zijn opdracht in een 

nieuwe brief. Aangezien de zijde zeer goedkoop of op krediet kon worden aangekocht in andere 

streken, kon het in Antwerpen gemakkelijk contant of voor een zeer hoge prijs op krediet verkocht 

worden aan betrouwbare personen. Of om het met Andries’ eigen woorden te zeggen: 

“Die dit gheweten hadde ende willen avontueren, soude wel eenen ghoeden treck te trecken 

gheweest zijn.”297 

Op 17 november had Andries echter nog niet gehoord of de baal effectief al in Amsterdam was 

toegekomen. In Antwerpen waren er via andere koopmannen wel al zes balen organza gearriveerd. 

Desondanks mocht Daniël de baal nog altijd naar Antwerpen laten sturen, behalve als de baal in 

Amsterdam een gelijkaardige goede prijs zou opleveren. Andries zou François Pierens wel op de 

hoogte stellen om toch nog niets op te sturen zolang er geen nader order volgde.298 Een week later 

volgde een nieuwe brief, deze keer met slechter nieuws. Daniël moest de baal organza niet meer 

terugsturen, voor zover dit nog niet gebeurd was. Vanuit Antwerpen zag het er namelijk naar uit 

dat de vijand de Schelde aan het afsluiten was en de baal er dus niet meer door zou geraken. Hij 

verwachtte ook niet dat er vanuit de Noordelijke Nederlanden hulp zou komen. Hij noemt ze “traech 

ende te ongetrou”.299 Vijf dagen later, op 28 november, was Andries alweer van gedachten 
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veranderd. De stoffen waren zo gegeerd in Antwerpen dat hij het risico wel wou nemen. De prijs 

was al gestegen naar 40 sc. per pond contant. Drie dagen later schreef Andries een brief om te 

vragen waarom hij maar niets over de baal hoorde. Hij hoopte dat ze ondertussen toch bijna zou 

toekomen. Indien ze toch nog niet verzonden zou zijn, moest dat stante pede gebeuren, voor het 

nog gevaarlijker werd. Hij stuurde dezelfde dag ook een brief via expresbode met hetzelfde 

bericht.300 Uit een brief van 4 december kunnen we opmaken dat hij eindelijk wat nieuws over de 

baal ontvangen had. Ze zou wat vertraging hebben opgelopen, maar was onderweg. Uiteindelijk 

zou de baal rond 28 december met de vloot in Antwerpen aankomen en ze werd de volgende dag 

gelost. Andries vroeg onmiddellijk om de nieuwe baal organza en de twee balen floretzijde ook te 

verzenden, ondanks de steeds gevaarlijkere tocht. De vijand werd namelijk steeds sterker. De vloot 

die de eerste baal uiteindelijk in Antwerpen kreeg, bestond uit 180 schepen en ondanks het harde 

werk van de oorlogsschepen, was de vijand er met zes schepen vandoor kunnen gaan. 301 De baal 

organza werd in Antwerpen onmiddellijk aan de man gedaan. Twee weken later had Andries 100 

pond organza aan de prijs van 41 sc. per pond zijde verkocht. Ook de overgebleven zijde was al 

verkocht in kleinere stukken van 16 pond aan 41 sc. 6 d. per pond zijde.302 Ondanks dat de stad al 

enige maanden met een gebrek aan levensmiddelen zat, bleef een luxeproduct als organza zijde 

blijkbaar toch zeer in trek. 

Bij beide voorbeelden lijkt Daniël eigenlijk niet veel meer dan een boodschapper die berichten van 

zijn broer moest overbrengen aan vertrouwenspersonen in de buurt, of werd hij zelfs gewoonweg 

op de hoogte gehouden van wat er allemaal aan het gebeuren was binnen hun handelsbedrijf. 

Waar Daniël dan weer een meer actieve rol in toebedeelt kreeg, was bij het uitbetalen en innen 

van obligaties of wisselbrieven en het bijhouden van de boeken. 

6.5.2. De administratieve kant van de handel. 

Vooral in die wisselbrieven kreeg Daniël een belangrijke rol in handen. Wisselbrieven waren een 

betalingsmiddel: een koopman schreef een brief uit die de ontvanger kon inwisselen tegen een 

bepaald bedrag bij de door de koopman genoemde contactpersoon.  Meestal stond er ook een 

vervaldatum vermeld op de brief. Zo ontving het bedrijf van Andries en Daniël in Antwerpen een 

wisselbrief die uitgeschreven was door Pierens en die op hen moest getrokken worden. Andries 
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moest dus voor half november 1.000 gulden uitbetalen aan Jan van Zandvoort en Peter Helmon.303 

Dit was een veel veiligere manier om betalingen uit te voeren dan met baar geld op zak door Europa 

te trekken. Alle voorwaarden en informatie stonden in de wisselbrief vermeld, zodat fraude moeilijk 

werd. Zo gebeurde het dat koopmannen naar hun contacten in andere steden brieven stuurden 

met een extract geschreven in het handschrift waarin bepaalde wisselbrieven waren geschreven. 

Zo kon de contactpersoon die de wisselbrieven moest uitbetalen de geschriften met elkaar 

vergelijken, om zeker te zijn van de authenticiteit.304 Door de opmars van de Spanjaarden werd het 

in de loop van 1585 steeds moeilijker om wissels te laten uitschrijven op Antwerpen. Nadat 

Nijmegen en Neuss vielen, werd het contact tussen Antwerpen en de Duitse steden zo goed als 

verbroken. Ook de naderende capitulatie van Antwerpen zelf speelde hierin mee. Om dit te kunnen 

omzeilen, stuurde Andries de wissels door naar Daniël in Delft, waar dat geen probleem was.305 In 

november 1584 raadde hij Daniël al aan om een obligatie op Keulen te laten wisselen omdat er in 

Antwerpen “luttel wissel voor handen” was.306 

Een andere belangrijke rol van Daniël was het bijhouden van de boeken. Hiervoor ontving hij de 

benodigde informatie via brief. Zo moest Peter Janssen, de in opspraak gekomen klerk van de 

compagnie, regelmatig een overzicht sturen van de in Antwerpen geïnde schulden bij verschillende 

collega-handelaars. Wat hierbij vooral opvalt, is dat Janssen dat regelmatig doet tot eind december 

en dan negen maanden lang niets meer schrijft, zonder iets van verklaring te geven voor zijn lange 

zwijgen. Dat doet vermoeden dat er verschillende brieven van hem gewoonweg niet in de Coll. 

DvdM zitten of niet bewaard zijn gebleven.307 Ook door Andries werd hij af en toe op de hoogte 

gehouden van de afgesloten schulden.308 Een andere duidelijke aanwijzing voor deze meer 
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bureaucratische rol is het feit dat Daniël de boeken vanuit Antwerpen kreeg toegezonden. Daarin 

zou alles aangevuld zijn tot op 27 oktober, de dag van het vertrek van het eerste deel, het 

zogenaamde ‘grote boek’, dat op 31 oktober toekwam. Het tweede deel met de journalen volgde 

later tussen 24 en 28 november, samen met enkele extracten over de in de tussentijd gesloten 

handelsovereenkomsten.309 Op 10 december moest Peter Janssen ook nog enkele kopieën 

opsturen die zijn voormalige collega-klerk, Melchior Noirot, in het grote boek en de journaals was 

vergeten steken.310 Dat ‘grote boek’ en de journalen waren uiteraard de dubbele boekhouding die 

de van der Meulens bijhielden, zoals elke zichzelf respecterende koopman uit die tijd. Deze 

dubbele boekhouding was van heel groot belang voor een handelscompagnie. Ze was 

onontbeerlijk om de stand van zaken binnen het bedrijf in het oog te houden. Hoe zat het met de 

voorraden, welke schulden moesten er nog worden uitbetaald en welke schulden moesten worden 

geïnd? Daarnaast werden alle handelsovereenkomsten minutieus in de boekhouding gestoken, 

uiteraard op dubbele wijze. Dat betekende dat de overeenkomst zowel bij de uitgaven als bij de 

inkomsten geregistreerd stond. Aangezien alle deelnemers aan een transactie zo’n dubbele 

boekhouding bijhielden, was vals spel veel moeilijker.311 De transactie tussen Andries en Abraham 

Pelt illustreert dit goed. Andries kocht bij Pelt vijf vaten suiker aan 231/2 d. per pond suiker. In de 

dubbele boekhouding van Andries zou deze transactie dus tweemaal moeten staan. Eénmaal bij 

de uitgavenkolom, waar het uitgegeven totaalbedrag moest staan, en éénmaal bij de 

inkomstenkolom, waar de vijf vaten suiker moesten staan. Bij Pelt zou deze transactie uiteraard 

omgekeerd in de boeken verschijnen.312 Een goed bijgehouden dubbele boekhouding was niet 

enkel handig om zich te beschermen tegen inhalige collega’s. Het was tevens een goede manier 

om de eigen agenten en factoren te controleren. Ook zij moesten een boekhouding bijhouden die 

dan op tijd en stond vergeleken werd met die in de hoofdzetel. Voor de agenten van de van der 

Meulens in Neurenberg stond er waarschijnlijk zo’n controle gepland. In verschillende brieven praat 

Andries namelijk over de boeken die van daar zouden overgezonden worden zodra de andere bij 

Daniël waren toegekomen. Daarnaast was er ook wat twijfel over de correctheid van de agenten 

ter plaatse, al dan niet bewust. Zo zegt Andries op 24 november: 
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 “Ick presumere, hoewel dat den vors. Pippeler ende Stigher voor de misse hebben 

gheschreven meer wtghetelt dan ontfanghen te hebben, dat het contrarie blijcken zal int slot van 

hare rekeninghe.”313 

Desondanks leken de boeken ook bij de van der Meulens nog niet volledig in orde te zijn. Andries 

moest in verschillende brieven aan Daniël vragen om de rekeningen voor Neurenberg af te werken 

zodat ze naar daar konden worden verzonden. Door beide boeken naast elkaar te leggen, konden 

de rekeningen dan worden afgesloten.314 Het bleek echter een werk van lange adem te zijn. Waar 

Daniël al in november de opdracht kreeg om de boeken in orde te brengen zodat de rekeningen 

afgesloten konden worden, waren de problemen in juli nog niet opgelost. Daniël kreeg de opdracht 

om naar Neurenberg te gaan en voor een oplossing te zorgen. Andries zou ook naar Delft of Keulen 

reizen om zijn deel van het werk te doen.315 Op 8 augustus moest Andries tot zijn grote verbazing 

schrijven dat hij een brief van 15 juni van de Stigher, hun agent in Neurenberg, had ontvangen. Hij 

schreef dat hij op dat moment de dubbele boekhouding nog altijd niet ontvangen had, wat nochtans 

allang had moeten gebeuren.316 Het is dan ook te begrijpen dat Andries erop hamerde dat die 

boeken tot in de details correct moesten worden ingevuld. Zelfs de huishoudelijke uitgaven 

moesten vermeld worden. Om te zorgen dat alle details opgenomen werden, zond Andries zelfs 

alle kleine dagelijkse uitgaven door naar Daniël.317 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat Daniël vooral als koopman bleef verder werken tijdens zijn diplomatieke 

opdracht. Andries’ herhaaldelijke aansporingen vallen ook op. Blijkbaar voelde hij de nood om 

regelmatig de opdrachten van zijn broer te herhalen en na te gaan hoe die verliepen. Het is uit de 

brieven duidelijk op te maken dat Andries de drijvende kracht achter de compagnie was die zijn 

collega’s in het gareel hield en aanstuurde. Het is dan ook de vraag welk belang er moet worden 

gehecht aan de rol van Daniël als koopman, ten aanzien van zijn broer. 
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7. Conclusie. 

Het was de bedoeling van deze masterproef om na te gaan hoe er in de 16e-eeuwse Nederlanden 

werd omgegaan met de dubbele maatschappelijke functie koopman-diplomaat. Daarvoor werd de 

case study van de Antwerpse koopman Daniël van der Meulen bestudeerd. In 1585 stond hij 

namelijk samen met zijn broer Andries en schoonbroer François Pierens aan het hoofd van hun 

handelscompagnie wanneer hij een diplomatieke opdracht ontving van de SvB. Om na te gaan hoe 

er werd omgegaan met die dubbele maatschappelijke functie, werd een kwalitatieve 

inhoudsanalyse uitgevoerd. Concreet houdt dat in dat de brieven werden onderzocht die Daniël 

ontving tijdens zijn opdracht als afgevaardigde van de Staten van Brabant bij de Staten-Generaal. 

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag werden de brieven geanalyseerd en inhoudelijk 

bestudeerd. Niet enkel wordt er zo gepoogd om een beeld te schetsen van de cumul van functies 

in die tijd, ook wordt de stelling van Jongbloet-Van Houtte onder de loep genomen. Zij stelt namelijk 

in haar bronnenuitgave dat Daniël zijn diplomatieke opdracht gebruikte om er als koopman op 

vooruit te gaan, wat erop zou wijzen dat er binnen de dubbele functie koopman-diplomaat een 

onevenwicht was. De diplomatieke functie zou ingezet worden om er commercieel/financieel beter 

van te worden. Deze stelling wordt in de conclusie diepgaander besproken, op basis van de 

uitgevoerde inhoudsanalyse. Afsluitend wordt er stilgestaan bij de beperkingen van deze 

masterproef en suggesties voor verder onderzoek. 

Uit de geanalyseerde brieven bleek dat er vijf belangrijke categorieën/onderwerpen op te merken 

waren in de briefwisseling. Vier van deze vijf onderwerpen werden als relevant beschouwd voor dit 

onderzoek en vormden zo de vier hoofdstukken van het betoog: de huwelijksonderhandelingen, de 

familiale of private beslommeringen, de diplomatieke opdracht en de handelsfunctie. Het eerste 

stuk gaat over de verschillende perikelen omtrent het huwelijk tussen Daniël en Hester della Faille. 

Uit de literatuurstudie bleek al dat een huwelijk in de 16e eeuw voornamelijk een economische 

aangelegenheid was, wat ook wordt bevestigd door de inhoud van de brieven. Het onderwerp is 

een vaak terugkerend en dominant gegeven in de brieven, soms ten koste van de aandacht die 

aan andere zaken wordt geschonken door Daniël, zoals de zaken of zijn diplomatieke opdracht. 

De drie broers della Faille voerden het woord namens hun zuster Hester, terwijl de belangen van 

de familie van der Meulen werden verdedigd door Daniëls broer Andries. Maandenlang 

correspondeerden zij met elkaar om het over de details van het huwelijk te hebben. En dat ging 

niet altijd van een leien dakje. De persoonlijke acties en overtuigingen van de broers della Faille 

bezorgden de familie van der Meulen heel wat kopzorgen, met onder andere de goede naam van 
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beide families die op het spel stond dankzij Jacques della Faille. Veel aandacht ging daarbij uit 

naar het overtuigen van de tegendraadse broer Maarten della Faille. Passend binnen het kader 

van die tijd zou kunnen worden aangenomen dat de religieuze tegenstelling daarvoor 

verantwoordelijk was. Maarten was namelijk katholiek, terwijl Daniël het protestantse geloof 

aanhing. Maar uit de brieven blijkt dat het economische motief doorslaggevender was. Maarten 

klaagde daarin voornamelijk over het sterfhuis van zijn vader dat moest worden afgehandeld en 

over het feit dat zijn broers niet akkoord zijn met zijn visie en vice versa. Maarten vreesde dat een 

huwelijk tussen Daniël en Hester zijn positie zou verzwakken. Het huwelijk waar Jan en Jacques 

zo’n voorstanders van waren, was voor de broers slechts een troefkaart in deze ruimere, 

economische onderhandelingen met de weerspannige Maarten. De verzoening tussen Daniël en 

Maarten toont ook  aan dat religie niet in de weg van potentiële handelswinsten zouden laten staan. 

Dat het huwelijk ook voor de van der Meulens in eerste instantie een economische verbintenis was, 

blijkt uit de brieven van Andries aan Hester, waarin Andries duidelijk maakte dat het om een 

profijtelijke verbintenis voor beide families ging, ondanks de zoetgevooisde woorden in het begin. 

Het tweede hoofdstuk focuste op familiale en private beslommeringen van de familie van der 

Meulen. Deze informatie geeft een goed beeld van hoe het eraan toeging bij een familiebedrijf en 

waar de grens getrokken werd tussen werk en privé. Opvallend in de correspondentie is dat de 

werk gerelateerde en private gespreksonderwerpen kriskras door elkaar lopen. De familie van der 

Meulen lijkt geen onderscheid te maken tussen privé en werk, alles is met elkaar verbonden en het 

commerciële neemt vaak de bovenhand. Illustrerend hiervoor is het nieuws dat hun zuster is 

overleden. Dat komt in een brief van Andries pas terloops in de vijfde paragraaf ter sprake, nadat 

Andries eerst jubelt over de hoge prijs die hun luxueuze organzazijde zou opleveren in Antwerpen 

(een stad waar nota bene een voedseltekort heerste). Privé-onderwerpen worden terloops vermeld 

tussen onderwerpen als wisselbrieven, handelsgoederen en de politieke situatie die ook 

substantieel meer aandacht krijgen. De gebroeders van der Meulen waren rasechte koopmannen 

die de zaak meer aandacht gaven dan familiale beslommeringen, zo blijkt uit de geanalyseerde 

brieven. 

Het derde hoofdstuk gaat dieper in op de ervaringen van Daniël als diplomaat. Vanaf 1584 kreeg 

hij van de Staten van Brabant de diplomatieke opdracht om bij de Staten-Generaal om hulp te 

vragen voor het belegerde Antwerpen. Uit de onderzochte brieven blijkt dat Daniël zijn opdracht 

als diplomaat danig verwaarloosde tijdens de eerste maanden, ondanks een veelbelovende start 

én een opdracht waaraan toch heel wat verbonden was. De huwelijksonderhandelingen met de 
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familie della Faille namen het leeuwendeel van zijn aandacht in beslag. Dat blijkt duidelijk uit de 

hoeveelheid communicatie die hij daarover ontving, in vergelijking met de vermeldingen over zijn 

diplomatieke opdracht. Huwelijksonderhandelingen waar, zoals eerder vermeld werd, ook grote 

economische voordelen aan verbonden waren. De berisping van zijn broer over het feit dat de SvB 

al zes weken niets meer van Daniël hebben gehoord, getuigt over zijn in de onderste schuif 

belandde opdracht. Dat de communicatie destijds niet altijd even vlot verliep, zou in het voordeel 

van Daniël kunnen pleiten. De hoeveelheid brieven die hij in diezelfde periode echter ontving, 

maakt duidelijk dat het briefverkeer zelfs in oorlogssituatie op z’n bestemming terechtkwam. Zo 

schreef Peeter Janssen op 29 oktober in Antwerpen dat hij Daniëls  brief van 25 oktober goed 

ontvangen had. Aan de andere kant moet er erkend worden dat ook de officiële communicatie 

vanuit de SvB rond diezelfde periode ophield. De informele communicatie via Andries echter niet. 

Keer op keer werd er in de brieven gelezen hoe verwonderd Andries wel niet was om op bepaalde 

onderwerpen geen antwoord te krijgen van zijn broer of van andere afgevaardigden, of om al zo 

lang geen brieven meer ontvangen te hebben. Zelfs over de 25.000 gulden die de SvZ en SvH als 

financiële hulp aan de lijdende SvB hadden uitgeschreven, moest Andries zijn vragen en 

opdrachten keer op keer herhalen en uiteindelijk zelf maar het heft in handen nemen. Daniël lijkt 

uit de brieven dus niet de meest betrouwbare of toegewijde diplomaat, zelfs wanneer er grote 

belangen op het spel stonden. Het huwelijk en de onderhandelingen namen vermoedelijk meer van 

zijn tijd en aandacht in beslag. 

Het vierde hoofdstuk behandelt de commerciële kant van Daniëls opdracht.  Uit de geanalyseerde 

brieven blijkt vooral dat Andries de sterke man binnen de handelscompagnie was. De andere twee 

compagnons speelden duidelijk een ondergeschikte rol. Eén van de meest frappante voorbeelden 

hiervan was dat er in de Coll. DvdM van Andries tussen september 1584 en augustus 1585 honderd  

brieven gericht aan Daniël zijn bewaard. Van François Pierens, de derde partner is geen enkele 

brief bewaard gebleven Hieruit kan aangenomen worden dat er ofwel geen brieven van Pierens 

aan Daniël bewaard zijn gebleven, ofwel dat er gewoonweg geen brieven waren. De eerste 

mogelijkheid lijkt nogal onlogisch als er gekeken wordt naar de rigueur waarmee Daniël zijn andere 

brieven bijhield. De tweede mogelijkheid betekent dat alle communicatie via Andries verliep. Uit 

zijn brieven kan ook opgemaakt worden dat hij beide andere compagnons regelmatig opdrachten 

gaf of de les las. Tegenover Daniël zei hij zelfs eens dat hij twijfelde om nog met Pierens verder te 

werken. Andries was dus duidelijk de leading man van de compagnie die de toon zette. 

Desondanks bleef de communicatie, vooral van Andries zijn kant, wel zeer actief. De broers bleven 

naar elkaar schrijven en ondanks dat het soms wat moeilijk ging, bleven de goederen aangekocht 
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en verkocht worden. Waar Andries vooral de organisatorische en leidende rol op zich nam, werd 

Daniël ingeschakeld om een administratieve functie uit te voeren. Vooral vanaf 1585 speelde hij 

volgens Jongbloet-Van Houtte een steeds belangrijkere rol door de invloed van de 

oorlogshandelingen op de handel. 

Door de val van Nijmegen en Neuss werd de communicatie tussen Antwerpen en Zuid-Duitsland 

verbroken, waardoor een alternatieve manier moest worden gevonden om de goederen en 

briefverkeer op zijn bestemming te krijgen. Volgens Jongbloet-Van Houtte speelde Daniël hier een 

belangrijke rol in. Hij zou de uit Antwerpen afkomstige goederen en brieven via Holland naar 

Duitsland krijgen. Als het later moeilijk werd om uit het buitenland wisselbrieven op Antwerpen te 

geven, werd Daniël ook als tussenpersoon gebruikt. Zij beschrijft hem ook als een zeer 

ondernemende en intelligente man die zijn werk uitmuntend uitvoert. Zo haalt Jongbloet-Van 

Houtte in haar artikel uit 1976 in verschillende voorbeelden aan hoe Daniël voorstellen en ideeën 

had die hij voorlegde aan de SvZ.318 De voorstellingen gingen onder andere over het 

samenbrengen van de Brabantse en Zeeuwse vloot, het verplaatsten van de zetel van de RvS naar 

Middelburg … Jongbloet-Van Houtte lijkt te insinueren dat dit allemaal door Daniël zelf werd 

bedacht en voorgelegd. 

Eerst en vooral is het niet de bedoeling om te ontkennen dat Daniël van der Meulen een opmerkelijk 

man was. Zijn parcours toont duidelijk aan dat hij een zeer succesvol koopman en burger was. 

Maar dat hij in zijn latere jaren zeer succesvol was, wil niet zeggen dat hij ook al gelijkaardige 

succes behaalde in 1584-1585. Uit de verwerkte brieven lijkt Daniël namelijk niet al te best uit te 

komen. Zijn diplomatieke opdracht leek hij  al snel te verwaarlozen ten voordele van zijn 

aanstaande huwelijk en de huwelijksonderhandelingen, en ook op commercieel vlak moest zijn 

broer hem keer op keer aansporen om zijn werk uit te voeren. Het in orde brengen van de 

rekeningen en de boekhouding van Neurenberg is hier een goed voorbeeld voor. Waar Andries al 

in oktober en november vroeg om die in orde te brengen, bleek dit in juli nog altijd niet afgerond te 

zijn. Ook de diplomatieke prestaties waar Jongbloet-Van Houtte over praat, waren niet zo bijzonder. 

Als de instructies van de SvB naast de gegeven vertogen worden gelegd, blijken die grotendeels 

overeen te komen. Zelfs de volgorde van de paragrafen werd meestal aangehouden. Eigen 

invullingen kwamen hierbij nauwelijks aan te pas. Een ander voorbeeld zijn de onderhandelingen 

over de rol van de Franse koning. Daniël moest  de visie van de SvB vertegenwoordigen, die graag 

                                                 
318 G. Jongbloet-Van Houtte. “De belegering en de val van Antwerpen belicht vanuit een koopmansarchief.” 
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de Franse koning als nieuwe soeverein hadden gezien. Volgens Jongbloet-Van Houtte werd deze 

richting niet gekozen, ondanks dat Daniël zich nauwgezet aan de opdracht gewijd had. Uit dit 

onderzoek blijkt dat Daniël dat inderdaad deed in september en het begin van oktober, maar daarna 

kwamen er geen rapporten meer in Antwerpen toe. De Nederlandse onderhandelaars vertrokken 

echter pas in januari naar Parijs. Waarom rapporteerde Daniël niets in de drie tot vier maanden tot 

dat moment? 

Het onderzoek van deze masterproef kan echter wel bevestigen dat Daniël inderdaad zorgde dat 

de wisselbrieven in orde kwamen en dat de goederen en briefverkeer op hun bestemming kwamen. 

Maar was hij hier echter broodnodig bij? De compagnie had namelijk genoeg agenten in Holland 

die dat ook hadden kunnen doen, zoals bv. Jacques Schot, waarbij Daniël tot aan zijn huwelijk in 

Delft logeerde en die zelf ook vaak betrokken werd in dezelfde opdrachten als Daniël. 

Dit onderzoek trachtte een goed beeld te schetsen van de verschillende aspecten van zowel 

professionele leven als het persoonlijke leven (waar relevant) van de koopman-diplomaat Daniël 

van der Meulen in de periode 1584-1585. Op basis van deze case study kunnen we enkele 

stellingen brengen over de dubbele rol van een koopman-diplomaat in de 16e-eeuwse 

Nederlanden en over de personen die deze rol vervulden. 

