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Handelsbetrekkingen tussen Engeland en de
Usselsteden in. de 14e eeuw

door

Mr. G. J. TER KUILE.

Dit ertikel werd reeds opgenomen in de Verslagen en Mede
deelingen van de Vereeniging tot Beoeleninq van Ooetijsselsch
Regt en Geschiedenis, 80e stuk, 1965 (bladz. 1-22).

De auteur was zo oriendelijk, met toestemming van het
Bestuur van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch
Regt en Geschiedenis, het tevens te bestemmen VODr·de
Kamper Almanak 1965-1966.

De titel, die boven deze bijdrage staat, belooft meer dan de
lezer er in zal aantrefferr en behoeft op twee punten nadere
precisering. Hetgeen we in deze bladzijden zullen behandelen,
heeft vrijwel uitsluitend betrekking op de eerste helft van de
14e eeuw. Dat is een ongemeen interessant tijdvak, vooral om...
dat in die periode het voorspel en de aanvang ligt van de Hon
derdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk; deze oorlog
heeft ook zijn weerslag gehad op de staatkundige verwikkelin
gen in deze streken en op de handelsbetrekkingen met Enqe
land, zowel van de Hollandse en Zeeuwse steden als van de
IJsselsteden. De tweede restrictie die we moeten maken is, dat
lang niet alle Ijsselsteden tel' sprake zullen komen; het zal
blijken dat in de te bespreken stukken eigenlijk alleen Kampen
een zeer actieve 1'01heeft gespeeld, en dat pas tegen het midden
van de 14e eeuw ook Zutfen en Zwolle in de Engelse bronnen
genoemd worden.
Het is met de handel op Engeland al niet anders gesteld

als met de handel op het Noorden, op Denemarken, Noor
wegen en Zweden. In 1861 hebben de heren P. C. Molhuysen
en J. van Doorninck in de WeI' ken onzer vereniging een boek
uitgegeven, getiteld "Charters en bescheiden over de betrek
king del' Overijsselsche steden op het Noorden van Europa,
1251-1398", waarin de privileges van de Skandinavische
koningen voor de IJselsteden uit de 13e en 14e eeuw staan af
gedrukt. Deze oorkonden hebben vrijwel zonder uitzondering
op Kampen betrekking.
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Toch heeft ook Deventer op het Noorden handel gedreven.
We weten, dat de Deense koning Erik VI Menved in 1316 een
privilege aan Deventer heeft toegekend, maar de enige bron
daarvan is een uittreksel in een oude Deense kroniek: het oriqi
neel is verloren gegaan en noch in OTIS land. noch in Dene
marken is een afschrift bewaard gebleven 1). Het is zonder
meer duidelijk dat, waar er een Deventer oorkonde met han
delsvoorrechten staat tegenover een lange reeks van privileges
voor Kampen, de intensiviteit van de Kamper handelsbetrek
kingen met het Noorden ook zeer veel qroter geweest moest
zijn dan die van Deventer, Zutfen en Zwolle.
Kampen had ook handelsrelaties aangeknoopt met streken,

die vee! verder naar het Zuiden lagen. Het gemeentearchief
aldaar bevat nl. nog een oorkonde van 27 april 1342, die door
Franse notarisserrvan La Rochelle is opgemaakt, en die betrek
king heeft op een overval op twee Kamper schepen door een
grote overmacht van Spanjaarden 2). Die schepen droegen de
goed~Overijselse namen "La We1vaire de Campen" en
"Blomenda"l". De bemanning is bij die overval qrotendeels
gedood, en de Spanjaarden hebben de lading als buit wegge~
voerd. Op verzoek van Kampen zijn toen de verklaringen van
ongeveer 20 personen uit Sluis en andere plaatsen in een
authentiek geschrift te boek geste!d.
We worden ook ten aanzien van de handel met Enge1and

eigenlijk alleen gewaar dat er jets gebeurd is, wanneer Engelse
kooplieden door burgers van Kampen, Harderwijk, Stavoren,
Hamburg, Lubeck, Rostock, Stralsund en andere steden zijn
aangevallen, en van schip en lading worden beroofd. Natuur
lijk hadden derqelijke daden van geweld niet alleen door koop
lieden van het vasteland plaats, maar evengoed door lieden af
komstig uit Enqelse steden. In de brormen echter vinden we
daarover uiterrnate weinig gegevens. Een keer lezen we, dat
Kampen bij wijze van verweer naar voren brengt, dat de koop
lieden van die stad ook van Engelse zijde schade hebben on-

1) Zie Diplomatarlum Danicum, 2e R. dJ. VII (Kebenhavn 1956),
no. 410.

2) Z. W. SnellerenW. S. Unger, Brannen tot de qeschiedenis van den
handel met Frenkrijk, I (,s-Grav. 1930; R.G.P. no. 70) blz. 10 no. 25;
J. Don. De archieoen der gemeente Kampen, 1. Het oud-archief (Kampen
1963)blz. 60 no. 2071 (regest no. 51).

180



dervonden: concrete feiten worden daarbij echter niet ge~
noemd " ).