Ten eerste blijkt dat die dubbele functie eigenlijk niet echt lijkt te bestaan. De meeste belangrijke 

kooplui uit deze periode hielden zich niet enkel bezig met hun economische activiteiten, maar ook 

met politiek. Daniël was wijkmeester in Antwerpen en afgevaardigde van de SvB, Andries was 

schepen in Antwerpen, Jacques della Faille was aalmoezenier, Jan della Faille was muntmeester 

… Het opnemen van een politieke rol bleek een essentieel onderdeel te zijn van het 

koopmansleven en van de sociale cirkel die ermee verbonden was. In de context van de 

onderzochte personen kunnen we niet echt spreken van een dubbele rol gezien beide taken zo 

nauw vervlochten waren. Op een manier waren de diplomatieke en politieke activiteiten een 

essentieel onderdeel van het koopmansbestaan: misschien zelfs even belangrijk als de 

handelsactiviteiten zelf. In een samenleving waar zo sterk gerekend werd op  onderling vertrouwen 

om aan handel te kunnen doen, was het hebben van de juiste connecties onontbeerlijk. Wie vooruit 

wou geraken in het leven, moest de juiste mensen kennen. Een goede manier om die connecties 

te verkrijgen en te onderhouden, was het bekleden van openbare ambten en het voeren van een 

verstandige huwelijkspolitiek met het oog op de economische belangen. 
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Ten tweede valt duidelijk te stellen dat de diplomatieke functie een ondergeschikte rol speelde ten 

aanzien van de handelsactiviteiten van de koopmannen. Het is niet zozeer dat de diplomatieke rol 

onbelangrijk was, maar wel dat hij in het teken stond van het nastreven van persoonlijke en 

professionele doeleinden van de koopman eerder dan van de opdracht gevende overheid. Dat 

Daniël ondanks de natuur van zijn diplomatieke opdracht toch deelnam aan een transport van 

graan naar de vijand toont de prioritaire rol van zijn handelsactiviteiten. De diplomatieke functie 

speelde een ondergeschikte rol indien de commerciële belangen op het spel stonden, zoals ook 

de huwelijksonderhandelingen aantoonden. Alles was ondergeschikt aan de commerciële 

opportuniteiten. 

Ten derde kunnen we stellen dat de koopmannen de grens tussen het professionele en de 

privésfeer absoluut verwaarloosden. In het kader van de vorige twee stellingen valt het niet te 

verwonderen dat alle onderwerpen die in dit onderzoek zijn besproken door elkaar heen lopen. 

Een grens trekken tussen het diplomatieke, het commerciële, werk of het privéleven is bijzonder 

moeilijk. De brieven tonen dit stuk voor stuk aan. Paragrafen over de oorlogssituatie worden 

afgewisseld met familienieuws, om gevolgd te worden door economische informatie en terug naar 

de oorlogssituatie. Het hoofdstuk over de familiale ontwikkelingen van de van der Meulens 

illustreert dit goed. Zaken en familiale problemen wisselen elkaar probleemloos af, politieke 

problemen gaan naadloos over in opportuniteiten voor de koopman. De mensen achter deze 

zaakjes merkten het waarschijnlijk niet. Voor hen was deze vervlechting doodnormaal. 

7.1 Beperkingen en suggesties. 

Het bespreken van een case study aan de hand van een briefwisseling waarbij het overgrote deel 

van de brieven niet door het onderwerp van de case study geschreven zijn, heeft uiteraard zijn 

beperkingen. In dit onderzoek wordt er voornamelijk voortgegaan op de brieven die Daniël heeft 

ontvangen, waarvan de brieven van broer Andries het leeuwendeel uitmaken. De visie van Andries 

komt dus duidelijk naar voren, en dat is per definitie een subjecte visie.  Daarnaast is er ook gewoon 

een zeer grote hoeveelheid informatie waardoor dit onderzoek voortgaat op een beperktere 

selectie. Alle 277 documenten uit de bronnenuitgave analyseren en bespreken viel buiten de 

omvang van deze masterproef en is eerder voer voor een doctoraat.  Doorheen het onderzoek is 

wel gebleken dat juist die omvang van de Coll. DvdM veel mogelijkheden biedt op verder 

onderzoek. Naast de onderwerpen die hier besproken zijn geweest, is er ook nog een overvloed 

aan informatie die een beeld kan vormen van het leven van een 16-eeuwse koopman en zijn 

tijdsperiode. Zo zijn er de gedetailleerde beschrijvingen van de oorlogshandelingen, de 
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besprekingen van handelsactiviteiten, de bijlagen met documenten van uiteenlopende functies … 

Verder onderzoek dat de lijn van deze masterproef wil vervolgen is ook zeker nog mogelijk. Doordat 

niet alle documenten grondig verwerkt zijn kunnen worden, is er daar zeker nog mogelijkheid tot 

onderzoek. Daarnaast kan het verhaal van Daniël ook nog naast andere casestudies gelegd 

worden om een vergelijkend onderzoek uit te voeren. Ook een vergelijkend onderzoek met nog 

meer literatuur behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast zou ook een onderzoek over de 16e-

eeuwse huwelijkspolitiek veel hebben aan de Coll. DvdM. 
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8.  Bijlagen 

8.1 Stamboom van de familie van der Meulen 

Stam Eerste Generatie Tweede Generatie 
- Jan van der Meulen de Jonge 

° Antwerpen voor 1520 
† Antwerpen 1563/1564 

 

X Antwerpen juli 1543 
 
- Elizabeth Zeghers 

° Lier ca. 1520 
† Bremen 17/06/1587 

- Anna van der Meulen 
°Antwerpen 1544/1546 
† onbekend 

 
X1 Keulen september 1573 
 

Severijn van de Corput 
° onbekend 
† Frankfurt december 1575 

 
X2 Keulen 1576/1582 

 
François Pierens 

° Komen 
† Onbekend 

 
 
 
 
 

- Hans(ke) van de Corput 
° Antwerpen 1574/1575 † Straat van Magelhaen 
december 1598 

 
 
 
- Twee dochters geboren voor september 

1584 
- Een derde kind 

° Keulen 26/05/1585 
† Onbekend 

 

 - Jan van der Meulen 
° Antwerpen 1547/1548 
† Antwerpen 1576 

 

 

 - Andries van der Meulen 
° Antwerpen 1549 
† Utrecht 12/01/1611 
 

X Antwerpen 16/10/1583 
 

Suzanne de Malapert 
° Antwerpen 12/05/1566 
† Utrecht 17/08/1625 

- Suzanna van der Meulen 
°Antwerpen 16/08/1584 
† 1643 

 
X 1608 
 

Marc Mamuchet 
° Onbekend 
† Onbekend 
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- Elizabeth van der Meulen 

° Bremen 25/11/1585 
† Onbekend 

 
X1 1608 
 

Jacques de Velaer 
° Onbekend 
† Onbekend 

 
X2 1616 

Jan van Panhuys 
° 1575 
† Onbekend 

 
- Hester van der Meulen 

° Bremen 13/08/1587 
† 23/09/1643 

 
X 1618 
 

Charles de Latfeur 
° Onbekend 
† Onbekend 
 

- Andries van der Meulen 
° Bremen 1589 
† Bremen 1590 

 
- Andries van der Meulen 

° Bremen 14/01/1591 
† 16/06/1654 

 
 

X 1627  
 

Mechteld van Santen 



95 
 

° 1600 
† 1677 

 
- Anna van der Meulen 

° Bremen 1592/1593 
† Onbekend 

 
- Margeriete van der Meulen 

° Bremen 20/02/1595 
† 1651 

 
X 1651 

 
Philippe Celendrius 
° 1587 
† 1649 

 
- Justina van der Meulen 

° Bremen 19/11/1595 
† 20/05/1655 
 

X  
 

Daird du Tour 
° Onbekend 
† Onbekend 

 
- Anna van der Meulen 

° Bremen 14/10/1597  
† Onbekend 

 

X 
 

Pieter Muenickx 
° Onbekend 
† Onbekend 

 
- Zoon 

° Onbekend 
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† Onbekend 
 

- Johannes van der Meulen 
° Bremen 14/01/1601 
† 1643 
 

X 1626 
 

Elisabeth Bax 
° Onbekend 
† Onbekend 

 
- Nicolaas van der Meulen 

° Bremen 05/11/1602 
† 06/09/1646 

 
- Maria van der Meulen 

° Bremen 03/05/1604 
† 1682 
 

X 1626 
 

Frederick Ruysch 
° 1601 
† 1677 

 
- Catharina van der Meulen 

° Bremen 26/12/1606 
† Onbekend 

 

X 1639 
 

Greven de Marienbordes 
° Onbekend 
† Onbekend 

 

 - Sara van der Meulen 
° Antwerpen 1552/1553 

- Antoine Lempereur jr 
° Keulen december 1586 



97 
 

† Amsterdam april 1618 
 

X Bremen februari 1586 
 

Antoine Lempereur 
° Doornik 05/06/1552 
† Amsterdam september 1615 

† Onbekend 

 
- Constantijn Lempereur 

° Bremen juli 1591 
† Leiden 01/07/1648 
 

X  
 

Clara Thijs 
° Onbekend 
† Leiden 17/07/1653 

 
- Theodosius Lempereur 

° Onbekend 
† Onbekend 

 
- Johannes Lempereur 

° Onbekend 
† Onbekend  

 
- Alexander Lempereur 

° Onbekend 
† Onbekend 

 

 - Daniël van der Meulen 
° Antwerpen 23/10/1554 
† Leiden 25/07/1600 
 

X Haarlem 24/12/1584 
 

Hester della Faille 
° Antwerpen 1558/1559 
† ’s Gravenhage 1643  

- Cornelia van der Meulen 
° Bremen 12/11/1585 
† Onbekend 
 

X 1616 
 

Jeronimo de Backer 
° Onbekend 
† Onbekend 

 
- Levenloos kind 

° Onbekend 
† Onbekend 
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- Hester van der Meulen 

° Bremen 20/02/1588 
† Leiden 16/08/1600 

 
- Daniël van der Meulen 

° Bremen 30/091589 
† Oost-Indië 1618 

 
- Lucretia van der Meulen 

° Bremen 15/05/1591 
† Onbekend 
 

X Leiden 1627 
 

David de Ruiter 
° Onbekend 
† Onbekend 

 
- Emilia van der Meulen 

° Leiden 26/09/1592 
† Onbekend 
 

X Leiden 1616 
 

Jean de Hochepied 
° Onbekend 
† Onbekend 

 
- Hansken van der Meulen 

° Leiden 27/01/1594 
† Onbekend 

 
- Catharina van der Meulen 

° Leiden 04/03/1596 
† Onbekend 
 

X Leiden 20/10/1626 
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Adophus Vorstius 
° 1597 
† 1663 

 
- Andries van der Meulen 

° Leiden 20/11/1597 
† Onbekend 

 
- Suzanna van der Meulen 

° Leiden 20/08/1599 
† Onbekend 
 

X Leiden 1625 
 

Michiel van Crayensteyn 
° Onbekend 
† Onbekend 

 - Maria van der Meulen 
° Antwerpen 1556 
† Antwerpen 09/11/1584  
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8.2 Inventaris 

8.2.1. Deel 1 

 Instructies aan DvdM 
 

   

 Opdrachtgever 
 

Datum Taal Aantal 

1 Staten van Brabant 2x 2de helft 
08/1584 
24/08/1584 

Nederlands 3 

2 Gedeputeerden van de SvB 08/09/1584 
22/09/1584 
22/09/1584 

Nederlands 3 

3 Staten Generaal Ca. 
20/04/1585 

Nederlands 1 

4 Antwerpen 19/06/1585 Nederlands 1 

 Totaal   8 

 

 Brieven aan DvdM 
 

   

 Afzender en locatie 
 

Datum Taal Aantal 

5 Andries van der Meulen, 
Antwerpen 

- September 
1584: 7 

- Oktober 
1584: 3, 5, 
10, 12, 16, 
17, 18, 24, 
25, 27 

- November 
1584: 3, 2x 
5, 7/8, 9/10, 
12, 17, 18, 
2x 24, 25, 2x 
28 

- December 
1584: 2, 4, 5, 
7, 2x 8, 2x 
10, 13, 17, 
25, 28/29, 
30/31 

- Januari 
1585: 3, 9, 
11, 11/12, 
12, 17, 22, 
23, 28, 30 

- Februari 
1585: 5, 7, 
11, 16, 20, 
21/22, 25, 
26, 27 

Nederlands 100 
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- Maart 1585: 
2, 5, 9, 11, 
13, 14, 15, 
19, 25, 28, 
30, 31 

- April 1585: 6, 
10, 11, 19, 
24, 28, 30 

- Mei 1585: 4, 
9, 11, 17, 2x 
28, 30 

- Juni 1585: 1, 
4, 13/14, 20, 
29 

- Juli 1585: 5, 
9, 12, 13, 19, 
25, 27, 31 

- Augustus 
1585: 1, 8, 
12, 16, 22 

6 Jacques della Faille, Haarlem 
en één brief uit Lisse 

- December 
1584: 12 

- Februari 
1585: 10, 20, 
21 

- Maart 1585: 
12, 14, 25 

- Mei 1585: 1, 
8, 12, 28 

- Juni 1585: 
11, 17 

- Juli 1585: 29 
- Augustus 

1585: 2, 6, 7, 
9, 12, 18, 22 

- September 
1585: 2x 3, 
6, 7, 8, 10, 
14 

Nederlands 28 

7 Gedeputeerden van de SvB, 
Antwerpen 

01/09/1584 
03/09/1584 
06/09/1584 
07/09/1584 
28/09/1584 
02/10/1584 
07/10/1584 
19/11/1584 
25/02/1585 
26/02/1585 
14/03/1585 
13/06/1585 

Nederlands 
Frans 
Frans 
Frans 
Nederlands 
Nederlands 
Frans 
Nederlands 
Nederlands 
Nederlands 
Nederlands 
Nederlands 

12 

8 Maarten della Faille, Antwerpen 24/01/1585 
28/03/1585 
09/05/1585 
28/05/1585 

Nederlands 6 
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16/09/1585 
17/09/1585 

9 Peeter Janssens, Antwerpen, 
Antwerpen 

29/10/1584 
09/11/1584 
10/12/1584 
30/12/1584 
04/09/1585 

Nederlands 5 

10 Sara van der Meulen, 
Antwerpen 

29/10/1584 
05/11/1584 

Nederlands 2 

11 Joan de Wale, Venetië 23/06/1585 
30/08/1585 

Nederlands 2 

12 Jan van Lare, Middelburg 29/08/1584 Nederlands 1 

13 Burgemeesters, Schepenen en 
Raad van Antwerpen, 
Antwerpen 

14/10/1584 Nederlands 1 

14 Matteus de Hoest, Antwerpen 10/11/1584 Nederlands 1 

15 Antoine Lempereur, Keulen 20/11/1584 Frans 1 

16 Joris della Faille, Dordrecht Na 22/03/1585 Nederlands 1 

17 Robert van Eeckeren, Haarlem 12/04/1585 Nederlands 1 

18 Thomas Anraet, Antwerpen 27/04/1585 Nederlands 1 

19 Jacques Calvart, Haarlem 06/08/1585 Frans 1 

 Totaal   163 

 

 Brieven aan Hester della Faille 
 

   

 Afzender en locatie 
 

Datum Taal Aantal 

20 Josina Hamels, Haarlem Juni 1585 
07/08/1585 
14/08/1585 
02/09/1585 
06/09/1585 
08/09/1585 
26/09/1585 

Nederlands 7 

21 Andries van der Meulen, 
Antwerpen 

22/09/1584 Nederlands 1 

22 Maarten della Faille, 
Antwerpen 

21/10/1584 Nederlands 1 

23 Jacques della Faille, Haarlem 20/05/1585 Nederlands 1 

 Totaal   10 

 Losse stukken 
 

   

 Omschrijving 
 

Datum Taal Aantal 

24 Memorie Jan van de Warcke s.d. Nederlands 1 

25 Brief SG aan SvB 08/04/1584 Nederlands 1 

26 Testament Elizabeth Zegers 03/12/1584 Nederlands 1 

27 Kopie brief van Filips van 
Marnix van St Aldegonde 

Begin juni 
1585 

Frans 1 

28 Rekening van de familie 
Beresteyn voor DvdM met 

Mei 1585 Nederlands 1 
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8.2.2. Deel 2 

 Brieven 
 

    

 Afzender en locatie 
 

Ontvanger en 
locatie 

Datum Taal Aantal 

30 Filips van Marnix van St 
Aldegonde, Antwerpen 

Philips van 
Hohenlohe, 
Middelburg 

27/05/1585 
31/05/1585 
03/06/1585 

Nederlands 
Duits 
Nederlands 

3 

31 Antoine Lempereur, 
Keulen 

Andries van der 
Meulen, 
Antwerpen 

06/12/1584 
27/12/1584 

Frans 2 

32 Gedeputeerden SvB, 
Antwerpen 

Staten Generaal, 
Den Haag, Delft 

25/02/1585 
13/06/1585 

Nederlands 2 

33 Burgemeester, 
Schepenen en Raad 
van Antwerpen, 
Antwerpen 

Maurits van 
Nassau en RvS, 
Middelburg 

29/05/1585 
30/05/1585 

Nederlands 2 

34 Anna van der Meulen, 
Frankfurt 

Maria van der 
Meulen, 
Antwerpen 

07/09/1584 Nederlands 1 

35 Roche de Sorbies, Heer 
van Pruneaux, Delft 

Cornelis 
Aertsen, s.l. 

20/10/1584 Nederlands 1 

36 Petrus Alostanus,  
Den Haag 

Laurens Bacx, 
s.l. 

26/10/1584 Mengelmoes 
Nederlands en 
Duits 

1 

37 Maurits van Nassau en 
Raad van State, Den 
Haag 

Roelof 
Berwouts, 
Bergen-op-Zoom 

26/10/1584 Nederlands 1 

38 Maarten della Faille, 
Antwerpen 

Antonio 
Schorremans, 
Calais 

31/12/1584 Nederlands 1 

39 Maarten della Faille, 
Antwerpen 

Jacques de 
Wale, s.l. 

31/12/1584 Nederlands 1 

40 Maarten della Faille, 
Antwerpen 

Dirck de Jagere, 
Kortrijk 

31/12/1584 Nederlands 1 

41 Hester della Faille, 
Haarlem 

Elizabeth 
Zegers, 
Antwerpen 

05/01/1585 Nederlands 1 

42 Jacques della Faille, 
Haarlem 

Jan della Faille, 
Dordrecht 

24/01/1585 Italiaans 1 

43 Gedeputeerden SG in 
Frankrijk, Parijs 

Staten Generaal, 
Den Haag 

22/02/1585 Nederlands en 
1 paragraaf in 
het Frans 

1 

44 Wouter Aertsen, 
Londen 

Jan della Faille, 
Dordrecht 

19/03/1585 Nederlands 1 

aantekening van Jacques della 
Faille 

29 Antwoord van de SG aan de 
afgevaardigden van Antwerpen 
(waaronder DvdM 

9/07/1585 Nederlands 1 

 Totaal   5 
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45 Jacques de Dijcker, 
burgemeester van Gent 

Heer van 
Nieulant, 
burgemeester 
van Brugge 

06/04/1585 Frans 1 

46 Staten van Brabant, 
Antwerpen 

Gedeputeerden 
SvB bij de SG, 
s.l. 

11/04/1585 Nederlands 1 

47 Jacques della Faille, 
Haarlem 

Andries van der 
Meulen, 
Antwerpen 

15/04/1585 Nederlands 1 

48 Staten Generaal,  
Den Haag 

Staten van 
Zeeland, 
Middelburg 

29/04/1585 Nederlands 1 

49 Maarten della Faille, 
Antwerpen 

Jacques della 
Faille, Haarlem 

04/05/1585 Nederlands 1 

50 Gedeputeerden SvB, 
Antwerpen 

Raad van State, 
s.l. 

22/05/1585 Nederlands 1 

51 Gedeputeerden SG in 
Engeland, Gravesend 

Staten Generaal, 
Den Haag 

06/06/1585 Nederlands 1 

52 Joachim Ortel, 
Gravesend 

Staten Generaal, 
Den Haag 

06/06/1585 Nederlands 1 

53 Gedeputeerden SvB ter 
SG, Delft 

Staten van 
Brabant, 
Antwerpen 

07/07/1585 Nederlands 1 

54 Gedeputeerden SvB, 
Antwerpen 

Jacques Schot, 
Delft 

12/07/1585 Nederlands 1 

55 Gedeputeerden van de 
SG in Engeland, 
Londen 

Raad van State, 
s.l. 

18/07/1585 Nederlands 1 

56 Jan della Faille, Leiden Antwoord op 
protest DvdM 

19/07/1585 Nederlands 1 

57 Jacques della Faille, 
Delft 

Antwoord op 
protest DvdM 

19/07/1585 Nederlands 1 

58 Petrus Alostanus, 
Bergen-op-Zoom 

Staten Generaal, 
Den Haag 

02/08/1585 Nederlands 1 

59 Anna van der Meulen, 
Keulen 

Elizabeth 
Zegers, 
Antwerpen 

08/08/1585 Nederlands 1 

60 Peeter Janssens, 
Antwerpen 

Andries van der 
Meulen, Delft 

06/09/1585 Nederlands 1 

61 Anna van der Meulen, 
Keulen 

Sara van der 
Meulen, Bremen 

18/09/1585 Nederlands 1 

 Totaal    37 

 

 (Klad)brieven DvdM 
 

   

 Ontvanger en locatie van het 
schrijven van de brief 
 

Datum Taal Aantal 

62 Gedeputeerden SvB,  
2x Middelburg 
Delft 

29/08/1584 
30/08/1584 

Frans 
Frans 
Frans 
Frans 

10 
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s.l. 
 
Delft 
Delft 
Delft 
Delft 
Delft 
Middelburg 

03/09/1584 
eind okt/begin 
nov 
29/11/1584 
02/03/1585 
07/03/1585 
07/03/1585 
04/04/1585 
Begin mei 
1585 

 
Frans 
Nederlands 
Nederlands 
Nederlands 
Frans 
Nederlands 

63 Protest tegen Jan della Faille, 
s.l., Leiden, Haarlem 

31/06/1585 
(haast 
onleesbaar) 
19/07/1585 
21/09/1585 

Nederlands 3 

64 Kladaantekening, s.l. 2x s.d. Nederlands 2 

65 Hester della Faille,  
Den Haag 

07/03/1585 Nederlands 1 

66 Staten Generaal, Middelburg 29/04/1585 Nederlands 1 

67 Staten van Brabant, s.l. s.d. Nederlands 1 

68 Protest tegen Jan, Jacques en 
Maarten della Faille, Delft 

19/07/1585 Nederlands 1 
 

 Totaal   19 

 

 Diplomatieke stukken 
 

   

 Omschrijving 
 

Datum Taal Aantal 

69 Akte van consent van de SvZ 
nopende de handeling de 
Franse koning, Middelburg 

10-19/09/1584 Nederlands 1 

70 Concept voor de voorwaarden 
voor onderhandelingen met 
Frankrijk, s.l. 

s.d. Nederlands 1 

71 Verklaring van Karel, kardinaal 
van Bourbon, Péronne 

31/03/1585 Frans 1 

72 Extract uit het register van de 
resoluties van de SvB, 
Antwerpen 

19/04/1585 Nederlands 1 

73 Resolutie SvZ, Middelburg Begin mei 
1585 

Nederlands 1 

74 Missive van Maurits van Nassau 
en RvS, Middelburg 

07/05/1585 Nederlands 1 

75 Ordonnantie van Filips II, koning 
van Spanje, Barcelona 

30/05/1585 Spaans 1 

76 Ordonnantie van RvS, 
Middelburg 

06/06/1585 Nederlands 1 

77 Extract uit een brief van Maurits 
van Nassau en de RvS, 
Middelburg 

23/07/1585 Nederlands 1 

 Totaal   9 
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 Vertogen van DvdM 
 

   

 Publiek en locatie 
 

Datum Taal Aantal 

78 Staten van Zeeland, 
Middelburg 

28/08/1584 
Tussen 11 en 
17/09/1584 
Ca. 
18/09/1584 
29/04/1585 

Nederlands 4 

79 Raad van State, Delft Tussen 8 en 
12/09/1584 
Ca. 
03/10/1584 

Nederlands 2 

80 Staten van Holland, Delft 03/09/1584 Nederlands 1 

81 Samenvatting van een vertoog 
voor de RvS, s.l. 

s.d. Nederlands 1 

 Totaal   8 

 

 Oorlogsdocumenten 
 

   

 Omschrijving 
 

Datum Taal Aantal 

82 Sleutel op het geheimschrift van 
Antwerpen 

s.d. Nederlands 3 

83 Rekening van Antwerpse 
fortificaties,  

22/09/1584 Nederlands 1 

84 Overzicht soldaten en 
garnizoenen in Brabant 

Over de 
periode van 
01/07 tot 
22/09/1584 

Nederlands 1 

85 Overzicht geleverde munitie Overgeleverd 
op 03/10/1584 

Nederlands 1 

86 Overzicht levensmiddelen 23/09/1584 Nederlands 1 

87 Onkosten gemaakt door de SvB Over de 
periode van 
01/07 tot 
22/09/1584 

Nederlands 1 

 Totaal   8 

 Losse documenten 
 

   

 Omschrijving 
 

Datum Taal Aantal 

88 Rapport s.d. Nederlands 1 

89 Gedicht van DvdM s.d. Frans 1 

90 Procuratie Hester della Faille 
voor DvdM, Haarlem 

16/02/1585 Latijn 1 

91 Venetiaanse prijslijst, Venetië 14/03/1585 Italiaans 1 

92 Kwitantie van Nicolas 
Mandernach, Dordrecht 

03/04/1585 Nederlands 1 

93 Memorie van baby-uitzet van 
Hester della Faille, Delft 

26/07/1585 Nederlands 1 
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94 Memorie uit het huishoudboek 
van Hester della Faille, s.l. 

s.d. Nederlands 1 

95 Rekening van Fernando 
Oyens, Amsterdam 

20-24/09/1585 Nederlands 1 

96 Akte voor Jan della Faille, 
Leiden 

25/09/1585 Nederlands 1 

 Totaal   9 
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8.3 Verwerkte brieven 

8.3.1. Deel 1 

Verwerkte 
brieven 
nr. 