Hierbij zal ook een rol hebben gespeeld dat in de jaren, die
voorafgingen aan het uitbreken van de Honderdjariqe Oorlog
(omstreeks 1335), men in Engeland beducht was voor een in
vasie van de Frans-Schotse vloot. In elk geval werd de Enqelse
scheepvaart door die vloot sterk gestoord, en als teqenmaat
regel is men er toen' toe overgegaan op tal van Vlaamse schepen
in Engeland beslag te leggen 4). Het ligt voor de hand te ver
onderstellen dat men niet alleen op Vlaamse scheperr beslag
zal hebben gelegd, maar ook wel eens op schepen van inqe
zetenen van Noordnederlandse steden.
Wanneer daarenteqen Enqelse kooplieden door buitenland

se zeelieden waren aangevallen en beroofd, volgde er een
klacht van de reder of van de stad, waar hij woonde, bij de
Kroon. Er had een gerechtelijk onderzoek plaats en er werd
geprocedeerd voor het EngeIse gerecht, voor de King's Bench.
We horen vrij vaak dat derqelijke daden van geweld werden
bcdreven door burgers van Kampen. alleen of in samenwer
king met kooplieden van andere steden. Zelden bemerken we
dat Zwollenaren daarbij een rol speelden, en de namen van
irrgezetenen van Deventer worden in de eerste helft van de
14e eeuw nooit genoemd. Men zou nu kunnen denken, dat
althans in die tijd de inwoners van Kampen agressiever waren
dan de poorters van de andere steden, maar dat lijkt ons toch
een noodoplossinq, geen verklaring die erg voor de hand ligt.
De oorzaak lijkt ons te zijn, dat er nu eenmaal veel meer van
Kampen uit op Engeland werd gevaren dan van Deventer of
Zwolle uit.

In dit verband dient men zich ook te realiseren, dat de
economische structuur van een stad als Kampen geheel anders
was dan van steden als Deventer en Zwolle. Kampen was een
stad zonder achterland; het was afgezien van zijn betrekkingen
met Utrecht, Holland en Zeeland wel genoodzaakt handels
relaties te onderhouden met landen, die voor de begrippen van

3) H. J. Smit,Brannen tot de geschiedenisva-nden handel met Enqe
land, Schotland en letlend, I Cs-Grav. 1928;R.G.P. no. 65) no. 213: oor
konde van 23 juli 1312.

4) James Mackinnon, The History ot Edward the Third, 1327-1377
(London-NewYork-Bombay1900),blz, 96.
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die dagen ver verwijderd lagen.
Deventer en Zwolle hadden wei een achterland: Zwolle het

stroomgebied van de Overijsselse Vecht, Deventer het Rijn
land en het stroomgebied van de Schipbeek. De handel van
beide steden was in sterke mate op West-Duitsland georien~
teerd 5). In de vroege middeleeuwen is dat vooral voor een
stad als Deventer overduidelijk. Van de ge tot de 12e eeuw
was de Deventer munt over geheel Duitsland verbreid tot aan
de Baltische en Slavische landen 6).
Bovendien worden omstreeks 1300 in beide steden al ver

schillende jaarmarkten gehouden. Behalve voor de handel moet
dat ook een sterke stimulans geweest zijn voor nering en be
drij£, en wellicht waren deze daar sterker ontwikkeld dan in
Kampen.
Een tweede probleem is, hoe het komt dat in de 14e eeuw

telkens schepen van een bepaalde stad door kooplieden van
andere, meest buitenlandse, steden werden overrneesterd, de be
manning veelal gedood, schip en lading weggevoerd. Nemen
we b.v. het geval van Herwig (Hertog) Nagel uit Kampen.
In 1308 ontving de bisschop van Utrecht een brief van koning
Edward II van EngeIand, dat een inwoner van Kinqston-on
Hull ter reede vall' Helgoland door Herwig Nagel was aanqe
vallen, dat hij schip en lading was kwijt geraakt, en dat hij
schadevergoeding eiste 7). Drie jaar eerder evenwel had Kam
pen deze Herwig Nagel naar de koning van Noorwegen afqe
vaardigd om een nieuw handelsverdrag a£ te sluiten. Het ver
drag was tot stand gekomen, en hij meet met enige eqards be
handeld zijn 8). Kennelijk behoorde hij dus tot de aanzienlijkste
ingezetenen van de stad. Er moet, zo menen we, achter die
overvallen in veel gevallen iets anders zitten dan alleen bal
dadigheid en neiging tot struikroverij.
De Hanzesteden hadden al in de 13e eeuw de Noordelijke

5)1 W. [appe Alberts en H. P. H. Jansen, Welvaart in ioocdinq
('s-Grav. 1964), biz. 232.

6) P. Berghaus, Die Verbreitung det Miuizen von Deventei in Deutsch
land, in Versl. en Mededeelingen Overijss. Regt en Gesch., LXXV (1960)
biz. XXXI (Handelingen 196e verqaderinq, 4 november 1959).

7) H. J. Smit, Brannen, I no. 170 (26 juni 1308).
8) P. C. Molhuysen en J. van Doorninck, Charters en bescheiden over

de betrekking der Overijsselsche steden, bijzondet van Kampen, op het
Noorden van Europe 1251-1398 (Deventer 1861). no. 9-10 (27 juli
1305).
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handelswegen, d.w.z. de Noordzee en de Oostzee, tot op zich
zelf staande gebieden verklaard. Dit betekende, dat in begin:"
sel de schepen van steden als Elbing en Stralsund niet de
Noordzee mochten bevaren om handel met Engeland te drijven;
en omgekeerd mochten de Friezen en Vlamingen niet in de
Oostzee komen voor het bedrijven van hun koophandel met
de Oostzee-landen en met Rusland. Wanneer men aan de ver
langens van Kampen en Zwolle had toegegeven, dan zoudat
verbod ook voor de Engelsen hebben gegolden. In die zin
luiden nl. twee ongedateerde brieven van omstreeks 1300 van
deze beide steden, waarin zij het stadsbestuur van Lubeck
dank zeggen voorhet herstel der oude zeerechten. d.w.z. voor
het herstel der waterwegen in een Westelijk en een Oostelijk
bekken 9). Het laat zich dus wel begrijpen dat men Engelse
kooplieden die tot in de Oostzee, VQorHelgoland of de Oost
kust van Oenemarken doordrongen, voor indringers aanzag,
en dat men dadelijk aanstalten maakte hen krachtig ami te pak
ken. In elk geval wekken de bronnen de .indruk, dat dit be
paald niet op een kinderachtige manier gebeurde.
We willen dit alles nu aan de hand van enkele procedures,

die zich voor de Engelse rechter hebben afgespeeld, nader be
zien. Alvorens daartoe over. te gaan dient echter eerst het een
en ander gezegd te worden over de Engelse bronnen, waaraan
we de meeste gegevens ontleend hebben.