Brief 
nr. in 
uitgave 

Ontvanger Verzender Datum en 
plaats 

Korte inhoud Opmerkingen 

1 1 DvdM SvB 16/08/84 
Antwerpen 

A: DvdM moet SG laten weten dat Frankrijk de 
Nederlanden wil beschermen. Zij moeten 
beslissen onder welke condities. 
 
B: Er moet goed nagedacht worden over de 
soevereiniteit van de betrokken landen. 
 
C: Tegenstand om de Franse hulp te aanvaarden 
moet langs de kant worden geschoven, de 
situatie is te dringend. 
 
D: De tweedracht tussen de provincies onderling 
moet gestopt worden. Het is in de huidige situatie 
beter om allemaal samen als één onder de 
bescherming en soevereiniteit van Frankrijk te 
gaan, dan door een gemeenschappelijke vijand 
geruïneerd te worden. 
 
E: DvdM wordt verzocht om alle mogelijke 
argumenten aan te halen om dit te 
bewerkstelligen. Als belangrijkste halen ze aan 
dat de gezamenlijke Nederlanden onder de 
hertogen van Bourgondië enorm succesvol 
waren. 
 

Instructie van de SvB 
voor DvdM. 
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F: Als de eendracht zou breken, zou het enkel 
negatieve gevolgen hebben. Waarvan hun 
vijanden gebruik zouden maken. 
 
G: Er wordt opnieuw benadrukt dat DvdM zich 
moet focussen op eendracht. 
 
H: DvdM moet ook bij de ambassadeur van de 
Engelse koningin verzoeken haar belofte na te 
komen om de oorlog te helpen financieren. Ook 
moet hij benadrukken dat de SG  enkel met 
buitenlandse mogendheden afspraken mogen 
maken als de provincies er mee akkoord zijn, 
volgens wat ze bij de Unie van Utrecht hebben 
afgesproken. 
 
I: Opnieuw wordt DvdM aangeraden om de 
Franse piste te verkopen. 
 
J: Hij moet voor de SG aanhalen dat Gent 
militaire hulp heeft gekregen, waar Brabant een 
groot onderdeel van uitmaakte. Dit is weegt te 
zwaar op een stad in oorlog en zonder handel, 
die zelf ook nog geen steun heeft ontvangen. 
 
K: Er wordt verwezen naar het beleg van Gent en 
Dendermonde. 
 
L: Hij moet de SG vragen om de handel met 
Spanje en Portugal (en gebieden onder hun 
invloed) te verbieden. De SG zou hier op ingaan. 
 
M: De SvB kon had nauwelijks inkomsten meer 
en kon haar garnizoenen niet meer betalen. Hij 
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moet verzoeken dat de SG hun leger verzamelen 
in Middelburg, Zeeland. 

2 2 DvdM SvB s.d., s.l. A: DvdM moet aan de SG of andere provincies 
die Engeland als preferentiële partner naar voren 
schuiven, laten weten dat Brabant denkt dat een 
alliantie niet zou standhouden. Engeland zou 
enkel een alliantie en hulp als voorwendsel 
gebruiken zodat er geen alliantie met de Fransen 
zou aangegaan worden. Ze zou nooit vrijwillig 
toestaan dat de Fransen door zo’n 
samenwerking te machtig zouden worden. Een 
Frankrijk met een te hechte samenwerking met 
de Nederlanden zou voor de Engelsen nog 
gevaarlijker zijn dan de Spanjaarden. 
 
B: Opnieuw wordt eenheid tussen de provincies 
benadrukt en de mogelijkheid van een alliantie 
met de Fransen. 
 
C: Over de punten die de Heer van Pruneaulx al 
had doorgestuurd, zou de SG niet mogen vallen. 
Ze hadden namelijk al eerder verklaard dat ze 
zich onder de koning van Frankrijk schaarden  en 
van hem verwachten een luitenant-generaal aan 
te duiden om het gezag aan te nemen.  

Instructie van de SvB 
voor DvdM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: De SG had op 
10/07/84, de dag van 
de moord op Willem 
van Oranje, al een 
brief aan de Fransen 
geschreven.1 

3 3 DvdM SvB 24/08/1584 
Antwerpen 

A: Inleiding met beleefdheden en aankondiging 
van volgende punten aan de Staten van Zeeland: 
 
B: Dat Brabant en Zeeland in deze moeilijke 
tijden in gemeenschappelijke overeenstemming 
zullen handelen. 
 

Instructie  van de SvB 
voor DvdM. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 9. 
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C: Suggestie om de SvB en SvZ met elkaar te 
vermengen, zoals dat ook met die van Zeeland 
en Holland is gebeurd. 
 
D: Eenzelfde suggestie om de admiraliteiten 
onder 1 bevel te plaatsen. 
 
E: Deze admiraliteit zou moeten aangevoerd 
worden door Jonker Willem van Bloys, de Heer 
van Treslong. Dit was de toenmalige aanvoerder 
van de admiraliteit van Zeeland. 
 
F: Het voorstellen van een unie met Frankrijk om 
de Nederlanden samen te houden. 
 
G: Er bij de SvZ op benadrukken dat de Franse 
voorwaarden beter zijn dan de Spaanse.  
 
H: Er wordt tot haast opgeroepen om er over te 
beslissen.  
 
I: Indien er besloten wordt om het Franse 
voorstel niet aan te nemen, moeten ze laten 
weten wat ze van plan zijn om zich tegen de 
vijand te verzetten. Zo kan  Brabant zien of het 
voldoende is. 
 
J: Het plan van de Spanjaarden is Brabant 
afsluiten van de rest door het afsluiten van de 
waterwegen. 
 
K: Als Antwerpen valt, valt de rest van Brabant 
en Vlaanderen. Om dit te vermijden moeten 

C: Vermenging van 
Zeeland en Holland 
was het geval sinds 
25/04/1576. In 
instructies van 22 en 
26 september zou de 
SvB op dat idee 
terugkeren.2 

                                                           
2 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 10. 
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Zeeland en Holland met alle beschikbare 
schepen dit tegenhouden. 
 
L: Indien dit niet gebeurd zullen ze ongunstige 
resoluties van de Spanjaarden moeten 
aanvaarden. 
 
M: Indien de Spanjaarden de waterwegen toch 
kunnen afsluiten, moet er gekeken worden of er 
via Zandvliet of Saeftinghe een doorbraak kan 
geforceerd worden. 
 
N: Alle beschikbare middelen in de Nederlanden 
zouden ingezet moeten worden voor zo’n 
doorbraak.  
 
O: Het is voor de SvB ook niet meer mogelijk om 
de Antwerpse troepen in Bergen-op-Zoom te 
onderhouden. 
 
P: Een stuk over de Antwerpse troepen in 
Bergen-op-Zoom. 
 
Q: Aanraden om Bergen-op-Zoom goed te 
bewapenen, aangezien de vijand zeker ook naar 
daar zal optrekken om de rivieren volledig in 
handen te krijgen. Indien de Schelde wordt 
afgesloten moet Zeeland vanaf dan het fort van 
Lillo onderhouden, aangezien de verbinding met 
Antwerpen zal afgesloten zijn. 
 
R: Omdat Brabant alleen de vijandelijke macht 
moet weerstaan, wordt gevraagd dat de 
Zeeuwen hun oorlogsschepen inzetten om op de 
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rivier te patrouilleren, aangezien de Spanjaarden 
geen echte schepen hadden.  
 
S: Herhaling van het samenbrengen van de 
admiraliteiten. 
 
T: Na het overbrengen van deze boodschap aan 
de SvZ moet DvdM zo snel mogelijk naar Holland 
om daar een gelijkaardig betoog te houden. 

4 4  DvdM Jan van Lare 29/08/84 
Middelburg 

A: Over advertenties en DvdM’s opdracht. 
 
B: Van Lare raadt DvdM aan om contact op te 
nemen met de Heer van Lokeren en de Heer van 
Mansart en dat Juffrouw Berlicum hem wenst te 
spreken. 

 

5 5 DvdM Gedeputeerden 
van de SvB 

01/09/84 
Antwerpen 

A: Ze hebben zijn brief van 29/08 goed 
ontvangen en zijn tevreden van het werk dat hij 
gedaan heeft om hun opdracht te vervullen en 
hopen dat hij zo zal verder doen. Ze hebben met 
het garnizoen van Lillo onderhandeld en zijn 
overeengekomen om ze 4,5 maand soldij te 
betalen. Dit zal ongeveer neerkomen op 33 à 34 
000 gulden. Daar hebben ze er al 20 000 van, 
maar door de sobere staat van de Stad, waar 
DvdM ook van op de hoogte is, hebben ze geen 
idee waar de rest te halen. Ze vinden het ook niet 
eerlijk dat ze deze som helemaal alleen zouden 
moeten betalen. De soldaten hebben hun eis 
namelijk niet gefundeerd op hun diensten voor 
Brabant, maar ook op achterstallige diensten 
voor andere provincies. 
 
B: Bijgevoegd zitten er brieven aan de SvZ met 
de vraag om hun onderdeel van die 4,5 maand te 

A: Dit zal over zijn 
vertoog voor de SvZ 
gaan. 
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betalen, of toch ten minste hun last van de 
betaling aan kapitein Gott. 

6 6 DvdM Gedeputeerden 
van de SvB 

03/09/84 
Antwerpen 

A: Ze hebben via zijn brief gehoord wat DvdM 
onderhandeld heeft met de Zeeuwen en wat in 
feite overeenstemt met wat door de Generaliteit 
opgedragen is. Hij weet dat het in het bijzonder 
gaat om het verzoek van het sluiten van een 
akkoord met Frankrijk voor een tijdelijke 
ondersteuning van boten en  manschappen om 
de rivier te beschermen en vervolgens het 
vervoegen van de Brabantse admiraliteit met die 
van Zeeland, de communicatie en algemene 
correspondentie van al hun zaken door middel en 
in de vorm zoals in de instructie vermeld. Op al 
deze punten blijkt dat noch de Zeeuwen noch de 
admiraliteit gevolg aan gegeven hebben, ten 
minste in de vorm die de huidige toestand van 
hun zaken vereist, des te meer dat er op aankomt 
een besluit te nemen en uit te voeren en dat hun 
toestand – in afwachting van een algemene 
regeling – vereist dat ze gered worden. 
 
B: Dit is de reden waarom ze, uit DvdM zijn 
brieven vernemen ze dat hij vertrokken is uit 
Zeeland zonder finaal besluit, ze bij deze 
aandringen om, eens aangekomen in Holland bij 
de SG en SvH in het bijzonder, dezelfde 
voorgelegde punten te willen aanhalen en fel te 
willen verdedigen bij de SG opdat hij een 
antwoord en effect terug kunt rapporteren zoals 
het hoort, waarbij hij hen laat verstaan dat de 
zaken ginder niet kunnen wachten op de 
gebruikelijke trage beslissingen bij de Koning van 
Frankrijk of de hoop van Engeland (iets waar 
blijkbaar weinig zich aan storen). Na alle mogelijk 
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verplichtingen en aanmaningen gedaan te 
hebben, zal hij openlijk aan de SG en die van 
Holland in het bijzonder kunnen verklaren dat , bij 
uitblijven van een besluit en binnenkort bij een 
alliantie van Frankrijk zoals de Koning het 
voorstelt (hun privileges behalve wat we horen 
de intentie van Zijn Majesteit is) , deze provincie 
gedwongen zal zijn voor haar eigen veiligheid te 
zorgen zonder reden noch middelen te hebben 
om het volk ginds te reduceren tot extremen 
zoals ze gezien hebben in Ieper en wat ze 
vandaag zien in de stad Gent, waar bij gebrek 
aan het sluiten van bovenvermeld akkoord of de 
hulp van een leger om de vijand te bestrijden, ze 
bereid en vastbesloten zijn om met de vijand te 
capituleren onder zulke onaantrekkelijke 
voorwaarden. 
 
C: Wat meebrengt dat, eens de vijand versterkt 
in bijgenoemde plaatsen en steden met 
aanwezigheid van boten, buskruit en 
mondvoorraad die hij er zal vinden, het 
gemakkelijk te oordelen valt dat we achteraf niets 
meer kunnen ondernemen tegen de algemene 
wil van het volk en dat alle naties ter wereld de 
kans krijgen om in SvB een grote lichtheid en een 
gebrek aan wijsheid vast te stellen.  Toen ze in 
gevaar waren , waren ze één en toen ze de 
Koning van Frankrijk hun Prins noemden en hem 
in die hoedanigheid erkenden in ons brieven, 
toen we naar een luitenant-generaal vroegen om 
hen te leiden, hebben ze niet moeilijk gedaan om 
een stap achteruit te zetten toen hij zich 
voorstelde om te onderhandelen en hen als zijn 
onderdanen te aanvaarden. Iets wat wel zal 
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moeten getoond worden aan de Heren van de 
Generaliteit dat, bij niet goed inschatten van hun 
toestand en hun macht, ze een resolutie nemen 
die leidt tot hun sterven of in lijfeigenschap 
vallen. 
 
D: Ze zouden nog meer kunnen schrijven over 
dit onderwerp maar ze weten heel goed dat 
DvdM goed geïnformeerd is en goed thuis in 
deze materie, daarbij dat ze hem verschillende 
brieven en discours bezorgd hebben om deze 
toestand te verduidelijken. Ze laten het overige 
aan zijn discretie over zoals ze deden voor het 
verzoek om boten, krijgers, waren en munitie en 
andere punten begrepen in zijn instructie waar 
ze aan toevoegen dat een goed aantal 
‘waarmontse schouwen’ zeer nuttig zouden zijn 
om het plan van de vijand te beletten de rivier af 
te sluiten. Daarom dringen ze aan bij de SG en 
die van Holland in het bijzonder om ons er 
twintig van te sturen, bemand met een degelijk 
aantal zeelieden om hen te dienen zoals wijlen 
Uw Excellentie deed bij het beleg van Leiden. 
Ze bidden God, geachte heer van der Meulen, 
dat hij hem beschermt en u beware. 
Antwerpen,…. September 1584. Dit zal gedeeld 
worden met de heren gedeputeerden in 
Antwerpen. De gedeputeerden van de Staten 
Brabant, uw geliefkoosde vrienden. 

7 7 DvdM Gedeputeerden 
van de SvB 

06/09/84 
Antwerpen 

Ze hebben DvdM eergisteren uitgebreid 
geschreven over de opdracht die ze hem 
gegeven hebben voor de SvH en de SG. Nadat 
hij dat gedaan heeft, moet hij nog eens langs 
Zeeland passeren met nieuwe instructies en 
brieven om een nieuwe resolutie te bereiken voor 
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het goed van Brabant en de algemene 
Generaliteit.  

8 8 DvdM AvdM 07/09/84 
Antwerpen 

A: Hij herhaalt de inhoud van brief 4C.3 
 
B: Ze hebben vanuit Mechelen gehoord dat 
Vilvoorde, na nog een aanval afgeslagen te 
hebben waarbij ze de vijand veel schade 
berokkenden, met de vijand heeft onderhandeld 
en zich gisterenmiddag hebben overgegeven. De 
soldaten zijn met wapens en bagage mogen 
vertrekken, maar hebben hun trommels en 
vlaggen moeten achterlaten. Hulp is hierdoor 
dringend nodig. Zowel soldaten als 
oorlogsschepen zijn nodig. Ze zijn zeer 
verwonderd over het wegblijven daarvan, 
ondanks dat ze de SvH, SvZ en de SG 
verschillende keren hebben aangesproken. Er 
staat voor hen ook veel op het spel. De dijken 
moeten  worden ontzet, de rivier moet worden 
veilig gemaakt om het sluiten ervan te vermijden. 
Het zal niet aan de Antwerpenaren zelf liggen, 
maar aan de wil van de anderen.  

 

9 9 Dvdm Gedeputeerden 
van de SvB 

07/09/84 
Antwerpen 

Ze hebben DvdM ruim geschreven over hun 
intenties over de zaak Frankrijk en andere 
onderdelen van zijn instructies. DvdM heeft hen 
geschreven dat hij naar Zeeland zou gaan, voor 
hij terug naar Antwerpen zou komen. Daarom 
sturen ze hem nog een nieuwe instructie door, 
met zaken die nog dringender zijn geworden 
doordat de vijand na zware verliezen Vilvoorde 
heeft veroverd. Ze bidden hem om dergelijke 
overtuigingskracht te gebruiken om alle punten 
van zijn instructies over te brengen en om enkel 

 

                                                           
3 Verwerkte brieven deel 1, nr. 7. 
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en alleen terug te keren als hij de resolutie van 
de SvZ heeft gehoord. 

10 10A Hester 
della Faille 

AvdM 22/09/84 
Antwerpen 

A: AvdM vertelt haar dat hij uit grote affectie die 
hij voor haar en haar vaders huis heeft gehad, 
hem ertoe gebracht heeft zijn liefste vriend op 
deze wereld, zijn broer Daniël, te bewegen haar 
ten huwelijk te vragen. Hij is er zeker van dat ze 
samen zeer gelukkig zouden zijn, omdat hij alle 
goede kwaliteiten van zijn broer kent. Ook over 
de hare heeft hij geen twijfels. Daarnaast zou het 
voor beide families ook zeer profijtelijk zijn. 
 
B: Hij is zeer blij te horen dat de zaak in gang is 
geschoten. Hij hoopt dat de zaak nu zo zal verder 
lopen en geen vertragingen oploopt. Zijn broer 
zou het daar zwaar mee hebben. 
 
C: Hij heeft ook al contact opgenomen met haar 
broer Jacques en laat weten dat hij graag ook 
naar de Noordelijke Nederlanden was gekomen, 
maar dat zijn functie als Schepen hem weerhield 
de stad te verlaten. Hij hoopt dat Jacques het 
huwelijk zal toestaan, maar twijfelt niet dat dat zal 
gebeuren. Hij noemt haar zijn toekomstige 
zuster. 
Zijn vrouw brengt haar groeten over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: Jacques della Faille 
was één van de 
executeurs van het 
testament van zijn 
vader Jan. Zijn 
toestemming voor het 
huwelijk was dus 
noodzakelijk indien 
Hester haar erfrecht 
wou behouden.4 
 
C: Suzanne de 
Malapert was de 
echtgenote van 
AvdM.5 

11 13 DvdM Gedeputeerden 
van de SvB 

28/09/84 
Antwerpen 

Ze hebben gehoord dat DvdM 3 halve kanonnen 
van Zutphen had laten inschepen, maar dat die 
in Rotterdam zijn tegengehouden, ondanks dat 
toen ze de Antwerpse kanonnen opstuurden, er 

 

                                                           
4 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 24. 
5 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 25. 
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beloofd was dat als ze er nodig hadden, die terug 
zouden gestuurd worden.6 Die kanonnen zijn nu 
broodnodig, aangezien ze zelfs die van de 
vesting hebben moeten nemen om op het fort 
van Lillo te zetten. Ze vragen hem om al zijn inzet 
te focussen, ofwel bij de SvH ofwel waar nodig is, 
om die stukken bij de eerste mogelijkheid naar 
Antwerpen te laten verschepen.  

12 14   s.d., s.l. A: DvdM moet nog wat loon ontvangen voor 
bewezen diensten.  
 
B: Van de Warcke vertelt dat hij gefrustreerd is 
met zijn werk met de rekeningen van de Staat, 
ondanks de voordelen die hij er van overhoudt. 
 
C: Hij moet naast zijn familie en kinderen ook 
voor enkele andere lasten zorgen. Zonder 
betaling zal hij daar niet toe in staat zijn. Zo laat 
hij ook weten dat het in oorlogstijd belangrijker is 
dat de officieren betaald en tevreden zijn dan in 
vredestijd. 
 
D: Hij stelt voor dat hij voor ten minste een half 
jaar zowel ordinaire als extraordinaire traktaties 
betaalt mag worden. Een andere optie is dat hij 
evenveel betaalt wordt als de ‘Heeren van de 
Weth’, die veel minder werk hebben dan hem. 
 
E: Hij vraagt daarnaast ook extra geld voor zijn 
werk in de huidige commissie, dat vele onkosten 
veroorzaakt. Hij doet ook de groeten aan AvdM. 

Dit stuk is een 
memorie van Jan van 
de Warcke voor 
DvdM.  
 
B: Jan van de Warcke 
was in ’84-’85 
afgevaardigde van 
Brabant in de SG. Hij 
was ook pensionaris 
van Middelburg en 
later van Antwerpen.7 
 
 
D: Heeren van der 
Weth zijn 
waarschijnlijk 
Schepenen. 
 
 
E: De commissie 
waarover hij spreekt is 
waarschijnlijk die 
waarin hij samen met 

                                                           
6 Verwerkte brieven deel 1, nr. 14. 
7 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 33. 
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Gillis Hooftman en 
DvdM de opdracht 
kreeg om Antwerpen 
van levensmiddelen te 
voorzien.8 
 
E: AvdM was op dat 
moment Schepen in 
Antwerpen. 

13 15 DvdM Gedeputeerden 
van de SvB 

02/10/84 
Antwerpen 

Ze herhalen nogmaals dat DvdM zijn uiterste 
best moet doen om de kanonnen uit Rotterdam 
te laten vertrekken. Ondertussen hebben zij 2 
brieven ontvangen van de RvS die hen vragen 
om die drie stukken daar te laten om in een 
arsenaal gezet te worden, wat de SvB absoluut 
niet willen aangezien ze in Antwerpen niet 
genoeg zijn uitgerust en nog meer 
oorlogsschepen moeten bewapenen. Ze sturen 
een kopie mee van de brief van de SG waarbij ze 
beloven de Antwerpse kanonnen te vervangen, 
zodat DvdM zijn zaak beter kan verdedigen.9 Ze 
schrijven hetzelfde aan de RvS. 

 

14 15A SvB SG 08/04/84 De SG hebben de brief van de SvB van de 3de 
april ontvangen. Daarin schrijven de SvB dat ze 
bereid zijn drie hele, goed uitgeruste kanonnen 
te sturen (ondanks dat ze er zelf ook genoeg 
nood aan hebben), mits er 1 heel kanon terug 
wordt gezonden. Ze excuseren zich dat dat niet 
mogelijk is, maar in ruil sturen ze 3 halve 
kanonnen op, als die daar dringend nodig zijn. 
De brenger van deze brief, Peeter van 
Sonnevelt, heeft de volledige autorisatie om de 

 

                                                           
8 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 33. 
9 Verwerkte brieven deel 1, nr. 14. 
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kanonnen in ontvangst te nemen en naar 
Rotterdam te brengen. 

15 16 DvdM AvdM 03/10/84 
Antwerpen 

A: AvdM laat weten dat hij tevreden is dat zijn 
broer goed is aangekomen en dat hij een brief 
heeft meegegeven met instructies aan een neef 
van Monsieur d’Alain. 
 
B: Hij vertelt over de val van Gent op 24 
september en de omstandigheden die er mee 
gepaard gingen. 
 
C: Hij benadrukt dat de hulp van Zeeland en 
Holland echt onontbeerlijk is en dat ze nu al 
uitgeput van middelen zijn. Ook moet er aan de 
andere instanties opnieuw benadrukt worden om 
bij de Franse koning om hulp te onderhandelen. 
 
D: Aangaande de zaak van het huwelijk van 
DvdM is het vervelend dat de tijd er nogal 
ongelegen voor is. De oudsten (Jan della Faille) 
heeft geen gelegenheid gehad om uit te reizen 
door zijn functie als muntmeester. De tweeden 
(Maarten) is ook terug naar Antwerpen gekeerd. 
Die staat niet positief tegenover het huwelijk. Hij 
zal er morgen eens mee gaan spreken, maar 
denkt dat het best is om hem niet te veel onder 
druk te zetten. Bij Hester mag er wel wat 
inspanning gedaan worden. Met de familie gaat 
het als voorheen, enkel hun zus MvdM gaat het 
elke dag slechter. 
Daarnaast doet hij de groeten aan alle vrienden 
daar en in het bijzonder aan Hester. Als hij 
Jacques della faille tegenkomt, moet hij die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: De SG zou op 6 
oktober toestemmen 
om met de Franse 
koning te 
onderhandelen, nadat 
de 
vertegenwoordigers 
van Holland, Zeeland, 
Friesland en Utrecht 
zich solidair met de 
andere provincies 
verklaarden.10 
 
D: Jan della Faille de 
Oude had zijn drie 
zonen aangesteld als 
executeurs van zijn 
testament. In dat 
testament stond ook 
dat de drie broers 
toestemming moesten 
geven voor het 

                                                           
10 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 37. 
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vragen of hij snel terug naar Antwerpen terug 
keert. Het zou zeer bezwaarlijk zijn en tot zijn 
eigen schande als hij daar zou blijven. Jacques 
Schot moet hij vragen om zijn obligatie terug te 
betalen. Die bedraagt 10 200 gulden. Hij mag die 
ook aan DvdM betalen en dan wordt de interest 
terugbetaalt.  

huwelijk van hun 
zuster Hester, of die 
zou haar erfdeel 
verliezen.11 
 
D: MvdM was toen al 
zwaar ziek van de 
tering. Ze zou op 9 
november van dat jaar 
aan de ziekte 
overlijden. 
 
D: Dit bedrag van 10 
200 gulden moest 
terugbetaalt worden 
aan vier Antwerpse 
schepenen. AvdM, 
Gillis Hooftman, 
François Grammont 
en Jacques de Velaer. 

16 17 DvdM AvdM 05/10/84 
Antwerpen 

A: AvdM laat weten dat hij voor het eerst een brief 
van DvdM heeft ontvangen. Hij is tevreden dat hij 
goed is aangekomen en laat weten dat er niets is 
gebeurd sinds zijn schrijven van 03 oktober 
behalve het toekomen van een brief van Jacques 
de Grise. Die laat weten dat het verzoek bij de 
Engelse koningin om 6000 voetknechten en 
3000 paarden is afgewezen. Het is dus opnieuw 
nodig om de piste met de Franse koning te 
bepleiten. Dan volgt nog een sneer naar de 
tegenstanders van een pact met Frankrijk. 
 

A: DvdM had eerder al 
brieven gestuurd, 
maar die zouden pas 
later toekomen.12 
 
A: Jacques de Grise 
was verbleef in 
Londen en het 
besproken verzoek 
werd door Elizabeth I 
afgewezen.  

                                                           
11 Zie hoofdstuk 4.3.1. 
12 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 39. 
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B: Hij sprak de dag er voor met Jan della Faille. 
Die durft nog niet af te reizen doordat het te 
gevaarlijk is op de rivier. Sinds het vertrek van 
DvdM is er veel meer geschut verschenen.DvdM 
wordt aangeraden Jacques niet op te houden. 
Jan heeft nog niet met Maarten gesproken en dat 
zal ook niet snel gebeuren, maar die zou enkele 
vreemde tegenwerpingen hebben, alsof zijn 
broers het deden om hem te plagen. 

17 18 DvdM Gedeputeerden 
van de SvB 

07/10/84 
Antwerpen 

A: Ze hebben vandaag zijn brieven ontvangen en 
merken daaruit dat hij hun nieuwe instructies nog 
niet heeft ontvangen die werden meegegeven 
met de neef van Sr d’Alayn. Ze hopen dat hij die 
ondertussen al heeft ontvangen om de instructies 
uit te voeren. Ze willen ook nog zeggen dat ze 
zeer tevreden zijn met de resolutie die de Staten 
van Gelderland hebben genomen en hopen dat 
de rest hen volgt. Dvdm zijn opdracht is om 
diegene die uitvluchten zoeken te overtuigen. 
 
B: Daarbovenop moet hij opletten ivm de 
verandering van de resolutie over het transport 
van de haring en om een oorlogsaanvoerder te 
land en op de rivier te vragen. De huidige 
admiraal was onbekwaam. Als er nog belangrijke 
zaken gebeuren moet hij hen zo snel mogelijk 
waarschuwen. 

A: De Staten van 
Gelderland hadden 
zich op 29 september 
akkoord verklaard met 
onderhandelingen met 
de Fransen. De Staten 
van Holland, Zeeland, 
Utrecht en Friesland 
zouden op 6 oktober 
hetzelfde besluiten.13 
 
B: De Hollanders 
wilden een 
uitzondering op het 
verbod van handel 
met de vijand voor de 
haring, omdat die dat 
het een zeer rijke 
oogst was geweest.14 

18 19 DvdM AvdM 10/10/84 
Antwerpen 

A: AvdM laat weten dat er sinds zijn laatste brief 
van 08/10 ongeveer twintig pleiten zijn 
toegekomen uit Gent. Die zijn ondanks 
tegenstand van de Nederlandse oorlogsschepen 

A: De brief van 08/10 
zit niet in het archief. 
 

                                                           
13 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 40. 
14 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 40. 
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er in geslaagd om door het gat van Burcht te 
glippen en zo de rivier af te sluiten bij Kallo. Ze 
zouden volgeladen zijn met voetvolk, maar 
zonder geschut. 
 
B: Twee Antwerpse kapiteins zijn gesneuveld: 
Hans Cock en Corijn Corijnssen. De 
Antwerpenaren hadden gehoopt dat de 
Hollandse en Zeeuwse hulp sneller ging 
aanwezig zijn. Hij vreest dat het nu te laat zal zijn. 
Hij vreest ook dat hierdoor Jan della Faille zijn 
reis niet meer zou kunnen ondernemen, maar dat 
zal de tijd moeten uitwijzen.15 

A: Pleiten zijn platte 
boten voor de 
binnenvaart die vaak 
als scheepsbrug 
werden gebruikt. 

19 20 DvdM AvdM 12/10/84 A: Informatie over het al dan niet ontvangen van 
eerdere communicatie en over de 
oorlogshandelingen. Hij vertelt hoe ze tevergeefs 
geprobeerd hebben om de vijand in zijn operaties 
te beletten. 
 
B: Verdere uitleg over hoe precair de situatie in 
Antwerpen is en hoe dringend er hulp moet 
toekomen. Onder andere de prijzen van 
levensmiddelen zoals boter, kaas en vlees in 
twee dagen al een derde zijn opgeslagen. 
 
C: Info over de financiële problemen van de stad 
en de beslissingen die de Magistraat neemt om 
die in te dijken. 
 
D: Info over de situatie. Daarnaast schrijft hij ook 
dat JS hem twee brieven geschreven om 1000 
pond Vlaams aan Rijnse wijnen in te kopen, 
aangezien hij dat met DvdM had afgesproken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Verwerkte brieven deel 1, nr. 15, paragraaf D. 
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AvdM is verwondert dat DvdM daar niet over 
geschreven heeft. JS zou via Mattheus de Hoest 
al 200 pond Vlaams geven die AvdM zou 
overmaken aan FP. 
 
E: Met Jan della Faille heeft hij door de 
omstandigheden nog niet kunnen praten. 
Daarnaast hebben ze thuis nieuwe problemen 
doordat twee van hun klerken een te grote 
alcoholconsumptie hebben, dansen, zingen en 
het tout court te bont maken. Hierna volgen de 
groeten. 
 
F: Over de baal organsina onderweg naar 
Dordrecht heeft hij nog geen order gegeven. Hij 
zal waarschijnlijk brieven versturen om die naar 
Amsterdam te zenden. Ze vernemen niet van 
een betaling van Gruel. Hij heeft JS ook 
geschreven om zijn schoonbroer Nicolas de 
Malapert bij hem te laten logeren en wat in het 
oog te houden zolang die in Delft is. In ruil zal die 
daarvoor betaald worden. DvdM moet Nicolas 
daar ook over aanspreken. Nicolas brengt 
blijkbaar te veel tijd door in de herbergen. 

 
 
 
 
 
E: De klerken in 
kwestie zijn Peeter 
Janssen van der 
Meulen en Melchior 
Poirot.16 
 
Peeter Janssen van 
der Meulen was een 
volle neef van AvdM 
en DvdM. 
Melchior Noirot was 
verre familie van de 
della Failles.17 
 
F: Organsina is een 
zeer fijne zijdesoort, 
bestemd voor de 
inslag van zijdelakens. 

20 21 DvdM Burgemeesters, 
schepenen en 
raad van 
Antwerpen. 

14/10/84 
Antwerpen 

A: Aanspreking 
 
B: Omdat de stad zonder levensmiddelen komt 
te zitten, verzoeken ze DvdM om samen met 
Schepen Gillis Hooftman en pensionaris van der 
Werck om nieuwe levensmiddelen te vinden en 
die aan de stad over te maken. Die goederen 

 
 
 

                                                           
16 Verwerkte brieven deel 1, nr. 28; 
Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf D. 
17 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 44. 
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zouden terstond verkocht geraken, aangezien de 
prijzen overal stijgen. Vanuit het bestuur zijn ze 
bezig om een distributie plan op te stellen, zodat 
iedereen een eerlijk deel kan krijgen.  
 
C: Ze zijn ervan overtuigd dat DvdM zich volledig 
voor de gemeenschappelijk zaak zal inzetten. 

21 22 DvdM AvdM 16/10/84 
Antwerpen 

A: Introductie gevolgd door de info dat ze een 
brief van Cornelis Aerssens hebben geopend, 
ondanks dat die voor Brussel bestemd werd. Ze 
hadden te veel verlangen om te weten wat er 
beslist werd. Daarin vertelt die over de resolutie 
die de Staten van Holland, Friesland, Zeeland en 
Utrecht hadden aangenomen om met de Franse 
koning te onderhandelen. AvdM laat weten 
verwonderd te zijn dat noch DvdM, noch de 
Antwerpse gedupeerden hen daarover op de 
hoogte hadden gebracht. Ze zijn daarnaast ook 
zeer verwonderd dat er nog altijd geen Hollandse 
of Zeeuwse hulp is komen opdagen.  
 
B: Hier schrijft AvdM dat de Antwerpse burgerij 
begint te beseffen dat er heen hulp meer zal 
kunnen opdagen uit de andere provincies en dat 
ook een resolutie met Frankrijk niet meer zal 
komen. Daarom zoekt de Brede Raad nog eens 
naar nieuwe middelen, vooral omdat er schrik 
was voor een muiterij bij de soldaten en er al wat 
problemen waren geweest met burgers die 
eisten dat er vrede werd gesloten met de 
Spanjaarden. Verschillende leden van die factie 
werden gevangen gezet in het Steen. Hieronder 
behoorde ook Jacques della Faille de Oude, de 

A: Cornelis Aerssens 
was de pensionaris 
van Brussel en sinds 
28 september 1584 
griffier van de SG. Zijn 
brief was dus een 
officieel bericht van de 
SG. AvdM had het 
nieuws liever eerder 
van zijn stadsgenoten 
ter plaatse gehoord. 
Pas twee dagen later 
zouden twee brieven 
van DvdM bij hem 
toekomen.18 
 
B: In het begin van 
deze paragraaf 
spreekt hij zijn eigen 
paragraaf A tegen. Dit 
komt waarschijnlijk 
omdat de brief in 
verschillende fases is 
geschreven.  

                                                           
18 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. 46-47. 
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oom van Hester, die na een zoektocht werd 
opgepakt. 
 
C: Hierin beschrijft AvdM hoe hij, na elkaar veel 
te mis te lopen, met Jan della Faille gesproken 
heeft over de veiligheid van zijn aanstaande reis 
naar Holland. Ook diens schoonvader raadt het 
hem af. AvdM heeft gemerkt dat Jan nogal wat 
schrik heeft. AvdM heeft hem aangeraden om de 
zaak van hieruit schriftelijk verder op te lossen en 
zo nodig zijn halsstarrige broer aan te spreken. 
Het probleem hierbij is duidelijk het testament 
van hun vader en minder het huwelijk.  
 
D: Met de familie gaat alles goed, behalve met 
MvdM. FP heeft 2 maal 4600 florein getrokken, 
in november te betalen. De 3000 fl. die op 
rekening van JS moest getrokken worden, is nog 
niet gebeurd omdat er weinig geld voorhanden 
was. Bijgevoegd zit ook een wissel van 77 d. die 
bedoeld was om Nicolas de Malapert onderdak 
te verschaffen bij JS. 

22 23 DvdM AvdM 17/10/84 A: AvdM laat weten dat hij eindelijk verschillende 
brieven van zijn broer heeft ontvangen, 
waaronder nog enkele uit september. 
 
B: Info over de politieke en militaire 
gebeurtenissen in Antwerpen. Het wordt steeds 
moeilijker om de strijd verder te voeren met 
weinig middelen.  
 
C: Hij herhaalt dat de situatie er echt niet goed 
voor staat en dat hij een goede afloop niet meer 
ziet gebeuren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C: Opvallend dat een 
schepen van de stad 
al na twee maanden 
belegeringen de moed 
lijkt op te geven. 
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D: AvdM is verwonderd dat DvdM zijn instructies 
nog niet zijn aangekomen die met de neef van 
Monsieur d’Alain verzonden waren. Hij verzoekt 
nogmaals om de zaak van een gezamelijke 
Antwerpse-Zeeuwse admiraliteit op te richten. 
Daarnaast vult hij aan dat DvdM om meer 
schepen moet vragen om de stad te kunnen 
redden, samen met drie kanonnen. 
 
E: Hierin beschrijft AvdM wat de nieuwe 
ontwikkelingen zijn met de della Faille familie 
over de trouw. Jan della Faille zal nog niet naar 
Holland afreizen en Maarten heeft hij nog niet 
gesproken. 
 
F: Groeten 

Ondanks de stoere 
praat in de vorige 
brief.19 

23 24 DvdM AvdM 18/10/54 A: Avdm reclameert dat het al weer even geleden 
is dat hij nog een brief van DvdM ontvangen 
heeft. Daarnaast is er dringend nieuws nodig 
over de mening van Holland en Zeeland over het 
traktaat met Frankrijk en de mogelijke bevrijding 
van de stad. De burgerij raakt namelijk 
ontmoedigd en verlaat de stad. Ook diegene die 
blijven, zien maar weinig mogelijkheden meer. 
 
B: De laatste brieven die van particulieren daar 
kwamen, spraken van negatieve zaken. Hoop 
mocht worden opgegeven, er zouden te zware 
voorwaarden gesteld worden bij het traktaat met 
Frankrijk, waardoor het niet zou aanvaard 
worden, verschillende steden waren eerder 
geneigd vrede te sluiten met de koning van 
Spanje dan zich te verbinden aan de Fransen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Verwerkte brieven deel 1, nr. 21, paragraaf B. 
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C: Naast het verlies aan moed zijn er ook 
financiële problemen, waardoor de soldaten, 
schepen en fortificaties niet meer betaald kunnen 
worden. Info over Brussel 
 
D: Er is een brief van de Farnese gekomen 
waarbij hij enkel een geldelijke som vraagt in ruil 
voor de geweldloze overdracht van de Stad. 
AvdM heeft schrik dat de brief veel mensen zal 
overtuigen om de stad over te geven als hij 
bekend wordt. Daarnaast vertelt hij opnieuw dat 
de soldaten al even geen soldij meer ontvangen 
hebben.  
 
E: Over de trouw laat hij weten dat Louis de 
Malapert zich niet als getuige in de problematiek 
kon mengen, aangezien hij zelf zijn eigen 
problemen met de della Failles had. Hij stelt voor 
om Jan Vivien en dergelijke te gebruiken. Hij zal 
wel zal schrijven met Hester.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E: Louis de Malapert 
was van 1574 tot 1578 
getrouwd met Maria 
della Faille, Hesters 
zus. Hij is ook de oom 
van Suzanne de 
Malapert, AvdM zijn 
echtgenote. 

24 24A Hester 
della Faille 

Maarten della 
Faille 

21/10/84 
Antwerpen 

A: Maarten vertelt dat hij haar onlangs nog een 
brief heeft geschreven en hoopt dat die goed is 
toegekomen. Hij schrijft deze gewoon om haar 
op te hoogte te brengen van wat hier gebeurd en 
om te zeggen dat hij wenst ook daar te zijn, maar 
hij moet geduld hebben. Maarten vertelt over de 
belasting naar vermogen die hij moet betalen 
voor enkele van zijn afwezige familieleden. Dit 
zijn Hester zelf, hun broer Steven en hun zwager 
Robert van Eeckeren. Er werd zelf gedreigd om 
Maarten uit zijn huis te zetten en gevangen te 
zetten in het Steen indien hij niet zou betalen. 

Allen hadden onwettig 
de stad verlaten en 
geweigerd de oproep 
om terug te keren op 
te volgen. 
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B: De stad heeft zelfs een ordonnantie 
uitgeschreven om het te verplichten voor Hester 
te betalen. Jan helpt hem over de andere 
sommen te heronderhandelen. De stad wil echter 
dat hij betaalt, aangezien hij volgens hen de 
administratie beheert. 
 
C: Hij zou de gevangenis liever vermijden, maar 
zal het niet uit de weg gaan. Het is allemaal een 
pad dat God heeft uitgekozen. Hij eindigt met het 
overmaken van groeten en dat er een nieuwe 
belasting op vermogen op handen is. 

25 25 DvdM AvdM 24/10/84 
Antwerpen 

A: Hij heeft nog altijd geen brieven van DvdM 
ontvangen sinds 6 oktober.  
 
B: Hij herhaalt opnieuw de precaire situatie in de 
stad aan. Vooral financieel gaat het moeilijk 
aangezien het leger 140 000 gulden per maand 
kost. Steeds minder mensen verwachten nog 
hulp van Holland. 
 
C: De moeilijke houding van Holland bij de 
onderhandelingen van de Fransen maken hun 
toestemming om te onderhandelen nutteloos. 
Desondanks hopen ze dat er snel een resolutie 
komt. Petrus Alostanus heeft er grote hoop in. 
Brabant zal gedeputeerden sturen zodat ze 
onmiddellijk naar Frankrijk kunnen vertrekken 
indien nodig. 44 burgers zitten gevangen in de 
Keizersweert. 
 
D: FP heeft 4246 florijnen aan 77 en 77 ½ d per fl 
getrokken, nog 1000 fl op Keulen en nog op een 
andere missie 700 ducaten aan 4 percent.  AvdM 
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weet niet waarom er zo’n grote sommen nodig 
zijn, bovenop 5000 pond Vlaams ongeveer die 
AvdM al voorzien had. 
 
E: FP heeft een baal organsina gekocht tegen  
53/4 fl, wat goedkoop is. Daarnaast kocht hij ook 
155 stukken halve zijde bombosijnen in een 
ruilhandel tegen 61/4 fl, nog 2 balen camelotten 
tegen 46 en 47 sc. die ondertussen al verkocht 
zijn op een halve baal na. De kruidnagel is op drie 
zakken na verkocht. Van de baal organsina 
schiet nog 110 pond over, de rest is verkocht 
tegen 39 sc. contant. Indien de rest niet verkocht 
geraakt, zal AvdM het laten ruilen tegen boratten 
door Pierre Maillet. Omdat DvdM hem had laten 
weten dat die daar niet goed in is, wil AvdM de 
overschot nog even bijhouden om te zien of hij 
hem contant kon verkopen. 
 
F: AvdM vraagt of DvdM kan navragen of 
Cornelis Schreven de baal organsina uit 
Dordrecht heeft ontvangen en die verder 
gezonden heeft naar Jacques Bernart in 
Amsterdam. Ook moet hij vragen of de salpeter 
te Dordrecht is toegekomen. Die zou daar goed 
moeten verkopen, AvdM hoopt op 6 pond 
vlaams. Hij heeft ook Schuerman te Hamburg 
een baal organsina en bombosijnen laten zenden 
naar Jacques Beernart in Amsterdam of Hans 
Beernart in Zeeland. 
 
G: Die avond ontving AvdM brieven uit Brussel 
waarin gewag gemaakt wordt van soldaten die 

 
 
 
E: Bombosijnen is een 
soort textiel 
bestaande uit een 
ketting van zijde en 
een inslag van katoen. 
Camelotten zijn een 
stof gemaakt van 
kamelenhaar. 
Boratten zijn een 
geweven stof 
bestaande uit zijde en 
wol.20 
 
 

                                                           
20 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 56. 
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de huizen der burgerij plunderden. Hij vreest voor 
wat er in Antwerpen zal gebeuren. 

26 26 DvdM AvdM 25/10/84 
Antwerpen 

A: Info over het briefverkeer van de twee broers. 
Hij brengt DvdM ook op de hoogte van de leugen 
die de ronde deed over de sluiting van de 
Schelde, wat niet het geval was. Ondanks dat is 
er wel veel economische schade geleden 
aangezien geen enkel schip geprobeerd heeft de 
stad binnen te geraken en allemaal naar Holland 
zijn gevaren. Het zou goed zijn als er in Holland 
wat moeite werd gedaan om mondvoorraden te 
verzamelen en op te sturen. AvdM vindt het goed 
om DvdM het “grote boek” op te sturen, zodra hij 
dat heeft zal hij het journaal opsturen. 
 
B: Hij is langs geweest bij Jan della Faille om 
hem zijn brief af te geven en nog wat op hem in 
te praten. Jan della Faille is volgens AvdM echter 
te bang om te vertrekken op zijn reis. 
 
C: Nicolas de Malapert blijkt niet bij JS te zijn 
ingetrokken, maar wel bij Charles de Beaulieu. 
Volgens AvdM mag hij daar absoluut niet blijven, 
aangezien Nicolas nogal simpel is (zoals de 
broers allebei weten, insinueert AvdM). AvdM 
heeft schrik dat Charles Nicolas aan zijn dochter 
probeert te koppelen. AvdM is ook op de hoogte 
gesteld van het feit dat Nicolas geprobeerd heeft 
om 300 pond te lichten en twijfelt er niet dat dit 
door de invloed van Charles gebeurd. DvdM 
moet deze ontwikkelingen voor zichzelf houden 
en met niemand delen, ook Nicolas niet. Hij moet 
uiteraard ook Nicolas daar weg krijgen. 
 

A: Op 31 oktober 
kwam het “grote boek” 
bij DvdM aan, het 
journaal werd tussen 
24 en 28 november 
opgestuurd.  
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D: Er was een muiterij in Brussel, maar er is geld 
onderweg om dat op te lossen. 
 
  

27 27 DvdM AvdM 27/10/84 
Antwerpen 

A: Info over problemen met hun brieven. Hij 
twijfelt hoe hij met Filips van Marnix, heer van St. 
Aldegonde zou communiceren. 
 
B: AvdM raadt aan om de problemen in de 
onderhandelingen met Frankrijk te remediëren 
door met de Heer van Pruneaux te praten. Indien 
de Franse koning echter eist om in twee steden 
per provincie een garnizoen te steken, vreest hij 
dat Holland en Zeeland zeer moeilijk zullen doen. 
AvdM ziet er geen problemen in. 
 
C: Het geld voor Brussel is aangekomen. Daarna 
bespreekt hij de moeilijkheden die het schip 
tegenkwam en de delegatie die naar Frankrijk 
zou gaan. 
 
D: Over de leugen van de sluiting van de Schelde 
en de gevolgen ervan. 
 
E: AvdM is verwonderd over moeilijkheden die 
DvdM in eerdere brieven besprak en dat DvdM 
de moed niet mag laten zakken. 
 
F: Van zijnentwege heeft Avdm ook niet stil 
gezeten en opnieuw met Jan della Faille 
gesproken, die nu ondanks zijn schrik binnen 4 à 
5 dagen zou vertrekken, al kan hij niet beloven 
dat dat effectief gebeurd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E: Waarschijnlijk over 
de problemen met zijn 
aanstaande 
schoonfamilie over het 
huwelijk. 
 
 
 
 
 
G: De transactie met 
de vrouwe van Everen 
is een soort lening 
naar haar zoon toe, 
waarbij AvdM als een 
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G: Hij laat weten gehoord te hebben dat Jacques 
della Faille een zoon heeft gekregen en vraagt 
om de groeten over te brengen. Daarnaast vertelt 
hij dat de problemen met hun personeel, de 
“lackers” beginnen te verminderen. Het is dus 
niet nodig geweest Pierre Maillet in huis op te 
nemen.21 AvdM zal een koffer met kleren en 
linnen laten opsturen, samen met hun ‘grote 
boek’. Dat is aangevuld tot de dag zelf. Hij heeft 
de vrouwe van Evere de groeten gedaan en haar 
door JS 50.0.0 pond laten betalen, via haar zoon. 
Zij zal AvdM overmorgen dan 33.6.8 pond geven. 
De overige 16.13.4 pond leent hij haar. Hij is 
tevreden dat ze een partij wijnen kopen, 
aangezien die goedkoop zijn, aan 10,12,16 en 20 
fl. per vat. Hij had JS geschreven dat hij zijn 1000 
pond in Antwerpen mocht opnemen, maar hij 
hoort van FP dat DvdM hem 3000 fl hebt laten 
trekken op JS. Nu is het afwachten of hij het daar 
zal doen of hier. 
 
H: AvdM vraagt om Nicolas de Malapert op elke 
mogelijke manier uit het huis van Charles de 
Beaulieu te krijgen. 
 
I: Hij heeft een brief ontvangen van Jacques della 
Faille van het begin van de maand.  

soort bank/Western 
Union optreed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H: Nicolas de Malapert 
verbleef daar i.p.v. JS.  

28 28 DvdM SvdM 29/10/84 
Antwerpen 

A: Algemene begroeting en info over de goede 
gezondheid van de familie, behalve MvdM die 
zich in dezelfde slechte toestand bevindt als toen 
DvdM op 26 augustus uit Antwerpen vertrok en 
dat de hoop op genezing zeer klein is. MvdM zou 

A: Longtering is 
tegenwoordig beter 
gekend als 
tuberculose.  

                                                           
21 Verwerkte brieven deel 1, nr. 19 paragraaf E 
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veel moeite met ademen hebben. De 
geneesheren zeggen dat ze de longtering heeft.  
 
B: MvdM hoest schuim en bloed op. Een 
bezoekster, juffrouw van Hoorne, vertelde dat 
haar overleden broer dezelfde symptomen had 
en drie maal bloed spuwde voor hij stierf. De 
familie vreest dat God haar weldra tot bij hem zal 
roepen. Het is zeer jammer, maar ze moeten zich 
schikken naar de zaak van God. 
 
C: Zowel SvdM als hun moeder raden DvdM aan 
om niet naar huis te komen, ondanks zijn 
plannen om dat even kort te doen, tot zijn 
verloving officieel in orde is. Daarvoor hebben ze 
al een kist kleren laten opsturen. Daarna heeft ze 
extra uitleg over de kleren en dat de sleutel van 
de kist per brief wordt verzonden.  
 
D: In de koffer zit er een kleine kist van Suzanna 
de Malapert dat hij aan de vrouw van JS moet 
geven. Er is ook nog een extra doos met brieven 
over geestelijke goederen. 

29 29 DvdM Peeter 
Janssens 

29/10/84 
Antwerpen 

A: Peeter schrijft dat hij DvdM’s brieven van 15 
en 25/10 goed heeft ontvangen en verwondert is 
wat hij er in schrijft, namelijk dat Peeter zich niet 
goed zou gedragen. Hij hoopt dat hij niet in 
DvdM’s achting gedaald is en dat hij zijn best zal 
doen om zijn werk met uiterste enthousiasme zal 
doen. 
 

A: Peeter was één van 
de twee 
personeelsleden met 
wie er problemen 
waren.22 Met deze 
brief lijkt hijzelf zijn 
hachje te redden. Zijn 
kompaan zal later wel 
ontslagen worden.23 

                                                           
22 Verwerkte brieven deel 1, nr. 19 paragraaf E 
23 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34. 
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B: In zijn brief had DvdM blijkbaar gevraagd dat 
Peeter bij elke bode een overzicht geeft van de 
schulden die die hij ontvangen had en nog moet 
krijgen. Dit zijn diegene die hij ontvangen heeft: 

- De rest van de bisschop: 81.10.0 pond 
- De partij van Simon Jacobsen: 105.5.8 

pond 
- De rest van Louis Clarissen: 63.7.6 pond 
- Van Noel Tieffry: 75.0.0 pond, rest 26.5.0 

pond 
- Van Huberecht vanden Broecke: 21.0.0 

pong, rest 15.0.0 pond 
- Ammunitie: 566.8.0 pond, rest 232.18.8 

pond 
- Van Nicolas Gruel verschenen op 24 

augustus: 0.0.0 pond, rest 376.2.9  pond 
- Van Hans Serwouters op dezelfde dag 

verschenen: 0.0.0 pond, rest 380.9.6 
pond 

- Van Jan Neringen verschenen op 18 
september: 12.13.4  per bouraten, 
374.2.2 pond 

- Van Aernout Kint, verschenen op 21 
oktober, 91.15.9 pond, waarbij Piere 
Maliet helpt, rest 101.12.0 pond. 