Wanneer men de pauselijke kanselarij uitzondert, dan is in
het oude Europa de kanselarij van de Engelse koningen wel
licht het beste georganiseerd geweest, en zeker was het de
kanselarij met de grootste continuiteit. Oat ligt misschien wel
hieraan, dat er een straf geordende administratie bestond met
als centrale figuur de macht van de Kroon. Orie fondsen van
het Public Record Office te Londen zijn voor ons doel van
belang: vooreerst de koninklijke registers of Rolls, en daar
naast twee collecties van charters, die bekend staan als Ancient
Correspondence en Chancery Warrants.

De koninklijke registers bevatten afschriften en veelal ge~
gelijktijdige afschriften van oriqinele stukken. Ze bestaan uit
vellen perkament (membranea), die aaneenqenaaid zijn tot rol-

9) F. Ketner. Oarkondenboek van het Stich: Utrecht tot 1301, V
Cs-Grav. 1959) no. 2637-2638; G. J. ter Kuile, Occkondenboek van Ove~
ijssel, II (Zwolle 1964) no. 449 (1294).
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len. Deze rollen worden onderscheiden naar de namen der
koningen en hun regeringsjaren; verder zijn ze verdeeld in
verschillende reeksen, waarvan die der Close Rolls en Patent
Rolls be1angrijk zijn.

De chartercollecties daarentegen bestaan uit oriqinele oor
konden, die op bladen zijn geplakt en die bladen zijn tot boeken
verenigd. Vooral de koninklijke registers vormen een ongemeen
boeiende en interessante lectuur. Ze zijn bovendien voor een
ieder toegankelijk gemaakt, doordat men al in de vorige eeuw
begonnen is de inhoud van die registers te publiceren in een
statige rij van werken, die in chronologische volgorde de stof
van de verschillende reeksen weergeven. Oat zijn de Calen
dars van de Close Rolls, de Patent Rolls en andere registers.
Zoals gezegd, zijn de Calendars een belarrgwekkende bron:
men vindt daar allerhande gegevens over de gebruiksrechten
op de grond, kwesties van financieel beheer, van het beheer der
koninklijke domeinen, van de organisatie van het leger, de
vloot, van rechtspraak en handel, en bovendien vindt daarin
de gehele buitenlandse politick van de Engelse koningen haar
weerslaq.

Er zullen nu enkele geschillen ter sprake komen, die zich
hebben voorgedaan onder de regering van koninq Edward II
(1307-1327) en onder het lange bewind van zijn zoon en op
volger Edward III (1327-1377). De lezer zal bemerken, dat
er een groot verschil bestaat in de behandeling vall' zaken voor
en na 1327, maar dat is uitsluitend een gevolg van de buiten
landse politiek van Edward III.
I. ,Het eerste geschil is door Henricus Daniel, burger van

Kiriqston-on-Hull, aanhangig gemaakt. We hebben er al eer
der op gezinspeeld, dat 'deze koopman ter reede van Helgoland
door Herwig Nagel uit Kampen was aangevallen, en.van schip
en lading was beroofd. We horen hier pas van in een brief
van koning Edward II van 26 juni 1308 aan de bisschop van
Utrecht 10). Het feit zelf heeft onder de regering van koning
Edward I plaats gehad, denkelijk omstreeks het jaar 1305. On
geveer vijf [aar later, op 24 maart 1310, droeg de koning de
baljuwell vall de Enge1sehavenstad Boston op beslag te leggen

l()) H. J. Smit, Brannen, I no. 170; J, W. Berkelbach van der Sprenkel,
Regesten van oorkonden betrejjende de bisschoppen van Utrecht uit de
jaren 1301-1340 (Utrecht 1937), no. 113.
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'Onder kooplieden van Kampen en andere steden van het bis
dom Utrecht 11).

Het was nl. in de middeleeuwen een heel qewone zaak dat,
wanneer b.v. een koopman uit Utrecht een vorderinq had 'Op
een koopman van Osnabruck en hij van deze laatste geen be
taling kreeg, hij arrest 'Ofbeslag deed leggen op g'Oederen van
andere burgers van Osnabrtick, die toevalliq in Utrecht ver
toefden. Uit de opbrenqst van de in beslag gen'Omen zaken
werd dan het bedrag vande vorderinq voldaan. De gedupeerde
Iieden uit Osnabriick moesten dan maar -tot een regeling zien
te komen met hun mede-burqer, die in gebreke was gebleven,
en op hem verhaal nemen. Dit is, hetqeen de Duitse historici
met een sprekende term het ..Repressalfenarrest" noernen, een
rechtsmiddel dat de schuldeiser aanwendt tegen mede-burqers
van de schuldenaar, die buiten de stad hunner .inwoninq ver
toeven.

Diezelfde procertire paste men dus 'O'Oktoe bij de handel
overzee. Het bezwaarlijke was alleen, dat aardrijkskundiqe
kennis niet de sterkste kant was van de Engelse ambtenaren in
die tijd, en dat zij dikwijls niet 'Onder de burgers van Kampen,
maar 'Onder die van Keulen en andere Duitse steden beslag
legden. Oat is 'O'Okhier gebeurd: de baljuwen van Boston heb
ben tot een bedrag van 50 ££ beslag gelegd op de qoederen
van de Duitse koopman [acobus de Ffandermuth, die met deze
gehele aangelegenheid niets had uit te staan. Hij protesteerde
uiteraard, maar omdat procederen ook toen 'al tijd en geld kost
te en omdat hij niet meer moeilijkheden wilde hebben dan nodiq
was, verklaarde hij zich bereid aan Henricus Daniel 13 ££ te
betalen. Daarmee warerr alle partijen tevreden en de kening
droeg teen, op 21 mei 1310, de baljuwen van Boston op vooral
naar mannen van Kampen uit te zien. Daarmee was dit geschil
ten einde en we horen er verder niet meer van 12).