Dit zijn de schulden die vervallen zijn of nog 
ontvangen moeten zijn, hij zal zijn best doen om 
dat in te halen.  
Daarna vertelt hij dat hij 217.8.4 pond betaalt 
heeft aan Abraham Pelt, ondanks dat dit al op 23 
september verviel. Hij heeft van FP ook twee 
wisselbrieven ontvangen. Eén van 2690.1.8 fl 
aan 771/2 d. per fl. te betalen ten laatste in 
november aan Jeronimo Mainardo en een 
andere van 1000 fl. a 77 d. te betalen half 
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november aan Jan van Santford en Peeter 
Helmon.  
 
C: Over een andere rekening weet hij niet 
waarover Dvdm het heeft en wacht op zijn 
antwoord er over. 
 
D: De baal organsina is naar Pierre Maliet 
gedaan om te verkopen. Daar zijn ongeveer 67 
pond aan diverse prijzen tot 39 s. en 40 s. 
verkocht. De rest zal ook voor de hoogste prijs 
verkocht worden, aangezien er weinig van in de 
stad is. 
 
E: Philips de Hoest is gezond toegekomen 
 
F: Ook hij vertelt dat ze een koffer naar DvdM 
hebben verzonden. 
 
G: Groeten 

30 30 DvdM AvdM 03/11/84 
Antwerpen 

A: Begroeting en vertelling over ontvangen 
brieven. De brieven die daarbij bijgesloten waren 
en diegene die bijgesloten waren bij het pakket 
aan Jacques Noirot heeft AvdM doorgegeven 
aan Jan della Faille. Die maakte een gedoe over 
zijn aanstaande reis doordat Maarten juist het 
vonnis kreeg om een rekening te betalen en hij 
ook niet afwezig mocht zijn. Na het lezen van de 
brieven was hij wel gekalmeerd. Hopelijk zal hij 
nu verreizen. AvdM heeft morgen middag Jan 
della Faille bij hem uitgenodigd, samen met Louis 
de Malapert, maar hij weet niet of Jan zal 
opdagen. 
 

A: Jacques Noirot was 
de agent van Jacques 
della Faille in 
Antwerpen. Hij was 
ook de oudere broer 
van Melchior, de in 
opspraak gekomen 
klerk van de van der 
Meulens. 
 
Waarschijnlijk moet 
Maarten de rekening 
betalen wegens de 
onwettelijke 
afwezigheid van 
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B: Er wordt in het college niet meer over de zaak 
Jacques della Faille gepraat als AvdM aanwezig 
is. Dit komt door geroddel door personen die 
beide broers bekend zijn. Hij is gisteren via de 
secretarissen te weten gekomen dat de overige 
aalmoezeniers een remonstrantie ingediend 
hebben dat Jacques tegen de nieuwe 
verkiezingen op 4 december terug aanwezig 
moet zijn. Dit op straf van 1000 ponden vlaams. 
Hij laat ook weten dat de familie qua gezondheid 
hetzelfde is als de vorige keer. Marie blijft zeer 
ziek. 
 
C: De baal organsina die naar Amsterdam 
gestuurd is, zal terug naar Antwerpen gebracht 
worden, als ze daar nog niet verkocht is, 
aangezien ze hier meer zal opbrengen. Ze wordt 
geschat op 39 sc, 39 sc. 6 d. en 40 sc. Dat is in 
totaal ongeveer 60 ponden, wat 40 sc. meer is op 
twee maanden tijd.  

Jacques della Faille uit 
paragraaf B. 

31 31 DvdM AvdM 5/11/84 
Antwerpen 

A: Groeten + info over ontvangen en verzonden 
brieven. 
 
B: Hij heeft met Louis de Malapert gepraat en die 
stemt in met het voornemen om eerst de 
problemen met het sterfhuis van Jan della Faille 
de Oude op te lossen. Jan della Faille heeft 
beloofd om ten laatste aanstaande donderdag 
aan zijn reis te beginnen wat 8 november is. 
AvdM zal helpen om hem op een grote galei te 
krijgen, of wat anders mogelijk is. Jacques della 
Faille moet daarentegen nog altijd overtuigd 
worden om terug te keren en zo de boete van 
1000 pond te vermijden. Daarnaast hangt 

 
 
 
B: Een sterfhuis is de 
boedel die 
overledenen 
achterliet. 
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volgens AvdM ook Jacques’ eer er voor de rest 
van zijn leven aan verbonden. 
 
C: AvdM heeft nog eens met Maarten della Faille 
gesproken op de manier die DvdM had 
aangeraden, maar ondanks het rustige gesprek 
is er in se niets veranderd. Maarten vindt dat het 
niet het moment is voor een huwelijk, niet met 
DvdM, maar ook niet met iemand die vier keer 
zoveel goederen heeft dan Hester. Zijn broers 
zijn misschien akkoord maar hij niet. AvdM raadt 
DvdM aan om zich voor te bereiden op de komst 
van Jan. Jan heeft AvdM en Louis de Malapert 
laten weten dat er drie geïnteresseerde partijen 
zijn, waarvan de piste even sterk  gevolgd wordt. 
AvdM lijkt hierdoor wat uit het lood te zijn 
geslagen. Hopelijk verstaat DvdM het beter, 
aangezien die beter geïnformeerd is. Het 
document dat DvdM zou kunnen helpen, laat hij 
bij hun moeder opmaken en bij de eerste 
mogelijkheid opsturen.  

 
 
C: Het is waarschijnlijk 
daarom dat Elizabeth 
Zegers op 3 december 
84 haar testament zou 
laten opmaken en 
opsturen naar DvdM. 
Hieruit bleef dat hij bij 
zijn huwelijk over 4000 
pond Vlaams zou 
beschikken.24 

32 32 DvdM AvdM 5/11/84 
Antwerpen 

A: AvdM herhaalt wat hij in nr. 31 vertelt en dat 
die brief via een expres bode werd verzonden.25 
Hij herhaalt ook dat Jacques della Faille op tijd 
terug in Antwerpen moet zijn voor de verkiezing 
der aalmoezeniers, op straffe van 1000 ponden 
Vlaams.26 
 
B: Hij heeft opnieuw met Maarten gesproken, 
maar die stelt zijn voorstel uit door de slechte 
tijden. AvdM is verwonderd dat Jacques aan Jan 

 
 
 
 
 
 
 
B: In de vorige brief, 
leek het nog Jan te zijn 
die over de drie 

                                                           
24 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 68. 
25 Verwerkte brieven deel 1, nr. 31. 
26 Verwerkte brieven deel 1, nr. 30, paragraaf A. 
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schrijft dat er drie kampen zijn Hopelijk verstaat 
DvdM het beter. Daarna doet hij de groeten. 
Afsluitend laat hij weten dat de Brabantse 
gedeputeerden naar Frankrijk bijna zullen 
aankomen om voor de SG te verschijnen. 

kampen sprak. Nu blijk 
die dat van Jacques 
della Faille gehoord te 
hebben.27 
 
B: De afgevaardigden 
zouden op 13 
november voor de SG 
verschijnen.28 

33 33 DvdM SvdM 5/11/84 
Antwerpen 

Herhaling van de inhoud van nr. 28.29 De tweede 
sleutel voor de koffer zit in deze brieven 
ingesloten. Extra info over de correcte bewaring 
van de koffer. Met Maria gaat het zeer slecht. 
Groeten 

 

34 34 DvdM AvdM 7+8/11/84 
Antwerpen 

A: Herhaling van zijn vorige brieven. 
 
B: AvdM heeft aan Lieven Calvart gevraagd om 
de huwelijkszaak eens bij Maarten te bespreken, 
aangezien hij een goede vriend ervan is. Hij moet 
proberen hem te overtuigen aan de hand van zijn 
koopmansverstand. Hij kreeg grotendeels 
hetzelfde antwoord als AvdM zelf over zijn 
gevoelens over het huwelijk. Hij voegde er echter 
wel aan toe, dat zelfs als het zonder zijn 
goedkeuring gebeurde, hij haar toch haar erfdeel 
zal geven, met nog een stuiver te goed, zowel 
haar moederlijk erfdeel, als haar vaderlijk. AvdM 
had Calvart aangeraden om hem te laten kijken 
naar het voordeel dat Maarten met het huwelijk 
zou doen. Hij staat alleen tegenover zijn 
familieleden, is het niet beter dat hij een vriend er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Verwerkte brieven deel 1, nr. 31, paragraaf C. 
28 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 69. 
29 Verwerkte brieven deel 1, nr. 28. 
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bij zou winnen. Maarten zou geantwoord hebben 
“Het is waar, dat het de tijd was om toe te geven, 
maar dat hij zich wel zal moeten informeren wat 
voor goed DvdM heeft.” Hij zou misschien samen 
met Calvart naar Holland reizen. AvdM zijn raad 
is om voorzichtig te zijn, aangezien hij 
gemakkelijk weer een stok in de wielen kan 
steken. Jan zijn komst wordt dus stil gehouden. 
 
C: Maria is al twee dagen zeer zwak en zal niet 
lang meer leven. Ze heeft zeer in haar zij en kan 
niet meer spreken. 
 
D: Ze hebben gisteren Hester van Eeckeren, 
moeder van hun klerk Melchior Noirot ontboden 
omdat hij het drinken niet kon laten en in de 
problemen gekomen is. Hij werd ontslagen. Hij 
nam dat niet goed op en werd agressief. 
Ondanks dat hij eigenlijk naar de gevangenis 
moest gaan daarvoor, laat AvdM hem naar 
Frankfurt vertrekken. Als hij bij DvdM zou 
toekomen, is die gewaarschuwd. 
 
E: Hij is tevreden dat JS de 2000 fl aan 77 d. 
betaalt. Het is ook nodig dat FP de wijn met veel 
nijverheid inkoopt. De kruidnagel in Frankfurt is 
verkocht. De 5000 pond waarover hij eerder 
schrijft, die hij in FP zijn handel gestoken heeft 
zorgt voor verwondering. Er blijkt een 
onduidelijkheid tussen de broers hierover te zijn. 
Hij heeft ook goederen van zijn echtgenote in 
FP’s handel gestoken, maar dat is niet zo veel, 
slechts 4600 pond.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E: Blijkbaar is 4600 
pond niet zo veel voor 
de broers. 
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F: De baal organsina in Amsterdam moet door 
DvdM teruggezonden worden, omdat ze in 
Antwerpen meer opbrengt. Daar is ook nog een 
rest van de baal van 80 pond. Maar deze is van 
mindere kwaliteit. Hij heeft FP gevraagd om ook 
uit Keulen een baal te zenden omdat er in de stad 
bijna geen meer te vinden is. De Venetiaanse 
van 36 en 37 sc. is niet voorhanden. 
 
G: Doordat er in Frankfurt en Neurenberg de 
suiker waarschijnlijk zal opslaan, ziet AvdM het 
opportuun om er daarvan in te slaan. Hij heeft via 
kozijn de Hoest 2 vaten van 23 d. laten kopen op 
3 maanden tijd bij Guillaume van Hoorne en bij 
Guillaume van Eynde 4 vaten aan 22 d. contant. 
Hij is daarnaast gelukkig om 5 vaten te kopen 
aan 231/2 d. per pond aan Abraham Pelt, die 
daarnaast de onkosten betaalt en 5%. AvdM zal 
deze week 2000 fl. aan hem laten trekken. Hij zal 
bij de volgende communicatie het journaal 
doorsturen, aangezien hij van JS gehoord heeft 
dat het groot boek is toegekomen. 
 
H: Pierre l’Hobel heeft laten weten dat hij Nicolas 
Gruel bij zijn schuld van 150 pond Vlaams wil 
helpen. Hij vraagt ook DvdM’s advies over de 
prijs waarmee ze de zeemvellen van David 
Creytz zouden verkopen, aangezien ze in 
Antwerpen nu meer begeert worden, anders 
zendt hij ze terug. AvdM is teleurgesteld te 
moeten horen dat JS geweigerd heeft zijn 
zwager (Nicolas de Malapert) in zijn huis op te 
nemen. Hij zal hem in de plaats nu naar Zeeland 
ontbieden. Over de handel in Neurenberg zal hij 
later schrijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H: Nicolas Gruel is 
één van de kleine 
schuldenaren uit brief 
29 B. 
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I: Meneer Calvart en De la Pré zullen de 
Brabantse gedeputeerden naar Frankrijk 
vergezellen. Ze hebben de SG daarvoor om een 
commissie geschreven. DvdM wordt gevraagd 
daarbij ook te helpen. Holland en Zeeland 
moeten hen financieel bijstaan, omdat Brabant 
bijna geen geld meer heeft. Brussel zit bijna 
zonder graan, als er geen konvooien komen, is 
het daar binnen de maand gedaan. 
Groeten 
Wissel op Neurenberg 821/4 d., per Frankfurt 713/4 
d. FP is in Keulen aangekomen.  
 
J: AvdM zendt bij de brief ingesloten een 
verzekering van hun moeder. De reis van de 
gedeputeerden naar de SG is een dag uitgesteld 
waardoor Jan della Faille kon meereizen.  

 
 
 
 
I: Calvart zal 
uiteindelijk door de GS 
geweigerd worden. De 
afgevaardigden 
bestonden uit Jan van 
Stralen, Jan Hinckaert 
en Richard van 
Mérode.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J: Het gaat over een 
bedrag van 4000 pond 
Vlaams, dat Elizabeth 
Zegers later zou in 
haar testament 
bevestigen. (brief 49 
E) 

35 35 DvdM Peeter 
Janssens 

09/11/84 
Antwerpen 

A: Hij hoopt dat het goed gaat met DvdM. 
 

 
 
 

                                                           
30 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 72. 
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B: Hij meldt vol droefheid dat God zijn nicht Maria 
van alle miserie en ellende verlost heeft. Ze 
zouden hem daarvoor moeten danken, maar het 
is nu eenmaal de natuur van de mens om niet 
van zijn dierbaren te willen scheiden. AvdM zal in 
zijn brief meer uitleg geven. 
 
C: Belangende de schulden die hij sinds zijn 
laatste schrijven heeft ontvangen, het zijn er zo 
weinig dat het een schande is.  

- Van Hubrecht vanden Broeck 15.0.0 
pond. 

- Van Maarten della Faille voor de vierde 
betaling van de 7de penning, 26.13.4 
pond. 

- Van Cornelis Pruyne de elfde betaling 
van 2.9.0 pond. 

- Van de vrouw van Everen zal hij zo 
spoedig mogelijk 33.6.8 pond en 16.13.4 
pond ontvangen, want zij zal via haar 
zoon 50 pond van JS ontvangen. 

- Van de ammunitiekamer moet hij nog de 
rest van 33.4.0 pond ontvangen, die op 
de 10de oktober verviel. 

- De rest verviel ook de 10de en hij zal zijn 
best doen om die te krijgen. 

 
D: Verder hebben ze bij Guillaume van Hornen 
twee vaten suiker gekocht. Die wegen 1870 pond 
aan 23 d. ’t pond, te betalen binnen 3 maand. 
Daarnaast ook nog 4 vaten, wegend aan 3158 
pond aan 22d. ’t pond. Deze zijn contant betaald. 
De twee eerste heeft hij gisteren op het schip van 
Adriaen Bastiaenssens geladen, twee anderen 
op het schip van de weduwe van Hubrecht 
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Janssen. Die gaan naar Dordrecht bij Cornelis 
Schreven, om doorgezonden te worden naar 
Wesel aan Olivier Vinckt. 
 
E: AvdM heeft de 5 vaten voor Abraham Pelt naar 
Hamburg verzonden. Die zal daar wel over 
geschreven hebben. 
 
F: Sinds zijn laatste schrijven is er van de 
organsina slechts 8 pond en 2 ounces verkocht 
aan 40 s. contant. Op Neurenberg bij Jan 
Pellegrum hebben ze 1000 fl aan 821/2 genomen, 
bij DvdM te betalen. 
 
G: Hij zou DvdM wil vaker willen schrijven, maar 
hij heeft daar de tijd niet voor nu hij alleen is. Hij 
hoopt dat DvdM het hem niet kwalijk neemt en hij 
zal zijn best doen meer te schrijven. Groeten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G: Zijn collega 
Melchior Noirot is 
namelijk ontslagen.31 

36 36 DvdM AvdM 9 en 10 
/11/84 
Antwerpen 

A: Jan della Faille is met de gedeputeerden 
gisterenavond vertrokken. Hij heeft hem 
uitgebreid geschreven en het gereedschap 
toegezonden waar DvdM om vroeg. Hij heeft ook 
zijn best gedaan om alle voorbereidingen zo vlot 
mogelijk te laten verlopen en hem een 
onderpand van 100 pond Vlaams gegeven. Ze 
zijn na drie uren wachten uiteindelijk in alle stilte 
vertrokken op twee Hollandse schouwen. 
Hierdoor hebben ze alle materialen en voorraden 
in Antwerpen moeten achterlaten, omdat het 
oorlogsschip door de windstilte niet kon 
binnenvaren. Hij zal hen hetzelfde nog eens 
nazenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf D. 
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B: Hij raadt DvdM aan om zijn verloving kort te 
houden, aangezien Jacques della Faille liever 
vroeg dan laat moet terugkeren. Ook liefst 
voordat Maarten opnieuw van gedacht 
veranderd, ondanks dat hij zich heeft laten 
overtuigen, zoals griffier Calvart zal vertellen. 
AvdM zal er ook nog eens vriendelijk mee 
spreken. In het geval er vragen worden gesteld 
over zijn eigendommen, heeft AvdM bij de eerste 
brieven van Jan della Faille de belofte van hun 
moeder voor 4000 pond gestoken. Hijzelf heeft 
die ook ondertekent als principaal. 
 
C: Hij vraagt om zeker niet te vergeten, indien het 
al niet gebeurd is, om de baal organsina te 
zenden. Die werd door Jacques Beernaert uit 
Amsterdam, waarna ze even in Dordrecht heeft 
gelegen. Zowel FP als AvdM denkt dat die in 
Antwerpen contant of voor een zeer goede prijs 
zou kunnen verkocht worden aan betrouwbare 
mensen, terwijl ze ergens anders enkel op 
krediet of zeer goedkoop zou verkocht geraken. 
De organsina staat in Antwerpen aan de prijs van 
40 sc. per pond en de Venetiaanse zijde aan 36 
en 37 sc., aangezien er daar geen van is. Hier 
zag AvdM veel mogelijkheden in, of om het met 
zijn woorden te zeggen: “Die dit gheweten hadde 
ende willen avontueren, soude wel eenen 
ghoeden treck te trecken gheweest zijn.”  
 
D: Hij vermeldt nog eens de vaten suiker die hij 
gekocht heeft en aan welke prijs.32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E: Dit is de eerste keer 
dat er sprake is van 
een soort zware 

                                                           
32 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf G. 
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E: In zijn vorige brief vertelde hij over de zware 
ziekte van hun zuster en nu is hij bedroefd om te 
melden dat ze deze morgen tussen 10 en 11 uur 
Christelijk en met vol vertrouwen in de heer 
ingeslapen is. Hij stelt voor om God te bedanken 
voor de genade die hij aan hun zuster heeft 
getoond. Daarna spreekt hij bedankingen aan 
God uit. Hij kan het ook niet nalaten om DvdM 
aan te manen om zijn zaken op de normale 
manier uit te voeren, anders zou het veel oneer 
betekenen. Hij zou dit eerder al mondeling 
hebben gezegd. 
 
F: DvdM moet ook het geld vorderen van de 
obligatie bij JS en consoorten. AvdM zegt dat het 
dringend is, er rest nog 10 200 gulden te betalen. 
 
G: AvdM heeft die dag met Maarten della Faille 
gesproken. Die zou zeer ontsteld zijn door de 
brief van Hester. AvdM raadt aan dat er 
nogmaals naar Maarten wordt geschreven, 
vanwege zowel zijn broers, als Hester en DvdM 
om hun voorstel voor te leggen en hem om 
advies te vragen. 

onenigheid tussen de 
broers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G: Hester had eind 
oktober een brief naar 
Maarten gestuurd, 
waarvan die zo 
beledigd was, dat hij 
weigerde te 
antwoorden. Ze 
schreef een tweede 
brief op 24/11, twee 
dagen na haar 
verloving om hem uit 
te nodigen. DvdM zou 
een dag later ook een 
brief sturen. Maarten 
bleef echter 
ontevreden.33 

37 38 DvdM AvdM 12/11/84 
Antwerpen 

A: In zijn laatste brief heeft AvdM geschreven dat 
Jan della Faille, samen met de gedeputeerden 
voor Frankrijk, was afgereisd op de 8sten. 

 

                                                           
33 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 76. 
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Gisteren heeft hij echter de tijding ontvangen dat 
ze gisteren door het garnizoen van Bergen-op-
Zoom zijn aangehouden geweest omdat ze juist 
een onderneming tegen de vijand aan het 
opzetten waren.  
 
B: Ze hebben vandaag ook te horen gekregen 
dat kolonel Berwouts met een schuit en twee 
gezellen vanuit Bergen-op-Zoom is vertrokken 
om de Liefkenshoek schans te gaan bekijken. Dit 
bleek echter een smoes om over te lopen. Ze 
vermoeden dat hij al twee à drie maanden voor 
de vijand werkte door onderschepte brieven van 
de weduwe van Staebroeck. De heer van St 
Aldegonde had aan die van Zeeland en de graaf 
van Hoohenloo geschreven om hen te 
waarschuwen, maar die hebben dat in de wind 
geslagen tot het te laat was. AvdM vreest dat 
hierdoor Jan della Faille vertraagd zal 
aankomen, ondanks alle moeite die hij gedaan 
heeft om hem te laten vertrekken. 
 
C: Hij heeft DvdM eergisteren laten weten van 
het overlijden van hun zuster en wil nu laten 
weten dat ze die gisteren op christelijke wijze 
hebben begraven. Daarnaast is hij zeer 
verwonderd door het weinig aantal brieven dat hij 
van DvdM ontvangt, ondanks dat die veel 
mogelijkheden heeft om te schrijven. De laatste 
brief dateert van de 31ste oktober. 
 
D: De organsina die naar Amsterdam is 
gezonden geweest en terug moet gezonden 
worden naar Antwerpen, mag dit traject blijven 
volgen. Desondanks zijn er ondertussen via 
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anderen al 6 balen toegekomen. Die zijn 
verkocht op 6 maanden tot 40 sc. ’t pond. Hij 
heeft DvdM van een hogere prijs geschreven dan 
in Antwerpen gelde, maar dat is omdat het een 
grovere soort is. DvdM mag de opdracht zoals 
gevraagd uitvoeren, behalve als het voordeliger 
blijkt te zijn in Amsterdam. Hij zal FP te Keulen 
schrijven om die daar niet te verzenden zonder 
nader advies. 
 
E: Hij is blij te horen dat er 8 vaten salpeter zijn 
aangekomen in Dordrecht. Hij hoopt dat de rest 
ook snel zal aankomen en raadt aan ze niet te 
verkopen, behalve contant en voor een hoge 
prijs. Hij heeft Jacques de Velaer horen 
rapporteren dat ze in Holland voor 40 en 42 
gulden kopen, hetgeen ze in Antwerpen gekocht 
hebben voor 28, 30 en 31 gulden. 

38 43 DvdM AvdM 24/11/84 A: Bij deze brief zendt AvdM ook het journaal van 
het grote boek dat al eerder werd verzonden, 
samen met twee Boeken van de rekening van 
Neurenberg. Daarin staan alle partijen tot de 
laatstleden december en alle partijen die de 
handel van Neurenberg aangaan tot de 
laatstleden december. DvdM wordt gevraagd de 
rekeningen zo snel mogelijk in orde te brengen, 
zodat ze weten hoe ze met Stigher en Pippeler 
staan. AvdM heeft bij zijn vorig schrijven 1000 fl. 
aan 821/2 d. op hen getrokken van Hendrik en Jan 
Pelgrim. Eergisteren ook nog 1000 fl. aan 83 d. 
van Jeronimo Maynardo. Hij vermoedt dat, 
ondanks dat Pippeler en Stigher hebben 
geschreven meer uitgegeven te hebben dan 
ontvangen, dat uit de rekening het omgekeerde 
zal blijken. 
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B: AvdM heeft hem geschreven dat ze met 
schipper Adriaan Bastiaenssen 2 vaten suiker 
naar Dordrecht hebben verstuurd, gericht aan 
Cornelis Schreven. Nog twee vaten via de 
weduwe van Huybrecht Janssen, idem nog 2 
vaten op Dordrecht via schipper Gommaer 
Janssen, ook gericht aan Cornelis Schreven. 
Gommaer Janssen ligt nog in de stad, maar 
AvdM hoopt dat de rest bijna zal aankomen. 
 
C: Ze hebben met schipper Jan Maerschalck een 
koffer nr. 2 met het teken van Gommaer 
Govaerts naar Dordrecht gestuurd, die naar FP 
in Keulen moet. Idem een koffer nr. 3 met het 
teken van FP met schipper Adriaen Janssen naar 
FP in Keulen, via Dordrecht. Hij heeft eerder al 
gevraagd om de baal organsina van Amsterdam 
naar Antwerpen te zenden omdat die daar niet 
verkoopt en dat hier wel zou doen. Hij heeft 
echter nog niet gehoord of ze al verzonden is. 
Indien dit nog niet gebeurd is, zal het 
waarschijnlijk niet meer nodig zijn, aangezien de 
vijand de rivier begint te blokkeren met schepen 
en het er niet naar uit ziet dat hun buren dit zullen 
komen verhinderen. Hij noemt ze “traech ende te 
ongetrou”. 
 
D: Een tijd geleden heeft hij DvdM’s advies 
gevraagd over de prijs van de zeemvellen van 
David Creytz, maar heeft daar nog geen 
antwoord op gekregen.34 Hij hoopt snel 1 te 
krijgen. Nicolas Gruel heeft Pierre Lhobel de helft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Verwerkte brieven deel 1, nr. 34, paragraaf H. 
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van de ene obligatie van omtrend 190 pond laten 
betalen. Het is tijd dat hij de rest ook betaalt. 
 
E: Verder heeft hij eerder al aangeraden om de 
salpeter te Dordrecht gewoon te verkopen. Er 
zijn ook nog twee garen balen daar naartoe 
verzonden van Guillaume Dart. Cornelis 
Schreven zal die tot nader order bijhouden. 
AvdM is niet zeker of JS de 2000 fl. daar betaalt 
heeft. Hij heeft hier de 1000 fl. aan Helleman 
betaalt. Indien daar toch betaalt is, mag dat 
ingetrokken worden. Hij twijfelt er niet aan dat JS 
de 300 gulden aan de jongeheer van Heveren 
betaalt heeft, of in diens afwezigheid aan meneer 
Wijts te Leiden. Van de 400 gulden die DvdM 
daar verbruikt heeft, heeft hij een ordonnantie, 
dat zal met der tijd betaald worden. DvdM wordt 
opgedragen de rest van de obligatie van 10 200 
gulden van JS te innen. DvdM moet hem ook nog 
info geven over de lichtheid van bepaalde zijde 
waarover FP hem vaak schreef. 
 
F: Het testament van hun moeder is niet volgens 
hun eerste concept opgesteld, door de dood van 
hun zuster Maria. Uiteindelijk is er besloten dat 
hun moeder haar testament mag maken, wetend 
dat er 2000 of 4000 gegeven of beloofd is, 
afhankelijk van de diensten die bewezen zijn aan 
de familie. De resterende goederen zullen per 
hoofd worden verdeeld. 
 
G: De Gedeputeerden van de SvB nemen het 
DvdM zeer kwalijk dat hij hen niet schrijft. Het is 
al zes weken geleden sinds zijn laatste brief. Ze 
denken er aan om zijn commissie te schrappen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F: AvdM en DvdM 
kregen als 
broodwinners dus 
4000 pond, terwijl hun 
zussen 2000 pond 
kregen. 
 
 
G: Het was van 7 
oktober geleden dat 
ze nog een brief van 
DvdM hadden 
ontvangen. 
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H: Ook AvdM is verwonderd geen brieven van 
hem te ontvangen. Bij hem is het van 6 november 
geleden. Door de belangrijke zaken is hij zeer 
nieuwsgierig naar wat er aan het gebeuren is. 
 
I: Vijf dagen geleden hebben ze brieven van de 
prins van Parma ontvangen, gericht aan de 
magistraat, anderen aan de Breede Raad. Ze 
hebben een antwoord geformuleerd, waarvan 
DvdM ook een kopie van zal ontvangen. 
Groeten 
 
J: AvdM laat weten dat het de bedoeling was om 
deze brief via de admiraal naar Delft te sturen, 
maar die vaart deze avond niet uit, waardoor hij 
over land wordt verzonden. Hij vraagt DvdM 
nogmaals om hen te schrijven over alle zaken 
waar hij mee bezig is en of Jacques della Faille 
nu van plan is om terug te keren. 

 
 
 
 
H: Deze belangrijke 
zaken kunnen volgens 
mij zowel op DvdM’s 
diplomatieke opdracht 
slaan, als zijn 
huwelijksplannen. 

39 52 DvdM AvdM 07/12/84 
Antwerpen 

A: Hij vermeldt enkele eerder verzonden brieven. 
 
B: Gelukwensen voor Daniëls aanstaande 
huwelijk en verontschuldigingen omdat hij, hun 
moeder en hun zus Sara niet aanwezig zullen 
kunnen zijn door de omstandigheden. 
 
C: De brieven voor Maarten en Steven della 
Faille die bij AvdM toekwamen zijn aan de broers 
afgegeven. Meer zal hij zich er niet bij bemoeien, 
uit respect voor DvdM en Jacques della Faille. 
Alle della Failles blijven weg, waardoor Maarten 
een paspoort zal verzoeken om de problemen 
met het sterfhuis af te handelen. AvdM is van 
mening dat Jacques beter naar Antwerpen terug 

 
 
 
 
 
 
 
C: Het gaat hier 
waarschijnlijk om hun 
uitnodigingen tot de 
trouw. 
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komt om zijn functie uit te oefenen en ze het 
sterfhuis daar regelen. Dit zou voor DvdM het 
voordeligste zijn. 
 
D: DvdM zal i.p.v. zijn vrienden, de gedupeerden 
van de SvB moeten uitnodigen op zijn huwelijk. 
Het is geen schande, maar een eer. Zijn vrienden 
blijven namelijk hun stad trouw.  
 
E: Kort stuk over de aanstaande bruid. 
 
F: Hij raadt DvdM af om naar Duitsland te reizen, 
omdat hij daar zou kunnen gearresteerd worden. 
Hij raadt hem vooral aan om een einde te maken 
van de kwestie van het sterfhuis van Jan della 
faille de Oude. Dat gebeurd best in Antwerpen, 
waar ze alle middelen hebben die ze ergens 
anders niet hebben. Hij raadt hem ook aan om 
zijn neutraliteit te behouden, zodat hij aan alle 
kanten vriendschappen kan houden. 
 
G: FP is naar Frankfurt gegaan om zijn vrouw op 
te halen en heeft daarom niet kunnen schrijven. 
De rest van zijn werk doet hij normaal. Stigher wil 
naar Holland afkomen, waardoor AvdM vraagt of 
DvdM zo snel mogelijk de rekening van 
Neurenberg kan opmaken en opsturen naar 
Stigher. Het overzicht van de verkochte 
goederen wordt bij de volgende bode in 
Antwerpen verwacht. DvdM mag Cornelis 
Schreven ophouden, aangezien ze beter op het 
gebruik van hun kapitaal moeten letten. Onder 
FP wordt dat blijkbaar niet goed gebruikt. 
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H: Van JS heeft AvdM gehoord dat de overschot 
van de obligatie 10 200 gulden is. Hun portie 
daarvan is 3150 gulden, die DvdM wel kan 
gebruiken. Voor Gillis Hooftman is dat ook 3150 
gulden en die zal die ook daar ontvangen. De 
resterende 3900 gulden mag door JS aan AvdM 
betaalt worden, en hij zal JS daarvan overtuigen. 
Behalve in het geval dat DvdM die 3900 zonder 
kosten kan overmaken naar FP in Keulen, mits 
AvdM hem van Antwerpen geld overbrengt en de 
wissels aan 2, 2,5 percent gaan. Daarom is het 
beter om het daar te doen, waar de wissels aan 
1 percent kunnen gaan. In het geval dat mogelijk 
is, heeft hij JS laten weten dat die het geld voor 
een deel of volledig aan DvdM mag overmaken. 
AvdM zal al aan het werk gaan, maar roept op 
om er niet mee te treuzelen en dat het niet dient 
tot uitstel of excusatie van betaling. 
 
I: De nieuw verkozen aalmoezeniers Pierre 
Dablijn en François van der Piedt geven Jacques 
della Faille nog 15 dagen om terug te keren of hij 
zou onbekwaam worden verklaard en zijn naam 
uit al hun boeken en administratie zal geschrapt 
worden. AvdM rekent er op dat hij terug zal 
keren. Hij vraagt aan DvdM dat die Jacques 
aanraadt om de kamer te schrijven dat hij er aan 
komt en niet koppig te zijn. 
 
J: het notarieel document van hun moeder en 
AvdM is onderweg. Twee punten ervan vindt hij 
zeer onredelijk, maar daar valt tegemoet aan te 
komen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J: Hij specifieert niet 
welke. 
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K-M: Paragrafen over de kosten van kleren en 
juwelen voor het aanstaande huwelijk. 
 
N: AvdM is tevreden om te horen dat DvdM er in 
geslaagd is om JS te overtuigen Nicolas de 
Malapert te laten intrekken. Nicolas blijkt daar 
zelf niet tevreden mee te zijn en had hiervoor al 
een brief naar AvdM verstuurd. Als antwoord 
hierop zit er bij deze brief een brief van zijn oom 
Louis de Malapert bijgevoegd die hem opdraagt 
naar Zeeland te gaan en als hij terug keert bij JS 
in te trekken. AvdM en Louis de Malapert vrezen 
dat het zal mislopen als hij in het huis van 
Charles de Beaulieu blijft wonen. 
 
O: Hij raadt DvdM aan om de salpeter nog even 
bij te houden, want FP heeft al meermaals 
geschreven dat die van goeie kwaliteit is. In 
Duitsland zou hij zwaar gewild zijn door 
verschillende perikelen op de Rijn. Hij laat DvdM 
echter naar eigen goeddunken beslissen.  
 
P: Nog een paragraaf over de juwelen. 

40 61 DvdM AvdM 25/12/84 A: AvdM is zeer verwonderd al 25 dagen niets 
meer van zijn broer gehoord te hebben, ondanks 
zijn eigen regelmatige schrijven. De wegen zijn 
nochtans goed begaanbaar, aangezien allerlei 
brieven via de weg ter land de stad 
binnenkomen. 
 
B: Hij heeft van Nicolas de Malapert gehoord dat 
de bruiloft is uitgesteld tot 25 december. Hij 
verstaat niet waarom, aangezien ze op tijd via 
schipper Jan Rutgeertzoon het benodigd gerief 
hebben verzonden. Desondanks heeft hij noch 

 
 
 
 
 
 
 
B: De bruiloft was 
oorspronkelijk 
gepland voor 16 
december. 
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van DvdM, noch van Cornelis Schreven iets 
gehoord. Hij hoopt dat DvdM zijn werk beter zal 
doen en indien het echt niet anders kan een 
express bode stuurt. 
 
C: Bijgevoegd zitten voor de heer Junius (één 
van de gedeputeerden naar Frankrijk) een 
instructie met volmachten voor de SG, RvS, SvH 
en SvZ, zodat die hun zaak opnieuw kan 
voorbrengen. 
 
D: Het is nu al een tijd geleden dat ze gevraagd 
hebben om een actie op de dijken uit te voeren, 
maar er is nog steeds niets gebeurd. De handel 
in de stad is stilgevallen, de armoede stijgt 
dagelijks. Ze zijn zonder hoop dat ze nog extra 
middelen voor een belasting op vermogen 
kunnen vinden. Zonder een ingreep van God 
staat Brussel op het randje van de capitulatie. Ze 
hebben een naar Mechelen een goed deel ruiters 
en voetvolk gestuurd, maar die zijn onderweg 
zoveel obstakels tegengekomen dat ze zijn 
moeten terugkeren. Dit gebeurde tot tweemaal 
toe. Diegene die van daar kwamen en er wel 
doorgeraakten spreken ook zonder hoop. 
 
E: DvdM moet aan ene Joos van Baelberghen, 
een Kortrijkse koopman die nu in Haarlem woont, 
1575 gulden betalen van het aandeel van 
Jacques de Velaer in de obligatie van JS van 
14700 gulden. Diezelfde zal aan DvdM, AvdM 
zijn biljet tonen. De 2100 gulden die François 
Grammont toekomen, mag hij tot nader order 
daar bewaren. 
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F: De hele familie doet de groeten. AvdM hoopt 
ook dat DvdM hem de ware intenties van 
Jacques della Faille laat weten over diens 
terugkeer. Hij wil Jacques namelijk aanraden om 
terug te keren, aangezien zij de schuld krijgen 
voor zijn wegblijven. Zijn ambt vereist het dat hij 
terugkeert en hij had nooit zo lang mogen 
wegblijven. 
 
G: DvdM wordt opgedragen de rekening van 
Neurenberg te sluiten, aangezien zij (Pippeler en 
de Stigher) bij hun laatste brief drie dagen 
geleden hebben laten weten 14 of 1500 pond 
meer belast zijn geweest dan hen. 

41 64 DvdM AvdM 30 en 31/ 
12/84 
Antwerpen 

A: Groeten. 
Ingesloten zit een brief voor Jacques della Faille, 
een antwoord op zijn twee brieven. Hij hoopt dat 
zijn laatste brief van gisteren, die over land 
verzonden is geweest, ondertussen is 
toegekomen. 
 
B: Informatie over het aankomen van ruiterij en 
hun aanvoerders. 
 
C: Aangezien de schepen gisteren niet uitvoeren, 
heeft hij deze brief opnieuw geopend. Hij wil hem 
zijn zegen in hun huwelijk geven. AvdM vervolgt 
dan door zijn broer enkele tips te geven over het 
huwelijksleven. 
 
D: Vandaag zijn de aalmoezeniers, zowel de 
oude als de nieuwe samengekomen. Hier 
hebben ze hun klachten over het wegblijven van 
Jacques della Faille  besproken. Ze hebben 
gezamenlijk, na het rapport van de 

A: De vorige brief was 
via expres bode 
verzonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D: Jacques had met 
twee brieven op 4 en 
11 december nogal 
kwaad gereageerd op 
AvdM zijn goede raad. 
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commissarissen, besloten dat hij de termijn van 
10 dagen na het feest overtreden heeft. Hij wordt 
meinedig verklaard, verliest zijn burgerschap en 
mag geen ambten meer vervullen. Dit werd niet 
licht gedaan. Hij heeft Jacques hetzelfde laten 
weten, maar AvdM vermoedt dat die er niet veel 
over praat, zeker aangezien hoe hij zijn laatste 
goede raad opgenomen heeft. Hij wil echter alles 
positief zien en in vriendschap met Jacques 
verder doen. 

42 66 DvdM AvdM 09/01/85 
Antwerpen 

A: Verontschuldigd zich omdat het al enkele 
dagen geleden is sinds de laatste brief en dat hij 
het kort moet houden. 
 
B: Hij heeft van Alostanus en Van de Wercke 
gehoord dat de bruiloft goed verlopen is, dat hij 
al even geen brief van Daniël heeft ontvangen en 
dat hij de groeten moet doen aan Jacques della 
Faille. 
 
C: Van de baal organsina is verkocht 100 pond 
te 41 sc., 16 pond te 41,5 sc. en 16 pond tot 41 
sc. 6 d.  De rest zal ook wel verkocht worden. 
AvdM heeft Cornelis Schreven belast om de 
baal, die in Wesel aangekomen is, te zenden, 
samen met twee kleine balen rauwe florette. 
 
D: De vijand is zich aan het opmaken om dankzij 
versterkingen uit Gent de rivier opnieuw af te 
sluiten. De hertog van Parma heeft opnieuw een 
brief aan de Antwerpenaren geschreven.  

 
 
 
 
B: Petrus Alostanus, 
lid van de Raad van 
State en Johan van de 
Werck, afgevaardigde 
vanwege Brabant in 
de Staten-Generaal. 
 
C: Florette is een zijde 
gemaakt van 
minderwaardige 
cocons en 
afvalproducten van 
het 
bewerkingsproces.  

43 67 DvdM AvdM 11/01/85 A: Info over eerdere briefwisseling. 
 
B: In de zaak van de terugkeer van Jacques della 
Faille, heeft hij niets kunnen doen, ondanks dat 
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hij graag met een “ghoede somme ghelts” de 
veroordeling had tegenhouden.  Hij raadt DvdM 
aan om er zich er niet mee te bemoeien, omdat 
het een grote schande zou berekenen. 
 
C: Hij heeft vandaag voor het eerst met Maarten 
della Faille gesproken sinds hij die uitgenodigd 
had voor het huwelijk en heeft hem uitgenodigd 
om zondag te komen eten. Maarten is ook van 
plan om de stad te verlaten, als hij niet hoort dat 
zijn broers terugkomen. Hij wacht nog op hun 
antwoorden en beheert nu alleen het sterfhuis 
van hun vader. Maarten raadt ook aan dat DvdM 
zich er buiten houdt en niet probeert iets extra 
mee te pikken. 
 
D: AvdM vertelt dat hij Maarten heeft beloofd dat 
DvdM hem zal steunen bij de liquidatie van het 
sterfhuis en hij zich neutraal zal houden. AvdM 
vraagt om dit dan ook te doen. Hij vraagt ook om 
alle boeken steeds goed bij te houden, zowel van 
huiselijke als particuliere zaken. Daarom zendt 
hij altijd de dagelijkse voorvallende partijen. 
DvdM wordt gevraagd alle rekeningen op te 
stellen, ook die van Neurenberg. AvdM heeft al 
naar Neurenberg geschreven dat Stigher zich bij 
DvdM vervoegt om alles te liquideren. Zo niet kan 
hij de uitkoop aldaar, in handen van Cornelis 
Schreven, aan hem overleveren. 
 
E: Aangaande het vervoeren van hun kapitaal, 
zal de tijd moeten uitwijzen wat ze moeten 
aanvangen. Het lijkt hem wel niet verstandig om 
veel nieuwe zaken te ondernemen. Aangezien 
FP geen overvloed heeft, is het beter hem zo veel 
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mogelijk in handen te laten en dat hij dingen 
contant mag inkopen en dat zij er interest vanaf 
trekken. AvdM vindt het niet raadzaam om met 
Jacques della Faille in compagnie te gaan, 
omdat DvdM zich in een te onderdanige rol liet 
steken. Het is beter te wachten tot DvdM meer 
ervaring heeft opgedaan. 
 
F: AvdM heeft ontvangen van zijn vrouw 
5537.9.10 pond ontvangen in contant geld, het 
laatste gedeelte daarvan was 308.6.8 pond op de 
vijfde deze maand. Hij heeft 1000 fl gezonden 
naar Christoffel Calbeoner te Frankfurt en zal 
nog meer zenden, maar het is tegenwoordig zeer 
gevaarlijk. Hij heeft aan FP geschreven dat de 
vorige en volgende partijen op een aparte 
rekening moeten komen en dat hij daar nog niet 
over beslist, tot AvdM een order stuurt. Hij stelt 
voor om die te gebruiken voor de 2000 pond die 
AL terstond zal willen hebben en het niet veilig is 
om die hier te houden. AvdM is verwonderd nog 
niets over de aankomst van AL te Keulen heeft 
gehoord. DvdM moet nagaan of het een 
geschikte huwelijkskandidaat is. 
 
G: De particulieren boek met belangrijke brieven 
zal AvdM, volgens de wens van DvdM bij de 
volgende vloot of gelegenheid verzenden. 
 
H: De baal organsina, die vanuit Amsterdam is 
verzonden, is op een kleine overschot na, 
verkocht aan 41 sc. 6 d. contant. Hij had gewild 
dat de twee overige balen in Wesel en Hamburg 
ook hier waren geweest. Die van Wesel is 
onderweg en is volgens Schreven in Dordrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
F: AL zou die 2000 
pond krijgen als hij de 
echtgenoot werd van 
SvdM, die daar recht 
op had als erfenis van 
haar vader en broer. 
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aangekomen. Dat van Frankfurt zou ook 
verzonden zijn, volgens Frederick Schuermans. 
 
I: AvdM heeft gehoord dat DvdM 1000 gulden 
heeft uitgeleend voor landszaken. Hij vindt dat 
geen goed idee aangezien ze zich al genoeg 
inzetten voor het land. 
 
J: DvdM had AvdM geschreven of die akkoord 
was met het tewerkstellen van haar (niet 
benoemd), ter bevordering van de alliantie van 
Nicolas de Malapert en de dochter van Hofmans. 
Hij heeft er met Louis de Malapert over 
gesproken en het wordt goedgekeurd, met enige 
opmerkingen. 
 
K: Hij hoopt dat DvdM aan Grammont en Velaer 
volgens de biljetten hun portie van de obligatie 
van 14 700 gulden van JS heeft uitbetaald. Hij 
hoopt ook dat de wisselbrief van 19 511 gulden 
en 15 sts aan Govaert Brassaert bij diezelfden 
geaccepteerd is geweest, hoewel hij er geen 
interest op krijgt. 
 
L: Hij bedankt DvdM voor de bruidegomstukken, 
zowel uit eigen naam als van diegene aan wie ze 
werden uitgedeeld. 
 
M: AvdM heeft gisteren een brief ontvangen van 
Jacques Fauconnier dat de drie halve kanonnen 
in zijn handen zijn, maar hij geen schip kan 
bekomen om ze te verplaatsen. DvdM wordt 
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opgedragen door de SvB om naar Rotterdam te 
reizen en de zaak daar op te lossen.35  
 
N: Hij is zeer benieuwd op het antwoord van de 
RvS en de SvH op verzonden brieven. Ze 
verwachten ook antwoord uit Frankrijk, maar 
daar zullen er nog veel moeilijkheden in zitten, 
zeker over het stuk van de verzekeringen. 
 
O: Ze hadden in Antwerpen opnieuw gehoopt dat 
er een aanval op de dijken zou gebeuren. De 
stad verarmt dagelijks en het is een wonder dat 
er nog geen onderhandelingen zijn gestart.  
 
P: Er is geen geld meer, ook belastingen op 
vermogen zijn niet meer mogelijk. Ze hebben 
schrik al hun plaatsen en forten te verliezen 
doordat ze niet meer kunnen betalen. Hoe de 
stad alsnog te houden, laat hij aan DvdM over. 
 
Q: Brussel is er slecht aan toe. Ze vinden er dat 
ze in Antwerpen niet te klagen hebben, 
aangezien ze in Brussel al zwaarder oorlog 
hebben gevoerd. Vanuit Brussel raden ze ook 
aan om het garnizoen in de stad op te nemen, 
maar AvdM weet niet of dat raadzaam is. 

N: De afgevaardigden 
van de SG waren op 3 
januari naar Parijs 
vertrokken. Elke 
provincie moest twee 
steden als verzekering 
aanbieden. Holland 
probeerde de Franse 
koning echter te 
overtuigen om 
genoegen te nemen 
met een eed van 
trouw.36 

44 68 DvdM AvdM 11 en 12 
/01/85 
Antwerpen 

A: AvdM heeft een lange brief voor DvdM 
geschreven die onder de omslag van Cornelis 
Schreven bij de bode van Amsterdam zit. Hierin 
antwoordt hij op alle vragen van DvdM. De bode 
zal waarschijnljik morgen vertrekken en DvdM 

 

                                                           
35 Verwerkte brieven nrs. 11, 13 en 14. 
36 Verwerkte brieven nr. 27, paragraaf B; 
D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 134. 
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moet laten weten als hij de brief niet in handen 
krijgt. Er is ook een brief voor Petrus Alostanus. 
 
B: De stad Brussel zal verloren gaan, ondanks de 
inzet van haar burgers, want AvdM ziet slechts 
een kleine kans op hulp. Die hebben ze dringend 
nodig door het gebrek aan graan. 
 
C: De stad Antwerpen verarmt dagelijks, de rivier 
zal bijna afgesloten worden. Zonder garnizoen 
lijkt het niet waarschijnlijk dat de stad kan 
gehouden worden en het lijkt er niet op dat dat 
aanvaard zal worden. De financieringen stoppen 
en de rijkdom loopt weg. Groeten. 
  
D: Wissel op Frankfurt 75 d.  

45 73 DvdM Maarten della 
Faille 

24/01/85 A: Maarten feliciteert DvdM en zegt dat hij voor 
deze brief nog een andere heeft geschreven als 
antwoord op een brief van DvdM. Ingesloten in 
de huidige brief zit een antwoord op Hester haar 
brief. Hij heeft de inhoud van DvdM’s brief goed 
verstaan en bedankt hem voor en accepteert de 
oprechte affectie en genegenheid van DvdM. Hij 
heeft zijn zuster altijd een goed hart toegedragen 
en zal altijd haar trouwe broer zijn. Zijn mening 
zal hij altijd duidelijk verklaren, zodat zijn 
intenties duidelijk zijn. 
 
B: Maarten is haar 318 pond 5 s. 0 d. 
verschuldigd, wat op 7 januari verviel. Hester 
mag hem een obligatie zenden met aan wie hij 
moet betalen en hij zal dat doen volgens hun 
orders. Hij vraagt ook om de haar boeken naar 
AvdM te sturen, om de rest van de partijen over 
te zetten voor als hij naar Holland zou gaan. Dat 

A: Zowel de eerste 
brief van Maarten als 
de brief aan Hester 
bevinden zich niet in 
de Collectie Daniël 
van der Meulen. 
 
 
 
 
 
 
B: Maarten della Faille 
zou mogelijks DvdM 
proberen overtuigen 
om zijn kant te kiezen 
in de bemiddeling van 
het sterfhuis. 
Misschien door het 
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zal afhangen van het antwoord van zijn broers op 
de brief die hij hen geschreven heeft. Of ze willen 
het sterfhuis liquideren en in vriendschap verder 
leven, zoals het broeders betaamt. Het hangt van 
hen af, want voor hem is er enkel grote schade 
en verdriet om op deze manier te blijven. Hij 
dankt de Heer voor zijn eigen geduld. Hij wil 
echter geen andere oplossing zien, of hij zal zicht 
moeten behelpen aan de uiterste wil van het 
testament van zijn vader zaliger. Hij zal raad 
vinden bij diegene die met hem tegen zijn broers 
en met zijn vader zaliger eer en zijn reputatie 
staat. 
 
C: Er kunnen toegevingen gedaan worden, als hij 
er niet te veel last van heeft. Hij hoopt dat ieder 
van hen evenveel voor hun kinderen mag doen 
als hun vader voor hen heeft gedaan. Daar 
moeten ze dankbaar voor zijn en zijn wil volledig 
nakomen. Er moet mondeling met elkaar 
gesproken worden zodat beide partijen gehoord 
worden zodat er eerlijk beslist kan worden. Vindt 
men dat Jan en Karel gelijk hebben, dan moet 
men met hen aanhangen, vindt men dat ze 
ongelijk hebben, moet ment tegen hen 
aanhangen. Indien ze beide gelijk krijgen, zullen 
ze blijven ruzie maken. Maarten zal geduld 
hebben. Het is nu een tijd waarin men vrede zou 
moeten zoeken, want de oorlog zorgt voor 
genoeg verdriet en zwarigheid. Maarten 
verwacht het antwoord van zijn broers. Hij heeft 
ook nog zijn affaires in Zeeland te doen, maar zit 
tot zijn schande nog in Antwerpen.  
 

erfdeel van Hester in 
de schaal te leggen? 
Maarten had namelijk 
op voorhand geen 
toestemming gegeven 
tot het huwelijk. 
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Ondertekend met: “U.L. dienar Marten della 
faille.” 