II. Er zijn meer van' dergelijke gevallen bekend, waarbij niet
de goederen'van kooplieden van Kampen, Hamburg, Lubeck
e.a. Noordduitse steden in beslag werden genomen, maar die
van ingezetenen van Keulen en andere Rijnlandsesteden. Daar-

11) J. W. Berkelbachvan der Sprenkel, Reqesten. no. 166;N. Nirrn
heim, Hamburgisches Llrkundenbuch, II (Hamburg 1939) no. 200.

12) Calendar of the CloseRolls Edward II, A.D. 1307~1313 (London
1892), blz. 211; J. W. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, no. 177.
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bij willen we nu echter niet blijven stilstaan. Vee! belanqwek
kender is de behandeling van de klacht van enkele inwoners
van Lincoln en Lindsea, dat op 24 juni 1311 een door hen be
vracht schip met wol en andere goederen, ter waarde van
1240 ££, aan de Engelse kust ter hoogte van Norfolk is over
vallen en overmeesterd door lieden van Hamburg, Kampen,
Keulen en Lubeck 13). Over de mannen uit Keulen horen we
verder nietmeer, maar des te meer over de handelingen van
de burgers det andere drie steden; we hebben nl. de beschik
king over elf oorkonden, die op deze kwestie betrekkinq heb
ben.
Vooreerst blijkt, dat men al dadelijk beslag heeft laten leq

gen op de goederen' van kooplieden uit deze vier steden. Dit
beslag is 10 juli 1311 opqeheven, met dien verstaride dat de
kooplieden zekerheid zouden hebben te stellen i.v.m. de moqe
lijkheid, dat zij veroordeeld zouden worden tot het betalen van
schadevergoeding. Het daarop volgende stuk is een verklaring
van koning Edward II van 1 oktober 1311, dat op 9 september
van dat jaar een gerechtelijk onderzoek in Chancery heeft
plaats qehad, en dat daarbij niet gebleken is dat de overval
op inwoners van Lincoln en Lindsea door burgers van Ham
burg, Kampen of Lubeck heeft plaats gehad 14). Waarschijn
lijk is men tot deze uitspraak gekomen op grond van officiele,
en toch niet helemaal betrouwbare verklaringen van maqi
straatspersonen van die drie Hanzesteden.
Een paar maanden later blljken nl. de Engelse autoriteiten

een heel andere opvatting over deze geschiedenis te hebben.
Op 17 maart 1312 schrijft de koning de overheden van Ham
burg, Kampen of Lubeck de door hen vercorzaakte schade
te vergoeden 15). Hamburg en Lubeck hebben daarop geant~
woord dat hun burgers in dezen volkomen onschuldig waren:
maar dat ze hebben horen verluiden dat die van Kampen
er zich met veel ophef op beroemen, het feit aIleen en zonder

13) Oorkonde van 10 juli 1311. Zie K. Hohlbaum, Hensisches Llrkun
denbuch, II (Halle 1879) no. 195; H. Nirrnheim, Llrkundenbuch, II no.
238..

14) K. Hohlbaum, Llrkundenbuch, II no. 198: H. Ntrrnheim, Llrkunden
buch, II no. 245.

15) K. Hohlbaurn, Llrkundenbuch, II no. 207: H. Nirrnheim, Llrkunden
buch, II no. 257.
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medewerking van anderen te hebben bedreven.tv}.
Het antwoord van Kampen op de aanschrijvinq van de ko

ning is niet bewaard gebleven. Het moet echter hierop neer
gekomen zijn, dat men althans tot op zekere hoogte schuld
heeft bekend. De magistraat moet daarbij ook hebben gevraagd
of men bij de schade, die door Kampenaren veroorzaakt was,
in aanmerkinq zou willen nemen de schade, die burgers van
Kampen door toedoen van Engelse kooplieden hadden geleden.
Hierop antwoordde de koning op 23 juli 1312, dat van com
pensatie van vorderingen geen sprake kon zijn. Eerst moest de
Engelse klacht worden behandeld en afgedaan, en pas daarna
zouden eventuele klachten van Kampen in behandelinq ge~
nomen kunnen worden 17).

De koning maant dan 30 juli 1312 Kampen opnieuw aan om
te betalen 18); op 3 april 1313 richt de stad Lincoln zich tot de
koning met het verzoek om in deze zaak afdoende maatrege1en
te nemen 19), en dan komt de ontknoping snel naderbij. In
april 1313 deelt het stadsbestuur van Kampen de koning mee,
dat men twee afgezanten wil zenden om het geschil met
's konings raad nader te bespreken en naar een oplossing te
zoeken, mits aan die gezanten koninklijk vrijgeleide wordt ver
leend 20). Oat vrij geleide wordt op 1 mei toeqekend, maar dan
verloopt alles toch nog vrij traag. Pas op 8 september 1313
schrijft Willem III, graaf van Henegouwen en Holland, in een
brief aan Edward II dat Kampen ligt in het gebied van zijn
oom, de bisschop van Utrecht; hij verzoekt hem de twee
raadsheren, die Kampen zal zenden, welwillend te ontvan
gen 21).

Het laatste stuk in dit geschil is een brief. die de koning 16
november 1313 aan de sheriff van Lincoln heeft doen toe
komen, en daaruit leren we dat de zending van de beide Kam
per raadsheren Willelmus Dives en Henricus Eynoldi bepaald

16) K. Hohlbaum, Llrkundenbuch, II no. 210---211.
17) K. Kunze, Hanseakten aus Engeland 1275-14.12 (Halle 1891). no.

48; H. J. Smit, Brannen, I no. 213.
18) K. Kunze, Hanseekten. no. 49.
19) K. Kunze. Henseekten, no. 51;h. Nlrrnheim, Llrkundenbuch, II no.

275.
20) H. J. Smit, Brannen, I no. 219.
21) H. J. Smit, Brannen, I no. 220; J. W. Berkelbach van der Sprenkel,

Regesten, no. 273.
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geen succes is qeweesi 22). De stad heeft zich klaarblijkelijk
niet al te zeer willen binden, en de beide afqezanten onvoldoen
de volmachten meegegeven. onvoldoende althans in de ogen
van de Engelse heren met wie ze te onderhandelen hadden. De
besprekingen zullen enigszins penibel voor de Kampense heren
verlopen zijn, en toen hebben de beide afgezanten zich heime
Iijk uit de voeten gemaakt; niemand wist tenminste waar ze ge~
bleven waren. Het gevolg was. dat de koning nu zijn baljuwen
opdracht gaf voor de kooplieden der drie steden ook geen con
sideratie meer te tonen; dat gold dus ook voor Hamburg en
Lubeck. Men besefte in Enge1and zeer wel, dat de beide
Noordduitse steden in deze aangelegenheid een enigszins be
denkelijke rol hadden gespee1d.

Men zal zich misschien afvraqen waarom Willem III. graaf
van Heneqouwen en Holland. hier naar voren komt. Zijn oom
Guido van Heneqouwen, bisschop van Utrecht. zal hem heb
ben gevraagd voor Kampen zijn invloed aan te wenden. En die
invloed was groot. Wanneer we een goede vijftien jaar verder
zijn, isWillem III de zwager van de Franse koning. de schoon
vader van de Engelse koning en de schoonvader van' Lodewijk
van Beieren, eerst Rooms-koninq en sinds 17 jarruari 1328 kei
zer van het Duitse Rijk. Hij was kennelijk een man met ambi
ties en connecties, en iemand die er van hield een Yinger in de
politieke brei te hebben.

III. We komen nu tot een voorval, dat zich in de jaren 1314
en 1315 heeft voltrokken. In mei 1314 heeft John de Lelome,
burger van de stad Beverley (ten Noorden van Hull). een
klacht bij de Enqelse koning ingediend. Hij zeqt, dat hij een
partij wol naar Boston wilde verschepen, maar dat de lading
door burgers van Hamburg. Harderwijk, Kampen en Stavoren
is buitqemaakt: hij .verzoekt de koning beslaq te leggen op
koopmansgoederen van burgers van die steden .23).
De koning zendt die brief door aan zijn qrootzeqelbewaar

der, om dat geval af te handelen; deze heeft de klacht vergeten
of de ingekomen brief geseponeerd. Op 1 oktober van het vol
gende jaar neemt de stad Beverley het voor haar burger op en

22) K. Hohlbaum,Llrkuridenbuch, II no. 238;H. J. Srnit,Brannen. I no.
223;H. Nirrnheirn,Llrkundenbuch, II no. 285.

23) Calendar of Chancery Warrants 1244-1326 (London 1927), biz.
401;H. Nirrnheim,Llrkundenbuch, II no. 307-308.
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schrijft aan de koning, dat de beroving op 19 augustus 1'313
heeft plaats gehad, dat de buit naar het kasteel Vollenhove
is gevoerd en daar door de bisschoppelijke schout ten profijte
van de bisschop van Utrecht is verkocht. John zegt, dat hij zich
verschillende malen tot de bisschop heeft gewend om schade
vergoeding te verkrijgen, maar dat die pogingen zonder resul
taat zijn gebleven 24). Deze beschuldiging tegen de bisschop
van Utrecht is nu natuurlijk niet meer te controleren, maar
wekt tach wel het vermoeden dat het voor de gewone koopman
vrij rnoeilijkwas om te krijgen, waar hij recht op had.
IV. Er zullen nu twee gevallen behandeld worden, waarbij

Enqelse kooplieden aanqevallen en beroofd zijn door burgers
van zeven Nederlandse en Noordduitse steden. De vraag doet
zich daarbij voor of op een bepaalde dag een'Engels schip door
Iieden van zeven vreernde steden is aangevallen, of'dat ver
schillende schepen van een Engels koopman gedureride een
reeks van jaren nu eens door burgers van deze en dan weer
door die van een andere stad werden belaagd. In een geschil,
waarvan in de jaren 1338-1340 sprake is en dat we straks zul
lenbehandelen, is maar van een schip sprake; in het geval dat
we hier zullen bespreken, gaat het over. zes schepen, die in de
jaren 1333-1344 door mannen van Hamburg, Kampen, Lii~
beck, Rostock, Stavoren, Stralsund en Zwolle zijn aangevallen
en overmand, maar nooit door de mannen van al die steden te-
gelijk. -,
Het oudste stuk, dat over deze gewelddaden bewaard is ge~

bleven, is een opdracht van de koning aan de sheriffs van Nor
folk en Suffolk, alsmede aan Robert Clerc, om een onderzoek
in te stellen naar de klacht van Simon Lambright de Heacham,
die zegt dat vijf van zijn vissersschepen door lieden van de
bovengenoemde zeven steden zijn overvallen, dat de beman
ning grotendeels is gedood en dat schepen en lading door de
overvallers zijrrweggevoerd 25).

Het resultaat van dat onderzoek. is geweest, dat het niet am
vijf maar am zes schepen ging, en dat namens de Engelse
koning de raden en burgers der zeven steden op 30 januari
1347 werden aangemaand Simon Lambright recht te laten

24) H. J. Smit, Brannen, I no. 239; J. W. Berkelbach van der Sprenkel,
Regesten, no. 324.