46 86 DvdM Gedeputeerden 
van de SvB  

 

25/02/85 
Antwerpen 

De SvB zenden DvdM enkele brieven voor de 
SG, samen met hun kopie. DvdM moet met zijn 
mede afgevaardigden die aan de SG 
presenteren. Ze verwachten zo snel mogelijk een 
rapport daar over en indien een positief antwoord 
volgt, ook de instructies voor de heren Junius en 
Orsmael. Ze hebben er alle vertrouwen in dat 
DvdM samen met zijn mede afgevaardigden hun 
best hiervoor zullen doen. 

 

47 86A DvdM Gedeputeerden 
van de SvB 

26/02/85 A: Ze zenden hem bijgevoegd de duplicaten van 
de brieven die ze gisteren aan de SG hebben 
geschreven. Ze hopen met de eerste 
wederkerende brief een positief antwoord te 
krijgen, vooral wegens de  benodigde dringende 
redding van Brussel en de betalingen voor het 
garnizoen van Lillo. 
 
B: Voor dat laatste moet DvdM er voor zorgen dat 
de SG het fort van Lillo voorzien van voorraden 
en munitie, aangezien de rivier afgesloten is en 
ze dat niet meer vanuit Antwerpen kunnen doen, 
ofwel moeten ze de rivier terug open krijgen. 
Anders kan de val van het fort verwacht worden. 
Dan zou de stad met grote tegenzin met de vijand 
moeten onderhandelen. 
 
C: DvdM moet hen met de eerste terugkerende 
mogelijkheid schrijven. 

 

48 104 DvdM AvdM 28/03/85 
Antwerpen 

A: Info over enkele bijgevoegde brieven. De 
salpeter moet nog niet verkocht worden, hij zal 
zeer gegeerd zijn als de rivier open is. Omdat 
Nijmegen bijna in handen van de Spanjaarden 
zal vallen, stuurt AvdM enkele wisselbrieven 

A: Nijmegen was een 
zeer belangrijke 
schakel in de handel 
met Duitsland. Zodra 
de stad op 15/04/85 



166 
 

mee. Het ging over: 
- de eerste van Daniel de l’Homel van 600 fl. 
- de eerste van Jan Ghemaer van 1000 fl. 
- de tweede van Adriaen de la Barre van 1000 fl. 
- de tweede van Ambrosious Potay van 1000 fl. 
- de derde van Aernoult tKint van 1000 fl. 
daarnaast zit er ook nog een brief met advies en 
een brief van Anthoine de Palarme aan Hector 
Scheelkens. DvdM moet zorgen dat die brieven 
zo snel en zo veilig mogelijk bij FP belanden, 
omdat de handel met Frankfurt zeer onzeker 
wordt. 
 
B: Hij moet toezien dat de belasting op vermogen 
en penningen van de illegitiem afwezige 
Antwerpenaren correct wordt afgenomen. 
 
C: Hij heeft al sinds 8/03 niets meer van DvdM 
gehoord en wil graag weten wat er met de 
resterende penningen van de wissel van 
Brassaert gebeurd en of er bij JS nog 
wisselbrieven overgezonden zijn. 
 
D: De wisselbrieven op Frankfurt zijn samen 
7500 fl. Dat geld moet op een aparte rekening 
komen. Ze moeten nog adviseren wat er mee 
gedaan zal worden. 

een traktaat met de 
hertog van Parma 
aanging, was de 
handel ernstig 
belemmerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: DvdM was volgens 
een rekening van JS 
de crediteur over de 
wisselbrief van Govert 
Brasser voor 19511 
gulden en 15 stuivers 
ofwel ponden Vlaams 
3251.10.2.37 
 
 

49 105 DvdM AvdM 30/03/85 A: AvdM herhaalt zijn laatste brieven en de 
bijgesloten wisselbrieven, maar vertelt nu ook op 
wie ze moeten getrokken worden38. 
- Daniel de l’Homel op Roelant van Cassele 
- Jan Ghemaer op Pieter Deens 

 
 
 
 
 

                                                           
37 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 124. 
38 Verwerkte brieven deel 1, nr. 48 paragraaf A. 
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- Adriaen de la Barre op Nicolas de Malapert 
- Ambrosius Potay op zichzelf 
- Aernault tKint op Caspar de Wedeghe 
Hij hoopt dat de brieven op tijd bij DvdM 
toekomen en op Keulen of Frankfurt kunnen 
doorgezonden worden voor de stad Nijmegen 
valt. Daarnaast vreest hij voor de partij salpeter 
die FP gezonden heeft. Al twijfelt hij niet dat 
DvdM alles in het werk heeft gesteld om het in 
orde te krijgen. Het zal verstandig zijn om een tijd 
niet met Duitsland meer te handelen. 
 
B: Avdm heeft nog steeds geen nieuwe brief 
meer ontvangen van DvdM. Hij stuurt DvdM, op 
diens vraag, bij deze brief bijgesloten alle partijen 
van de Neurenbergse handel sinds het einde van 
de rekening van de eerste mei 1579. AvdM 
twijfelt niet dat Hans de Stigher na de Frankfurtse 
markt bij DvdM zal komen om alle rekeningen af 
te sluiten, als hij onderweg niet gehinderd wordt. 
AvdM zal hem ook schrijven dat, in het geval hij 
niet kan komen, hij de restanten van de 
contracten laat oversturen, zodat ze de 
rekeningen kunnen afsluiten. Daarnaast blijkt 
AvdM FP te willen waarschuwen dat ze de 
handel met hem zullen stopzetten als er zo’n 
wantrouwen tussen hen blijft bestaan. 
 
C: AvdM reclameert over een brief van Jacques 
della Faille en diens ondankbaarheid en 
gierigheid. Hij zou verschillende belastingen en 
boetes van Jacques betaalt hebben.  
 
D: Hij wil echter de vriendschap niet opblazen. 
Ondanks dat wil hij nooit met hem in een 
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handelscompagnie gaan. Hij raadt hetzelfde aan 
aan DvdM. 
 
E: Voor de handel op Italië zullen ze de 
commissie van de inkoop aan de factors van 
Maarten en Jacques della Faille geven, zonder 
dat die het van elkaar weten, om te zien wie er 
het beste werk levert. Avdm spreekt ook over het 
sturen van wisselbrieven naar Maarten, zodat 
diens man in Verona zijde voor hen kan 
aankopen. Hij vraagt DvdM’s mening hierover. 
 
F: Over de wissels die aan FP zijn overgemaakt 
(7500 fl.), heeft hij hem geschreven dat ze apart 
mogen gehouden worden en dat hij dacht om die 
ten behoeve van SvdM te laten uitbetalen. De 
zaak met Antoine Lempereur heeft geen 
vooruitgang geboekt en AvdM is verwondert nog 
geen schrijven te hebben ontvangen sinds die in 
Frankfurt is aangekomen. Ze moeten zien wat ze 
anders met het geld gaan doen en vraagt DvdM’s 
advies. Zouden ze er Frans zijde mee kopen, 
zelfs als die tegen lage prijzen verkocht worden 
in Frankfurt, door de lage vraag daar. Op andere 
plaatsen is er misschien een hogere vraag, maar 
dan moeten ze verplaats worden. 
 
G: AvdM denkt dat het in de nabije toekomst of 
tijdens de jaarmarkt, een goed idee zou zijn om 
nog een goede hoeveelheid wijn te kopen, naast 
de wijn die JS al had gekocht in oktober, 
aangezien het al enkele zeer goede wijnjaren zijn 
geweest.39 AvdM gaat er van uit dat dit niet kan 

 
 
 
E: Opvallend is dat 
AvdM juist zit te 
klagen over de 
ondankbaarheid van 
Jacques della Faille, 
maar in de volgende 
paragraaf al kijkt om 
hem te misleiden in 
een handelsdeal. 
 
F: Antoine Lempereur 
was in 
onderhandelingen met 
de broers om met hun 
zus SvdM te trouwen. 
De 7500 zou daarvoor 
aangewend kunnen 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Verwerkte brieven deel 1, nr. 19 paragraaf D. 
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blijven duren en dat het goed is om de goede wijn 
op te kopen voor de slechte jaren starten. FP kan 
ook gevraagd worden om deel te nemen, wat 
AvdM acht dat hij zal doen. 
 
H: Relaas over de gebeurtenissen in Brussel na 
de overgave aan Parma. Vooral over de 
handelingen van de Katholieke kerk. 
 
I: De Spanjaarden zijn uit Brussel vertrokken. Er 
zijn geruchten dat ze naar Henegouwen 
vertrokken  zijn, maar AvdM vermoedt dat ze 
naar Nijmegen trekken, om later zijn troepen op 
de dijken rond Antwerpen te versterken. Hij hoopt 
dat de Nederlandse tegenaanval snel gebeurd. 
 
J: AvdM is verwonderd nog niets van DvdM of JS 
gehoord te hebben of de rest van de wissel van 
19511 gl. 15 st. ontvangen is en overgemaakt is. 
DvdM moet ook laten weten of hij wisselbrieven 
van AvdM voor de heer van St-Aldegonde betaalt 
heeft aan Joncker Dierick van Eyl voor 83 gl. 12 
sts. Indien nog niet gebeurd, zorg dat het 
gebeurd en vraag een bewijs. Het is hem hier ook 
vaak aangeboden, maar hij wil het niet doen, in 
het geval het in Delft al gebeurd was. 
Mattheus de Hoest heeft hem op de hoogte 
gebracht van fouten die in DvdM administratie 
staan als wijkmeester. Nog een vraag over de 
baal organsina en lijnwaad dat in Alkmaar 
gebleekt werd. 
 
K: Groeten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J: Dit gaat over de 
wissel van Govert 
Brasser.40 

                                                           
40 Verwerkte brieven deel 1, nr. 48 paragraaf C. 
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50 106 DvdM AvdM 31/03/85 
Antwerpen 

A: Reclamaties omdat hij nog niets van zowel 
DvdM als AL gehoord heeft en dat DvdM moet 
laten weten als hij met die laatste contact heeft 
gehad over hun zus. 
 
B: Herhaling van zijn klachten uit nr. 49, 
paragraaf J.41 Hij wil ook nieuws over het 
ontvangen van de belasting op vermogen van de 
illegitiem afwezige Antwerpse koopmannen in de 
Noordelijke Nederlanden. 
 
C: Herhaling over het extract van de 
Neurembergse handel. Over de 7500 fl en 65 kr 
die naar Frankfurt zijn overgemaakt zegt hij dat 
er best gekozen wordt om die daar om te zitten 
in zijde die tegen een lagere prijs verkocht wordt, 
maar wel contant. Desondanks wil hij eerst 
DvdM’s raad er over. Herhaling over de wijn in nr. 
49 paragraaf G.42 
 
D: Ingesloten wordt meegezonden de derde 
wisselbrief van Jan Ghemaer van 1000 fl. op 
Peeter Dens. Moet onmiddellijk naar FP 
verzonden worden. 
 
E: Groeten 
 
F: DvdM moet zorgen voor het goed dat vanuit 
Straatsburg verzonden is, in het geval Nijmegen 
valt. Hij moet schrijven als het lijnwaad in 
Alkmaar gebleekt is of de baal organisa in 
Amsterdam toegekomen is. 

 

                                                           
41 Verwerkte brieven deel 1, nr. 49 paragraaf J. 
42 Verwerkte brieven deel 1, nr. 49 paragraaf G. 
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51 127 DvdM en 
Hester 
della Faille 

Jacques della 
Faille 

28/05/85 
Haarlem 

A: Hij vertelt over de heropening van Antwerpen. 
Daarna praat hij over enkele burgers die zich 
schuldig hadden gemaakt aan handel met de 
vijand. Thomas Thomassen, burgemeester van 
Haarlem, wordt daarbij bij naam genoemd. 
 
B: Hij praat opnieuw over handel aan de vijand 
en over verschillende oorlogsgebeurtenissen. 
 
C: Hij reclameert over de invloedrijkste burgers 
die grote winsten gemaakt hebben met die 
handel. 
 
D: Hij denkt na hoe de oorlogshandelingen best 
verder gaan, nu hij denkt dat de Kouwensteinse 
dijk is ingenomen. 
 
E: Hij praat over het overlopen van Marten 
Schenk naar de Staatsten. 
 
F: Hij hoopt dat zijn tarwe bij Antwerpen is 
aangekomen, waar het 32 sc. de zak waard is. 
Hij hoopt er 250 pond mee te verdienen. Daarna 
praat hij over de oorlog. 
 
G: Hij vertelt over de oorlogsgebeurtenissen in 
Frankrijk, waar de Katholieke Liga de Hugenoten 
in het defensief dringt. 
 
H: Groeten 

A: De heropening was 
een fout gerucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F: Dit gaat over tarwe 
dat hij aan de 
Spanjaarden wou 
verkopen en dus zelf 
aan handel op de 
vijand aan het plegen 
was. Ook DvdM was 
hierbij betrokken. 

52 130 DvdM AvdM 30/05/85 
Antwerpen 

A: Over voorbije communicatie. 
 
B: Hij is blij dat DvdM zijn eigen woonst in Delft 
heeft gevonden. AvdM wil ook dat DvdM zijn 
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schoonbroer Nicolas de Malapert in huis neemt, 
zodat die zich moet gedragen. 
 
C: DvdM had graag Jacques Noirot, die in dienst 
is van Jacques della Faille, ingeschakeld voor 
hun eigen handelsondernemingen. AvdM is geen 
fan van het gebruiken van andermans personeel. 
 
D: AvdM schrijft over de moederlijke erfenis van 
Hester, dat ze het best even op hun beloop laten 
en nemen wat ze kunnen krijgen. AvdM heeft nu 
al pond 1909.10.1. Hij zal Maarten vragen 
hoeveel Jan della Faille de Oude haar in 1569 
had aangeschreven. Louis de Malapert kreeg 20 
000 gulden, hoewel hij zelf zegt er maar 18 000 
gekregen te hebben. Daarnaast waren ze ook 
aan het nadenken om met hem in compagnie te 
gaan, maar AvdM raadt aan om daar nog niet te 
veel over te spreken en nog wat af te wachten. 
 
E: Hij heeft nog niet kunnen verder praten over 
de zaak van hun zus. 
AvdM is tevreden dat DvdM kruidnagel voor 6 sc. 
2 d. en gember uit Domingo tot 16 d. heeft 
kunnen kopen. Hij raadt aan om die naar 
Duitsland te zenden, ofwel over het Oostland of 
op een andere manier waarvan DvdM het het 
beste acht. 
AvdM is ook verwonderd dat Pippeler en Stiger 
de restanten van de schulden en 
koopmanschappen nog niet hebben verzonden 
naar DvdM. Iemand van hen zal naar daar 
moeten reizen. De wisel van Jan Garyns heeft FP 

 
 
 
 
 
 
 
D: Louis de Malapert 
was getrouwd met 
Maria della Faille, de 
zus van Hester en had 
dus al in een 
gelijkaardige situatie 
gezeten als DvdM. 
 
 
 
 
 
E: De zaak van hun 
zus gaat over de 
huwelijksplannen van 
AL en SvdM. 
 
E: Domingo was een 
zetel van Spaans 
koloniaal gezag in 
Amerika.43 
 
 
 
 
 

                                                           
43 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 265. 
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op hem getrokken en de wisselbrief is 
geaccepteerd. Hopelijk wordt die ook betaalt. 
 
F: AvdM heeft van Maarten della Faille gehoord 
dat DvdM zich bemoeide bij een ruzie tussen 
Karel della Faille en David Scholier over de 
eerste zijn kinderen. Hij raadt hem aan om zich 
er verder niet mee te bemoeien. 
 
G: DvdM dacht dat FP best terug naar Keulen 
ging door het ontstaan van nieuwe problemen 
nadat de Staatse troepen Neuss hadden 
veroverd. AvdM is die mening niet toegedaan en 
vindt dat ze FP niet mogen haasten en hem best 
laten weten zich stil te houden in verband met 
politiek. 
 
H: AvdM heeft politieke info aan DvdM over het 
slechte verloop van de strijd en dat ze geen 
bericht meer naar de Engelsen hebben gestuurd. 
 
I: AvdM geeft een overzicht van de verliezen die 
geleden zijn na de slagen op de Kouwensteinse 
dijk. 
 
J: Groeten 
 
K: De graaf van Hohenlo heeft belooft om de SvB 
en Filips van Marnix van St Aldegonde 60 000 
gulden te betalen om hen te helpen de soldaten 
te betalen. AvdM heeft JS en Jan Beernard de 
opdracht gegeven te ontvangen wat ze worden 
gegeven. Hij is niet zeker als ze zijn brieven 
hebben gehad, dus DvdM moet het hen ook 
zeggen. 
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L: AvdM schrijft dat ze maar voor 10 à 12 dagen 
eten meer hebben en dat ze de andere 
provincies, RvS en SG om hulp en koren hebben 
gevraagd. Dan kan de stad hen trouw blijven en 
kan de brug nog gebroken worden. 

L: Deze paragraaf 
stond in het 
geheimschrift van de 
stad Antwerpen 
geschreven. Hierbij 
werden de woorden 
afgekort en werden 
andere woorden 
vervangen met een 
bepaalde 
letterwaarde.44 

53 131 DvdM AvdM 01/07/84 
Antwerpen 

A: AvdM heeft DvdM eergisteren geschreven 
over belangrijke zaken, maar heeft nu geen tijd 
om te schrijven. Groeten 
 
B: De graaf van Hohenlo en de RvS hebben 
beloofd om ter hulp van Antwerpen 40 000 
gulden te betalen. Ze hebben gevraagd aan wie 
ze dat moeten betalen. Ze hebben JS in Delft en 
Hans Beernart in Middelburg gezegd. DvdM 
moet dat in het oog houden en Antwerpen op de 
hoogte houden, want de nood is hoog. 

 
 
 
 
B: Marnix van St-
Aldegonde en de SvB 
hadden oorspronkelijk 
100 000 en later 60 
000 duizend gulden 
gevraagd.45 

54 139 DvdM Avdm 20/06/85 
Antwerpen 

A: Info over vorige brieven. 
Filips van Marnix van St Aldegonde is naar de 
hertog van Parma gereisd om te onderhandelen. 
Andere leden van de Breede Raad waren daar 
echter niet mee akkoord en stuurden instructies 
naar hun vertegenwoordigers bij de SG. 
 
B: DvdM moet de 1000 pond die AvdM bij zijn 
voorgaande brief had uitgeschreven, niet meer 
trekken. Hij zal het in de plaats laten doen in 

 

                                                           
44 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, pp. 268 en 511-519. 
45 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 269. 
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Hamburg, om dat dan over te maken naar 
Frankfurt door de man van Malapert en Vivien. 
Gelijkaardig had hij al 1000 daalders en 42 
stuivers overgemaakt aan Jan Descand en bij 
Hans de l’Homel 1000 daalders en 42 stuivers 
voor 32 sc. Lubz. Over de zaken van Engeland 
zal hij later info krijgen. Peeter Janssen van der 
Meulen wordt crediteur voor 104 pond, wat hij 
niet aan AvdM gevraagd heeft, maar wel aan 
SvdM gevraagd of hij net als de andere kassiers 
de winsten zou krijgen. 
 
C: Groeten 

55 143 DvdM AvdM 5/07/85 
Antwerpen 

A: AvdM is verwonderd al een tijdje niets meer 
gehoord te hebben, aangezien hij heel 
nieuwsgierig is. Hij heeft namelijk gehoord dat 
Holland en Zeeland een algemeen traktaat 
zouden willen sluiten, wat voordeliger zou zijn 
dan als de stad dat op zichzelf moet doen. Tot nu 
toe hebben ze geen contact gehad met de vijand. 
Daarna vertelt hij verder over ondertussen op 
diplomatiek vlak aan het gebeuren is. 
 
B: Overzicht van de vooruitgang van de vijand. 
 
C: De Breede raad zendt DvdM het acquit van de 
magistraat van de stad voor 25 000 gulden, zodat 
de zaak daar verzekerd kan worden. 
 
D: AvdM twijfelt er niet aan dat Dvdm de derde 
wisselbrief van Jan Deschamps van 1000 
daalders en van Hans van l’Homel ook van 1000 
daalders ontvangen heeft. Die moeten in 
Hamburg aan François Boudewijn betaalt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 

worden en DvdM moet die dus ook naar hem 
doorsturen.  
 
E: Groeten 
AvdM vraagt hoe het met DvdM zijn salpeter is. 

 
E: Problemen met de 
salpeter p. 289  

56 146 DvdM AvdM 12/07/85 
Antwerpen 

A: Info over het ontvangen en versturen van 
eerdere communicatie en waarom hij nog geen 
nieuwe brieven van DvdM heeft ontvangen. Ze 
hopen niet meer op hulp, behalve de hulp van 
God. 
 
B: Over de staat van de stad zal hij niet meer 
schrijven. Hij vraagt zich af of Zeeland en Holland 
later zullen wensen meer gedaan te hebben om 
de stad te redden. Op 9 juli zijn Filips van Marnix 
van St Aldegonde, Willem van Merode, Jan van 
Schoonhoven en Andries Hessels naar de prins 
van Parma gegaan en werden deze avond terug 
verwacht. Wat het antwoord zal zijn, zullen ze 
dan weten. Daarna volgt info over de toestand 
van Mechelen. Hij heeft DvdM geschreven over 
een algemeen traktaat van de Verenigde 
Provinciën, maar kreeg daar nog geen antwoord 
op, ook niet op stadsniveau of in de SvB. 
 
C: De betalingen van de stad van 25 000 pond 
Artois is op de 9de verzonden. DvdM moet kijken 
om voor de obligaties van de ontvangers door JS 
of anderen enkele koopmanschappen, mag zelfs 
met verlies zijn, om contant geld te verkrijgen. 
Hiervoor heeft AvdM een gedeputeerde van de 
SvB een commissie laten schrijven aan JS zodat 
de penningen verzekerd zijn en hen hiermee te 
hulp kunnen komen. DvdM moet JS daarvoor 
aansporen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: Pond Artois is 
hetzelfde als gulden 
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D: Bijgevoegd zitten de 2de en 3de wisselbrief van 
1000 daalders van Jan Deschamps en Hans de 
l’Homel. AvdM hoopt dat DvdM die zal ontvangen 
en doorsturen naar François Baudewijn in 
Hamburg. Hij zend ook nog de 1ste wisselbrief 
van Hans van Lemens van 400 daalders op 
Frederik Schuermans te betalen aan François 
Boudewijns. Dvdm moet hem ook schrijven en 
adviseren het voor AvdM op rekening te zetten 
en de penningen voor 3,4 of 6 maanden op 
deposito te geven aan zekere lieden. 
 
E: Groeten 

57 148 DvdM AvdM 19/07/85 
Antwerpen 

A: AvdM praat over de brieven die hij wel of niet 
heeft ontvangen en over diegene die hij heeft 
verstuurd, maar niet zijn toegekomen. 
 
B: Hij laat weten dat het onnodig is om te 
schrijven over de onderhandelingen van het 
koopmanschap, als er niets te zeggen is. Hij laat 
wel weten aan Daniel Rindtfleish op Frankfurt 
600 pond gegeven te hebben, de wisselbrief 
daarvoor moet naar FP, maar daar moet DvdM 
voor zorgen aangezien er al lange tijd geen 
boden meer naar Keulen zijn gegaan. Ingesloten 
zendt hij ook wisselbrieven voor François 
Boudewijn in Hamburg. Het gaat over de 4de 
wisselbrieven van 1000 daalders van Hans de 
l’Homel en Jan Deschamps, de 2de van 400 
daalders van Hans van Lemens, de 1ste van 
François Grammont en Boudewijn Berdou voor 
476 daalders en 3441/2 daalders en de 1ste van 
Jan van Vickevoort van 410 daalders. Al deze 
penningen komen uit handen van Jean Vivien. 
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C: Het voorstel van DvdM om hun moeder en 
zuster naar Delft te laten overkomen, wordt door 
AvdM afgeschoten omdat de wegen toch nog te 
gevaarlijk zijn. Hij stelt voor om af te wachten 
totdat de stad een traktaat heeft kunnen afsluiten 
met de hertog van Parma. De Breede Raad 
vergadert morgen verder over hetzelfde traktaat. 
 
D: AvdM raadt DvdM aan om zo snel mogelijk 
naar Neurenberg te vertrekken om hun zaken 
daar op orde te brengen. Hij moet zich ook 
voorbereiden om zaken door te sturen naar 
Frankfurt, ook de goederen waar DvdM 
problemen mee had en die op verschillende 
plaatsen en in verschillende handen verdelen. 
 
E: Aangaande de 25 000 gulden, ze hebben die 
zeer dringend nodig en het zal niet mogelijk zijn 
om het geld daarvan in Antwerpen te trekken. 
AvdM zal daar meer uitleg over geven in zijn 
volgende brief. Bijgesloten zendt hij de kwitantie 
van de stad en de obligatie zodat DvdM geen 
problemen tegen komt. Hij vraagt ook om de 
voorgaande negen in gecasseerde acquitten van 
de stad, al vraagt hij zich ook af of DvdM die niet 
beter in bewaring houdt. Dan volgt wat info over 
de Breede Raad en de oorlogshandelingen. 

58 149 DvdM AvdM 25/07/85 
Antwerpen 

A: AvdM stuurt enkele kopieën van de 
documenten meegegeven in brief 148, voor als 
die verloren zou gaan. 
Hij heeft twee brieven van DvdM ontvangen, 
waarbij hij leert dat er te Delft geen 
veranderingen meer zijn gebeurd sinds het 
rapport van Jacques L’Hermite. De achterdocht 

A: L’Hermite was op 
16/07/85 te 
Antwerpen 
teruggekeerd en 
bracht er verslag uit 
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die DvdM voor Lieven Calvart voelt, is volgens 
AvdM onterecht, aangezien die zijn opdracht 
heeft vervult zoals hij hem van de SvH heeft 
ontvangen. 
 