25) H. J. Smit, Brannen, I no. 438 (24 juni 1344).
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wedervaren, die voor onqeveer 3000 ££ schade had qeleden.
Waarschijnlijk heeft dit koninklijk verzoek weiniq resultaat op
geleverd; in elk geval horen we later niet meer van deze aanqe
legenheid 26) .

V. Het laatste en ingewikkeldste qeschil, dat we hier zullen
behandelen, betreft een schip dat door burgers van de Engelse
steden Hartlepool en Great-Yarmouth voor een reis naar de
Oostzee bevtacht was en dat voor de Deense kust is genomen
en leeggeroofd door inwoners van een hele reeks van Neder
landse en Noordduitse Hanzesteden: Harderwijk. Kampen.
Stavoren, Zwolle. Lubeck. Rostock en Stralsund. De door de
Engelse autoriteiten gevolgde procedure vertoont grote ver
schillen met de maatregelen, die men in de tijd van koning Ed
ward II nam. Voor een goed begrip van zaken is het daarom
wel nodig het een en ander te zeggen over de afstand van Ed
ward II. het aanvaarden van de regering door Edward III. en
de politieke oogmerken van laatstgenoemde vorst.
Edward II was. anders dan zijn vader en zijn zoon, een bij

zonder zwak vorst. Hij liet de regering grotendeels aan qunste
lingen over. en dat bracht onrust teweeq en burgertwisten.
Wanneer men de Calendars van de Rolls van ornstreeks 1323
doorleest, voelt men dat er iets van een nadernd onheil in de
lucht hangt. De bezetting van sommige kastelen gaat rebel
Ieren, op andere kastelen van de koning vraagt men verster
king teneinde het omringende land rustig te kunnen houden. Er
waren gunstelingen als de Despensers en hun aanhang. die
veel invloed en vee! vijanden hadden; het was kortom een woe
lige tijd van wanbestuur. Temidden van al die moeilijkheden
kwam het tot een breuk tussen de koning en zijn gemalin Isa
bella. zuster van de Franse koning Karel IV .27).

In 1325 vertrok Isabella op een diplomatieke missie naar
Frankrijk, om Edward II met' Karel IV te verzoenen. De En
gelse koningen hadden n1. sinds de 12e eeuw grote delen van
Frankrijk in bezit, zij het als leenman van de Franse koning.

26) Calendar of the Close Rolls Edward III. A.D. 1346-1349 (London
1905). blz. 241; K. Hohlbaum, Llrkundenbuch, III (Halle 1882-1886) no.
90; H. J. Smit, Bronnen, I no. 448.

27) B. C. Hardy, Philippa of Heineult and her Times (London 1910),
bIz. 18 karakteriseert de koninklijke echtgenoten aldus: "Edward was a
handsome fool and Isabellaa brilliant child, with the seeds of a mad im
prudence in her nature".
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Weliswaar waren veel van die bezittinqen verloren gegaan,
maar zij bezaten nog altijd Aquitanie en Ponthieu: Edward
moest als leenrnan voor die gebieden jegens Karel IV de leen
eed afleggen en hem trouw zweren, en juist daarover ging het
geschil. Isabella heeft toen deze oplossing gevonden, dat de
Enge1se koning het hertogdom Aquitanie en het graafschap
Ponthieu aan zijn zoon, de Iatere Edward III, zou afstaan en
dat deze daarvoor de leeneed zou afleggen 28). Het is om deze
reden, dat de jonge prins nu ook naar Engeland werd ge~
zonden.

Eenmaal in Frankrijk, weigerde Isabella naar Enge1and te
rug te keren. Zij ontmoette op het vaste1and Roger de Mor
timer, met wie zij reeds in Engeland een verhouding schijnt te
hebben gehad 29). Hij was een man, die geen scrupules kende,
en een verklaarde vijand was van hetbestaande gezag in En
geland. Met hem beraamde zij plarmen voor een expeditie
naar Enge1and; mogelijk heeft bij de koningin ook de gedachte
voorgezeten, dat. dit de enige manier was om de kroon voor
Edward III te redden.
De Franse koning, enigszins ontdaan over het gedrag van

zijn zuster, weigerde zijn medewerking te verlenen aan deze
onderneming. Toen reisde Isabella naar het hof van Willemlll,
graaf van Henegouwen en Holland, naar Valenciennes. Deze
had weI oren naar haar voorstel, en hee£t een vloot en een
klein leger ter beschikking gesteld. Tevens kwam toen, in 1326,
de verloving tot stand tussen Edward III en Philippa, dochter
van Willem III. Het huwelijk is 25 januari 1328 te York vol
trokken 30 ) •

De vloot, die de graa£ van Holland ter beschikking stelde,
bestond slechts uit vissersschepen: 8 hulken en 132 harinq
schepen 31). Het leger stond onder leidinq van Jan van Beau
mont, broer van graaf Wtllern. een ridder van Europese ver
maardheid. De troepen, die hij onder zich had, bestonden uit
onqeveer 3000 Engelse vluchtelinqen, Henegouwse ridders en

28) J. Mackinnon, History of Edward the Third. blz. 6.
29) B. C. Hardy, Philippa of Heineult, blz. 20 e.v,
30) H. S. Lucas. The Low Countries and the Hundred Years' War.

1326-1347 (Ann Arbor 1929),blz, 72.
31) W. [appe Albercs en H. P. H. Jansen, Welvaart in wording. biz.

182-183. .
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Duitse huurlinqen 32).
Jan van Beaumont en zijn mannen, Isabella en Mortimer

vertrokken 23 september 1326 uit Dordrecht en landden de
volgende dag in de omqevinq van Harwich. Het gehele land
verklaarde zich voor de koningin en tegen de koning 33). Het
parlement verklaarde Edward II vervallen van de troon en
wees zijn zoon Edward als zijn opvolger aan. Edward II werd
inverschillende kastelen gevangen gehouden en heeft in januari
1327 vrijwel gedwongen afstand van de regering gedaan. In
de nacht van 21 op 22 september 1327 is hij op Berkely Castle
door handlanqers van zijn tegenstanders op gruwelijke wijze
vermoord.
Op 1 februari 1327 is daarop Edward III tot koning ge~

kroond, maar de feitelijke macht werd nu uitgeoefend door Isa
bella en Mortimer. Zij voerden een bewind dat bijzonder sterke
weerstanden opriep; het land bevond zich op de rand van bur
geroorlog. In het najaar van 1330 nam Edward zelf de teugels
in handen: hij riep in oktober het parIement te Nottingham bij
een en liet Mortimer gevangen nemen. Deze werd 29 november
1,3,30terecht gestel<i. Aan Isabella werd als verblijf Castle
Rising in Norfolk toegewezen 34). Toen was Engeland weer
rustig en Edward kon aan andere dingen qaarr denken.
Dat was vooreerst een oorlog met Schotland. AIleen al Ed~

ward's streven om de Schotse koning tot zijn vazal te maken,
moest hem met Frankrijk in conflict brengen. De Franse koning
was nl. krachtens verdrag verplicht en uit politiek belang ge~
neigd de Schotten bij te staan, en hij heeft dat metterdaad ge
daan 35).
Deze moeilijkheden met Schotland werden doorkruist door

de moeilijkheden met Frankrijk. De Franse koning Philips IV .
was in 1314 overleden, en successievelijk opgevolgd door zijn
zonen Lodewijk X, Philips V en Karel IV. De laatste is 1
februari 1328 gestorven, en toen rees de vraag wie nu koning

32) J. Mackinnon, History of Edward the Third. blz. 8
33) T. F. Tout, The History of England from the accession of Henry

III to the Death of Edward III. 1216-1377 (London-New York-Bombay
1905), blz. 299.

34) J. Mackinnon, History of Edward the Third. bIz. 32; <B. C. Hardy,
Philippa of Heinoult, bIz. 67 e.v.

35) J. Mackinnon, History of Edward the Third. blz. 94.
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moest worden. Edward III was een kleinzoon van Philips IV
en eigenlijk nader tot de troon dan andere pretendenten. De
Franse baronnen wilden echter geen vreemde vorst hebben, en
kozen Philippe de Valois (Philips VI), een neef van Philips
IV. Hij is 29 mei 1328 te Rheims tot koning gekroond.
Op zichzelf zou dat misschien nog geen reden tot oorlog

geweest zijn, maar Edward beging de onvoorztchtiqheid om
Robert van Artois onder zijn bescherming te nemen; Robert
was een zwaqer van Philips VI en diens gezworen vijand, Hij
is het vooral, die Edward gestijfd heeft in zijn aanspraken op
de Franse troon 36).
Een andere bron van eindeloze twisten was het feit, dat de

Engelse koning als leenman van de Franse koning het hertoq
dom Aquitanie (o.a. met de steden Bayonne en Bordeaux)
bezat en de graafschappen Montreuil en Ponthieu. In mei 1329
stak Edward naar Frankrijk over en heeft te Arniens jegens
Philips de eed van trouw afgelegd; hij weigerde echter de for
mele leeneed af te leggen onder voorwendsel, dat hij daarvan
de consequenties nog niet kon overzien. Later, in april 1331,
heeft hij dat toch gedaan.
In 1335 begon men zich in Engeland er op voor te bereiden

om een Franse invasie, die men toen verwachtte, het hoofd te
kunnen bieden; in de zomer van 1337 rustte Philips VI een
vloot tegen Engeland uit en zond een leger naar Aquitanie.
Een oorlog was nu niet meer te vermijden. Na zorgvuldige
voorbereiding op militair en politiek gebied opende Edward III
in het najaar van 1339 de vijandelijkheden met een veldtocht in
de richting van Kamerijk. Het werd een zeer langdurige oorlog,
die tot diep in de vijftiende eeuw geduurd heeft. Beide landen
hebben van deze Honderdjarige Oorlog onnoernelijk veel leed
en schade ondervonden. "

Het wordt, na deze lange inleidinq, weer tijd om terug te
keren tot onze Nederlands-Enqelso handelsbetrekkingen en de
daaruit voortspruitende punten van qeschil. We hebben al
even ter sprake gebracht, dat het thans gaat om een schip dat
door lieden van Harderwijk, Stavoren, Kampen, Zwolle, Lii-

36) J. Mackinnon, History of Edward the Third, blz, 100; B. C. Hardy,
Philippa of Heineuli, blz. 91.
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beck. Rostock en Stralsund is aangevallen. Het schip was
door John de Nesbyt en William Wade, burgers van Hartle
pool, en hun zakenvriend John Lambe van Great- Yarmouth
bevracht voor een reis naar de Oostzee. Het is op 30 mei 1338
door burgers van de hiervoor genoemde zeven steden voor de
Deense kust aangevallen; de aanvallers hebben zich van schip
en lading meester gemaakt.

De waarde van de lading was niet onaanzienlijk, en wordt
in de stukken nu eens op 600 en dan weer op 800 ££ geschat.
Het is dus wel begrijpelijk, dat John de Nesbyt en de zijnen
over deze gang van zaken een klacht bij de Engelse koning
aanhangig hebben gemaakt. De Engelse autoriteiten zijn be
gonnen verzoeken te rich ten tot de graven van Gelre en HoI~
land, en tot de stadsbesturen van de reeds genoemde Neder
landse en Duitse steden om te willen bevorderen, dat aan
John de Nesbyt c.s. schadevergoeding voor het verlies van
schip en lading zou worden betaald 37). Deze verzoeken heb
ben niet de minste uitwerking gehad.