B: De 25 000 gulden, waarvoor bij die van 
Holland een obligatie is uitgeschreven bij drie 
goede lieden, waarvoor ze in Antwerpen graag 
geld op de wissel zouden vinden, wat onmogelijk 
is gebleken. AvdM vindt de andere manier, door 
in Holland enige koopmanschappen te kopen 
voor de obligatie, een zekerdere manier. Zeker 
als diezelfde koopmanschappen opnieuw voor 
contant geld verkocht worden. Als er dan wat 
verlies wordt gemaakt is het niet erg, want het is 
contant geld. AvdM verwacht bij DvdM’s 
volgende brief te horen wat ze besloten hebben 
te doen. 
 
C: Aangaande het traktaat blijkt er vooruitgang te 
zijn. De onderhandelaars zijn de dag er voor naar 
Beveren vertrokken enkele artikelen aan de 
hertog van Parma voor te leggen. AvdM hoopt op 
goede condities waarbij de burgerij vredig zou 
mogen blijven wonen. 
 
D: Zodra het mogelijk is zal AvdM zijn broer 
vergezellen te Delft of naar Keulen reizen, zodat 
de rekening van Pippeler en Stiger in 
Neurenberg kan afgerekend worden, net als alle 
andere zaken die in orde moeten gebracht 
worden. Over DvdM’s wens om naar Engeland te 

over zijn reis naar 
Holland.46 
 
 
 
 
 
B: De drie goede 
lieden waren: Govert 
Willemszoon Brasser, 
Klaas Adriaanszoon 
van Adrichem en 
Gerrit Franszoon.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D: Hun drie zijn Jan, 
Jacques en Maarten 
della Faille. 
 

                                                           
46 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 299. 
47 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p.299. 
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reizen, is hij minder enthousiast, volgens hem is 
er geen haast mee gemoeid. Hij heeft met 
Maarten della Faille gesproken over wat er daar 
aangaande het sterfhuis nog is en of het niet te 
gevaarlijk is door de oorlog tussen Spaanse en 
Engelse schepen. Maarten wil dat ook niet en wil 
gelijktijdig met de twee andere executeurs het 
sterfhuis verdelen. 
 
E: AvdM hoopt dat DvdM de wisselbrieven uit de 
vorige brieven ontvangen heeft en heeft nog wat 
extra info er over.  

- De 1ste wisselbrief van François 
Grammont en Boudewijn Berdoel van 
476 daalders, moet door François 
Boudewijn betaald worden in Hamburg, 6 
dagen naar zicht tot 42 ½ sts per daalder. 

- De 1ste 344 ½ daalders van Grammont en 
Berdoel moeten door Jorge de Willem 
betaald worden in Hamburg tot 421/2 sts, 
zes of zeven dagen na zicht.  

- De 1ste van Jan van Vickenwoort van 410 
daalders, door Thielman Roelkens te 
betalen te Hamburg, zes weken naar 
zicht. 

- De 1ste van Daniël Rindtfleish van 600 fl., 
in Hamburg te betalen door Esayas 
Clewevin. 

- De 2de van Hans van Lemens van 400 
daalders, aan de waarde van 421/2 een 
maand na zicht. 

- De 4de van Hans de l’Homel door Dierick 
Reynierszoon en de 4de van Jan 
Deschamps van 1000 daalders, beide tot 
42 sc. het stuk aan Maarten Deschamps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

De waarde hiervan betaalt tot 77 daalders 
per florijn. 

- De 2de van Hans van Lemens van 400 
daalders, in Hamburg te betalen door 
Frederik Schuermans. 

Deze wisselbrieven zitten bij de brief ingesloten, 
voor het geval dat de vorige niet zijn 
toegekomen. 
 
F: AvdM heeft gehoord dat DvdM gember heeft 
gekocht in Zeeland, samen met een partij 
kruidnagel. Van de kruidnagel heeft AvdM 
verstaan dat ze verkocht is aan 1s. winst door 
een aankoop van 6s.2d. en een verkoop aan 7s. 
en 7s.2d. 
 
G: Maarten della Faille reclameert dat hij geen 
antwoord heeft gekregen op zijn laatste brief. 
AvdM vraagt dat DvdM toch een antwoord schrijft 
om Maarten tevreden te houden. AvdM is blij om 
te horen dat FP in Metz 50 vaten wijn tot 34 en 
35 fl. aan 24 alb. den florijn. Daarna is hij 
doorgereisd naar Straatsburg. De inkoop van de 
wijn was nog sober en er is nog geen 2000 pond 
voor gebruikt, waar JS de helft van heeft. AvdM 
had graag dat hij er wat meer kocht, aangezien 
er veranderingen zullen komen door de 
heropening van het land. Daarom is zijn raad dat 
FP er nog meer koopt, tot het nieuwe wijnjaar 
klaar is. Indien dat goed is, mag er ook een partij 
van gekocht worden. DvdM moet laten weten of 
de salpeter nog bij hem ligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G: De laatste brief van 
Maarten della Faille 
aan DvdM dateert van 
28/05/85.48 
 

                                                           
48 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 301. 
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59 152 DvdM AvdM 31/07/85 
Antwerpen 

A: AvdM laat weten dat hij weinig meer te 
schrijven heeft en kijkt uit naar hun samenkomst, 
hopelijk zo snel mogelijk. 
 
B: DvdM moet uit de vorige brief verstaan 
hebben dat de onderhandelaars opnieuw naar de 
hertog van Parma zijn gegaan. Volgens de 
laatste berichten is er echter nog maar weinig 
vooruitgang. Ze verwachten ze binnen 2 à 3 
dagen terug om rapport uit te brengen. Hij bidt tot 
God dat de zaak zo goed mogelijk afgehandeld 
kan worden en dat de gereformeerde kerk 
beschermd wordt. 
 
C: Bij zijn vorige brief adviseerde AvdM zijn broer 
om de salpeter te verdelen onder verschillende 
handen en in verschillende plaatsen, maar heeft 
daar geen antwoord over ontvangen. Ook kreeg 
hij geen antwoord of hij er nog altijd werk voor 
moet doen om dat zover te krijgen, of dat het 
verzenden van de goederen al gebeurd is. Indien 
DvdM naar Zeeland reist moet hij hun neef Jacob 
Janssen aanspreken. Die zou een partij zout 
voor hen bewaren. De partij moest verdeeld 
worden tussen broers van der Meulen, Guilliam 
Provoost en nog enkele partners. Die moet nog 
niet verkocht worden, zolang er geen 
veranderingen gebeuren. 
 
D: AvdM had zijn broer eerder geschreven dat hij 
zijn aanstaande reis over land zou voeren, maar 
heeft na enkele consideraties besloten om over 
Holland of Zeeland te komen. De familie is in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: Jacob Janssen van 
der Meulen is de broer 
van de eerder 
genoemde klerk 
Peeter Janssen49 

                                                           
49 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 306. 
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orde, enkel hun moeder heeft het lastig met de 
moeilijke tijden. Groeten 
 
E: Maarten della Faille vindt dat DvdM uit Delft 
moet vertrekken, indien hij niet naar Antwerpen 
komt, dat hij dan naar Keulen of Aken trekt. Zo 
kan DvdM, omdat Maarten hem intelligent vindt, 
een einde maken aan de zaak van het sterfhuis. 
Ook Jan della Faille zou wegens verschillende 
redenen voor enige tijd naar één van die plaatsen 
gaan. 
 
F: DvdM wordt gevraagd om de ingesloten 
wisselbrieven door te sturen naar François 
Boudewijn in Hamburg. Het gaat hier over enkele 
resterende brieven en kopieën van eerder 
verzonden brieven in het geval er enkele niet 
doorgekomen waren. Het gaat over: 

- De 3de van Jan van Vickenwoort van 410 
daalders te 32 sc. op Thielman Roelkens. 

- De 3de van François Grammont en 
Boudewijn Berdoel van 476 daalders te 
32 sc. op François Boudewijn. 

- De 3de van François Grammont en 
Boudewijn Berdoel van 3441/2 daalders 
op Jorge de Willem. 

- De 4de van Hans van Lemens van 400 
daalders op Frederik Schuermans. 

De wisselbrief van Vickewoort gaan aan 
Mattheus de Hoest. Die heeft het geld gefurneert 
en loopt zo hetzelfde risico als AvdM via François 
Boudewijn, zowel in het geval van winst als 
verlies. 

60 158 DvdM AvdM 08/08/85 
Antwerpen 

A: AvdM hoopt dat de wisselbrieven die met nr. 
59 goed zijn toegekomen en al doorgestuurd zijn 
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naar François Boudewijn.50 Hij heeft diezelfde 
geadviseerd om hetzelfde dat hij hem 
overgemaakt heeft op deposito zou geven op 3, 
4 of 6 maanden aan geheel zeker volk. Indien er 
geen voorhanden zijn, moet hij ze overmaken 
aan FP in Frankfurt. In totaal gaat het over 
36301/2 daalders te 32 sc. lubz, waar de partij van 
Mattheus de Hoest van 410 daalders nog vanaf 
moet getrokken worden. Hij zend DvdM ook nog 
enige overblijvende wisselbrieven, die die ook 
rechtstreeks mag doorsturen naar François 
Boudewijn in Hamburg. 
 
B: AvdM had in een vroegere brief geschreven 
hoe Jan Vivien aan Hans Bernaert had 
geadviseerd dat die op rekening van AvdM, bij 
DvdM penningen van 3,4 of 600 ponden Vlaams 
te nemen. Hierop antwoorde Bernaert dat hij zelf 
al veel geld van DvdM heeft, zonder dat DvdM 
hem zegt wat er mee te doen. DvdM wordt 
opgedragen daarop te letten en hem de opdracht 
te geven dat zo te houden als er geen profijtelijke 
zaken in zicht zijn. In dat geval is het beter om 
het geld over te maken naar Duitsland voor als 
ze naar daar gaan. 
 
C: AvdM heeft de dag voordien een schrijven uit 
Neurenberg ontvangen, gedateerd op 15 juni, 
waarbij hij hoort dat Hans de Stigher de 
ontvangsten en uitgaven van de van der Meulens 
nog altijd niet ontvangen had van DvdM, ondanks 
dat die laatste had laten weten had die al lang 
geleden opgestuurd waren. Ze hadden nochtans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Verwerkte brieven deel 1, nr. 59. 
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al lange tijd geleden geschreven dat ze hun 
boeken zouden opsturen zodra ze die van de 
broers hadden ontvangen. 
 
D: Louis de Malapert heeft op de 15de april 
goedgevonden dat DvdM twee verkavelingen in 
Heyningen zou krijgen, die Malapert had laten 
indijken. Anthoni Kriek zal dat in orde brengen en 
vanaf nu de administratie voor DvdM uitvoeren. 
 
E: Aangaande de toestand van de stad: de 
voorgaande zondag zijn enkele gedeputeerden 
teruggekeerd van bij de hertog van Parma met 
een concept van artikelen. Er werd daar verslag 
over uitgebracht en de Breede Raad zou er 
aanstaande zaterdag over vergaderen. AvdM 
vermoedt dat het traktaat zal aanvaard worden, 
aangezien de voorraden in de stad op zijn. Hij 
hoopt van snel met de rest van de familie naar 
Delft te kunnen reizen. 
 
F: De belangrijkste artikels van het traktaat zijn 
de volgende: 

- Vergiffenis voor alle voorgaande zaken. 
- Vrijheid van godsdienst, zonder 

schandaal, voor de volgende vier jaar. 
- Vrij vertrek uit de stad voor wie wil 

vertrekken. Zonder dat er een paspoort 
nodig is én met hun eigendommen en 
goederen, ook diegene die vergaard zijn 
sinds het traktaat van Henegouwen en 
Artois. 

 
 
 
 
D: Anthoni Kriek deed 
de administratie van 
Louis de Malapert.51 

                                                           
51 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 317. 
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- De stad moet 600 000 gulden betalen, of 
dankzijn normale belastingen 400 000 
gulden. 

- Er mag geen kasteel of garnizoen meer in 
de stad zijn, behalve de twee cornetten 
paarden en 2000 man voetvolk van de 
hertog van Parma, die zullen logeren 
waar de stad het gepast vindt. 

G: Groeten 
AvdM is zeer verwonderd niet van DvdM gehoord 
te hebben wat ze met de 25 000 gulden gedaan 
hebben. Hij heeft daarvoor twee acquitten 
gestuurd. 

 

8.3.2. Deel 2 

 

Verwerkte 
brieven 
nr. 

Bijlage 
Nr. in 
uitgave 

Titel Datum en 
plaats 

Opmerkingen Korte inhoud 

61 I Vertoog van 
DvdM voor de 
SvZ 

28/08/84 
Middelburg 

 A: Aanspreking en introductie wegens de SvB. 
 
B: Ze hebben hem gevraagd de SvZ te vertellen over de 
desolate staat van de Nederlanden. Hoe het in zo’n korte tijd 
vervallen en vermindert is geweest, dat de vijand zo 
gemakkelijk vooruitgang boekt, nu ook nog dagelijks. Als er 
niet snel iets gedaan wordt, vervallen ze allemaal onder de 
barbaarse heerschappij van de Spanjaarden die nu al niet 
aflaten om de Staat te ondermijnen met heimelijke praktijken. 
 
C: Het is hem opgedragen dit te vertellen en om de banden 
steker aan te halen.  
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D: Want de natuur, de wateren, gemeenschap van stromen 
en verkeer, de oude vriendschap en gewoontes zorgen 
ervoor dat Brabant en Zeeland verboden zijn zoals de 
ledematen aan het lichaam, in voor- en tegenspoed. 
Samengevat, als de gemeenschappelijke voordelen de 
mensen in deze staat en republiek hebben verbonden, dan 
is die band nog veel sterker tussen deze twee provincies. 
 
E: Daarom vinden de SvB het opportuun om in deze 
gevaarlijke tijden over alle gemeenschappelijk zaken samen 
te beslissen met gemeenschappelijke kennis.  
 
F: Dat daarom de raden van Brabant en Zeeland zouden 
vermengt worden, zodat de raad van Brabant een persoon in 
die van Zeeland zou hebben en omgekeerd, zoals nu al 
gebeurd met die van Holland en Zeeland. 
 
G: En aangezien het lijkt dat de vijand zijn voornaamste 
aanvallen over het water zal doen, de Schelde en de landen 
er rond onveilig te maken en beschadigen, zou zo’n 
vermenging ook raadzaam zijn op het vlak van de 
admiraliteit. Die zou verzameld worden onder die van 
Zeeland, waardoor het beleid van de oorlog te water in 
handen kom van één persoon, die zo beide provincies 
efficiënter kan beschermen. Dit allemaal zonder schade aan 
de rechten en privileges van beide provincies. 
 
H: Aangezien de eerste prioriteit van de vijand het onder hun 
gezag brengen van deze landen, afhangt van het afbakenen 
en afsluiten van de rivier, om zo Antwerpen te laten 
capituleren. In Brabant en Vlaanderen zijn er geen andere 
verzetsmiddelen meer dan diegene die ze van Antwerpen 
krijgen. 
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I: Daarom is het noodzakelijk, dat deze prioriteit, waarvan de 
welvaart van deze beide provincies afhangt, aangepakt 
wordt. Aangezien Antwerpen geen soldaten meer heeft, 
aangezien ze al hun vendels verdeeld hebben onder Brussel, 
Vilvoorde en Mechelen, zouden ze, indien de Schelde 
afgesloten wordt, een traktaat met de vijand moeten 
aannemen. 
 
J: De edele heren van de SvZ kunnen wel verstaan hoe 
moeilijk het is om zo’n grote en machtige stad, zo’n grote 
gemeente van verschillende gezindheden richting armoede 
en oorlog te sturen, met de beloftes van de vijand en de 
aanlokkingen van de kwaadwilligen, zonder iets te hebben 
waarop ze zich kunnen vertroosten dat het goede zal 
handhaven en het kwade bedwingen. 
 
K: Om de vijand daarvan te beletten is er geen ander middel 
dan een verzameling van Hollandse en Zeeuwse schepen 
samen te stellen, samen met de schepen van Antwerpen, om 
ze te gebruiken als de vijand zijn intenties wil uitvoeren. Hij 
bidt dat de SvZ dit niet weigeren of zuinig zijn, maar die van 
Brabant helpen naar eis en nood der zaak. 
 
L: En indien de afsluiting van de Schelde ondanks alles toch 
zou gebeuren, vragen ze of de SvZ zouden kunnen 
overwegen om de dijken van Zantvliet en Saeftinghe door te 
steken zodat het nog mogelijks is om zich per schip te 
verplaatsen. 
 
M: Het is hoognodig, dat dit stuk op alle manieren wordt 
gevolgd en dat alle provincies hun macht, krijgsvolk en 
andere middelen aanwenden om deze hoofdaanslag te 
verhinderen. Hoeveel de Generaliteit en de landen van 
Zeeland in het bijzonder, voorzien, laat hij aan henzelf over 
om te beslissen. De vraag is niet om een stad als Vilvoorde 
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of Herentals te behouden of verliezen. Het geldt over het 
verlies van heel Vlaanderen en Brabant, van de trouwe stad 
Antwerpen, het verlies van de Schelde, van de landen 
daarrond gelegen en over het feit dat de vijand anders binnen 
enkele maanden met zijn schepen voorbij Vlissingen en 
Walcheren zal varen. Over de staat van de andere provincies 
dan, zal hij zelfs niet spreken. Hadden de Generaliteiten 
redenen  om haar geheele macht, zonder uitzondering negen 
maanden lang in te zetten voor de schans van Zutphen, dan 
durft hij met veel redenen argumenteren dat zijn verzoek 
goed en nodig moet gevonden worden. 
 
N: Hij raadt vervolgens aan om Bergen-op-Zoom van 
soldaten en munitie te voorzien, aangezien de vijand 16 
stukken geschut uit Maastricht in die richting aan het brengen 
is. 
 
O: Daarnaast is het nodig dat ze ook hun oog hebben op het 
fort van Lillo, om er, als de rivier gesloten zou worden en de 
toegang naar Antwerpen wordt afgesloten, het fort van 
proviand en munitie te voorzien. 

62 VI ANvdM aan 
MvdM 

07/09/84 
Frankfurt 

A: Over MvdM52 A: Anna heeft van AvdM gehoord dat MvdM zeer ziek is en 
ze wenst haar veel beterschap en sterkte toe. Zijzelf en haar 
familie zijn gezond. 
 
B: Ze zegt dat de Heer MvdM vaderlijk komt bezoeken en 
probeert Gods wegen en de ziekte wat te verklaren. MvdM is 
één van zijn uitverkoren kinderen, maar ze verstaat dat dit 
zwaar valt. Ze bidt dat de Heer haar afneemt wat te zwaar is 
en beveelt haar in zijn bewaring toe en bidt dat hij haar 
gezondheid geeft dat haar zalig is.  Als afsluiter wenst ze de 
groeten aan de familieleden in Antwerpen. 

                                                           
52 Verwerkte brieven deel 1, nr. 15, paragraaf D. 
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63 VIIA Kladaantekening 
DvdM 

s.l., s.d.  Een to do lijstje met zaken die hij aan verschillende organen 
moet voorloggen over zijn opdracht. (Samensmelten van 
admiraliteiten, tegenhouden van de handel van de vijand,…) 

64 VIIIA Rapport DvdM s.l., s.d.  
 
 
A: Gillis Hooftman 
zou Petrus 
Alostanus 
vervangen.53 

Dit is een kladaantekening van een rapport van DvdM 
waarover de heren van de SvB over moeten vergaderen en 
beslissen. 
 
A: De last aan de SvZ over de aanneming van de Fransen. 
De bevrijding van de rivier. 
Bijstand van schepen en soldaten. 
De toepaling te beletten. 
Dat Petrus Alostanus niet in de vergadering van de SG 
verschijnt en daarom moet vervangen worden. 
Dat bij de eerste mogelijkheid de SvH en de Staten van 
Utrecht en de betrokken steden moeten aanspreken worden 
aangaande het stuk van Frankrijk. 
Dat er iemand naar Zeeland moet afgevaardigd worden om 
hen iemand te laten afvaardigen om samen met de 
afgevaardigde van Brabant met de Heer van Pruneaux naar 
Frankrijk te gaan, om daar de koning op de hoogte te 
brengen van de resoluties hier en om hem te vragen zijn hulp 
te versnellen. 
 
B: De gecommitteerde raden verzoeken dat er orde en 
vermenging gebeurd van de raden en admiraliteiten van 
Zeeland en Brabant onder het gezag van diegene die ze het 
meest verdienstelijk vinden. 
 
Dat ze daarvoor bij de eersten hun gedeputeerde 
afvaardigen om de raad te versterken. 
Die van Zeeland vragen om iemand naar Holland af te 
vaardigen om naast die van Brabant en Vlaanderen Holland 
te overtuigen mee te gaan in het Frankrijk verhaal. 

                                                           
53 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 369. 
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Het stuk over de uitvoer van haring te verbieden en daar zijn 
beklag over te doen. 

65 XIIIB Gedicht van 
DvdM 

s.l., s.d.  Het is een, in het Frans geschreven, patriottisch gedicht van 
de hand van DvdM over zijn opdracht. 

66 XV Maurits van 
Nassau en de 
RvS aan Roelof 
Berwouts, 
gouverneur van 
Bergen-op-
Zoom. 

26/10/84 Den 
Haag 

De RvS deed dit 
omdat er in die 
periode het gerucht 
rondging dat de 
Schelde afgesloten 
zou zijn, DvdM kon 
dit zo voor hen 
controleren. DvdM 
wou zelf naar 
Antwerpen gaan om 
zijn eigen financiële 
situatie duidelijk te 
gaan maken bij de 
della Failles.54 

Ze laten aan Berwouts weten dat DvdM voor belangrijke 
zaken naar Antwerpen zal gaan en vragen hem om DvdM zo 
goed mogelijk daarbij te begeleiden, zolang de landzaken er 
niet door achteruitgaan. 

67 XIX Maarten della 
Faille aan 
Antonio 
Schorremans 

31/12/84 
Antwerpen 

Antonio 
Schorremans was 
één van Jan della 
Faille de Oude zijn 
advocaten. 

A: Hij doet de groeten aan Antonio en zijn gezin. Hij vertelt 
dat zijn vrouw en dochters in Dordrecht zitten en zijn jongste 
kinderen in Londen. Hij zou graag ook vertrekken, maar de 
weg is te gevaarlijk. Hopelijk helpt God hen snel aan een 
goede, algemene vrede. 
 
B: Hij heeft verstaan dat Schorremans zich met zijn gezin in 
Calais zou bevinden, daarom zendt hij de jonge Pieter della 
Faille om hem commissie te geven, hier of te Haarlem te 
betalen. Hij moet geld opnemen en Schorremans 25 gulden 
voor de jaarlijkse rente, verschenen de 8ste november. Hij 
heeft hem niets anders te schrijven dan dat alle goeie harten 
verlangen naar een goede vrede. De tijd kan niet verdragen 
verder te schrijven dan dat jullie in het beste gewenste zijt. 
De koopman kan van zijn handeling niet en hun sterfhuis 

                                                           
54 D. van der Meulen en G. Jongbloet-Van Houtte. Brieven en andere bescheiden, p. 420. 
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heeft hem uit het land van vrede gebracht. De Heer zorgt 
voor geduld en advies. Indien de gelegenheid zich bood zou 
hij uitgebreider schrijven en meer adviseren, om zijn huis te 
bewaren, want zo kan het niet blijven duren. Hij bidt dat 
Schorremans de goede gedachte van hun vader zaliger en 
diens kinderen te bewaren. Zijn zuster Hester heeft Jacques, 
Jan en Karel ‘bestet’. Hij heeft het 7, 8 manden met veel 
plezier tegengehouden. Ze hebben het nu in Holland gedaan 
zonder hem. Ze zijn daar allemaal samen, terwijl hij hier 
alleen zit. De reden waarom zal Schorremans met der tijd 
mondeling vernemen, indien God het toelaat om samen te 
komen. Ze is met ene Daniel van der Meulen getrouwd.  

68 XXVIIA DvdM aan 
Hester della 
Faille 

07/03/85 Den 
Haag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B: De ruzie gaat 
hoogstwaarschijnlijk 
over het sterfhuis 
van hun vader Jan 
della Faille de Oude, 
waar DvdM mee in 
moest bemiddelen. 

A: DvdM is gepresseerd om naar de vergadering van de SG 
te gaan en deze brief heeft enkel tot doel om haar van zijn 
gezondheid op de hoogte te brengen en naar de hare te 
vragen. Hij hoop volgende zaterdag terug bij haar te zijn. Hij 
vindt het vervelend om zo lang van haar weg te zijn en te 
moeten reizen, wat niet ongevaarlijk is. Ze is echter in zijn 
hart en ondanks hun wederzijdse belofte van liefde moeten 
ze even geduld hebben. 
 
B: Hun broers Jan en Karel (della Faille) zijn hier, maar DvdM 
ziet nog geen oplossing om de problemen op te lossen. Er 
zijn brieven uit Frankrijk toegekomen, maar ze kennen de 
inhoud er nog niet van. Hij doet haar de groeten. 
FP doet haar ook de groeten. 
De ingesloten brief moet ze aan haar broer Jacques 
overbrengen. 

43 
 
 
69 

LIX Gedeputeerden 
van de SvB aan 
JS 

12/07/85 
Antwerpen 

 A: De burgemeester en schepenen van Antwerpen hebben 
hun betalingsbrieven van de 25 000 gulden doorgestuurd. Ze 
hebben de gedeputeerden ook de penningen in handen 
gegeven om de soldaten te betalen, aangezien de nood 
daartoe groot was. Ze vragen JS om zo snel mogelijk de 
penningen te innen. Indien er daar kosten bij komen te kijken 
zullen ze die dragen. 
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B: Hij mag ook kijken naar het inkopen van enkele 
koopmanschappen, met de wisselbrieven als betaling. 
 
C: Ze hebben er vertrouwen in dat JS dit goed zal 
afhandelen.  
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