Daarna gaat er op 27 januari 1339 een brief van koning Ed
ward uit aan zijn zwager, de Duitse keizer: hij verzoekt hem
zijn tussenkomst te willen verlenen opdat de Engelse koop
lieden recht kan worden gedaan 38). In hoeverre die stap ef
fect heeft gehad blijkt niet, maar in elk geval krijgt op 9 maart
1339 de baljuw van Blakeney opdracht beslag te leggen op
koopmansgoederen, afkomstig van de ons bekende zeven Han
zesteden 39). Soortgelijke opdrachten zijn uitgegaan aan de
baljuwen van Boston, Great- Yarmouth, Ravenspur, Scarbo
rough en de autoriteiten van andere Engelse havensteden.
Hoe precies het verdere verloop is geweest, blijkt niet duide

lijk; waarschijnlijk hebben de Duitse, Hanzesteden geprote~
steerd, dat oak onder hun burgers beslag is gelegd. In elk ge~
val deed de Engelse koning op 16 oktaber 1339 opnieuw aan
verschillende baljuwen bevelschriften uitgaan: daarin wordt
echter gezegd, dat het beslag ten aanzien van de drie Duitse
Hanzesteden vaarlopig moet worden opgeschort en aIleen ten

31) Dit blijkt uir de tekst van een oorkonde van 9 maart 1339: H. J.
Smit, Brannen. I no. 393.

38) Calendar of the Patent Rolls Edward III, AD. 1338-1340 (London
1898), biz. 378.

:3fJ) H. J. Srnit, Brannen. I no. 393.
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uitvoer mag worden gelegd ten aanzien van de vier Neder
landse Hanzesteden, nl. Harderwijk, Stavoren, Kampen en
Zwolle 40). Edward III heeft nl. een zodanige Europese poli
tiek gevoerd, dat hij in deze jaren zich niet veroorloven kon de
keizer tegen zich inhet harnas te jagen; vandaar, dat de Errqel
sen bij handelsconflicten de Duitse handelssteden met de groot~
ste omzichtigheid hebben behandeld.
Deze Enge1se politiek is eigenlijk inge1eiddoor een rede, die

Robert van Artois in maart 1337 voor het parlement heeft ge~
houden: hij beweert daarin, dat alleen Edward III recht had op
de Franse kroon 41). Het parlernent reageerde voorzichtig en
bedachtzaam. Het benoemde een cornmissie, die onder leidinq
van de bisschop van Lincoln met welgevulde geldbuidels naar
het vasteland vertrok. Het eerste dod was Valenciennes, waar
zij graaf Willem III mcesten polsen over de moqelijkheid een
coalitie tegen Frankrijk in het leven te roepen.
Toen het voorbereidende werk gedaan was, stak Edward

III met koningin Philippa over naar Vlaanderen en reisde door
naar Keulen en andere steden. Op 31 augustus 1338 kwam hij in
Koblenz aan, waar hij met grote praal werd ontvangen. In de
Rijksdaq werd Philips VI, wegens zijn houding tegenover
Rijks-Vlaanderen van felonie beschuldigd, d.w.z, beschuldigd
dat hij in zijn plichten als leenrnan tekort was geschoten. Ed
ward III werd plechtig voor zeven jaar benoemd tot Vicaris
generaal van het Rijk in het Westen, d.w.z. ten Westen van
de Rijn 42).
Edward had de jaren voor het uitbreken van de oorlog met

Frankrijk (1339) benut voor het opbouwen van een coalitie
tegen Frankrijk. Tal van Nederlandse en Noordduitse vorsten
hebben tegen de belofte van een Engels jaargeld hun hulp en
medewerkinq toegezegd. Deze coalitie is vooral tot stand ge
komen door toedoen van Willem III, graaf van Henegouwen
en Holland, Edward's schoonvader, en van Reinoud II, graaf

40) Calendar of the Close Rolls Edward III, AD. 1339-1341 (London
1901), bIz. 196, 197, 209.

41) J. Mackinnon; History ot Edward' the Third, bIz. 103.
42) J. Mackinnon, History o] Edward the Third, blz. 122; T. F. Tout.

History of England, blz. 335; J. F. Niermeyer in Algemene Geschiedenis
dec Nederlenden. III (Utrecht 1951) blz. 17, 50. Deze benoeming in 1338
was overigens een bevestiging van een reeds in 1337 geschapen toestand.
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van GeIre. Reinoud was nl. door zijn tweede huwelijk met de
Engelse prinses Eleonora de zwager van de Engelse koning
qeworden. Dit huwelijk heeft gewichtige gevolgen gehad:
Reinoud is de tussenpersoon geweest tussen Edward en Jacob
van Artevelde, de bekende partijleider in Vlaanderen, en aan
de andere kant heeft hij Edward en keizer Lodewijk nader tot
elkaar gebracht 43). Er was meer: de voorbereidselen tot de
oorlog en de grote bedragen, die in de vorm van jaargelden
aan de bondgenoten moesten worden uitbetaald of in uitzicht

. werden gesteld, vormden een bijzonder zware belasting van de
Enge1se schatkist 44). Het zal Edward niet onwelkom zijn ge~
weest, dat zijn zwager Reinoud in veel gevallen borg bleef voor
de uitbetaling van het Engelse goud, of de koning belangrijke
sommen leende. De beloning bleef ook niet uit: juist om zijn
activiteit bij deze omsingelingspolitiek van Frankrijk heeft de
keizer in 1339 aan Reinoud II de hertogstitel toegekend 45 ) .

Men ziet het, er was een grote mate van samenwerking tus
sen de verschillende vorstenhuizen in Noordwest-Europa, een
samenwerkinq die licht verstoord kon worden. Het is onqe
twijfeld daarorn, dat de Engelsen bij handelsconflicten met de
Hanzesteden zo voorzichtig zijn opgetreden.

In het geval dat ons nu bezig houdt, de schade die de Enqel
se kooplieden John de Nesbyt en de zijnen hadden opgelopen,
heeft koning Edward III eerst de keizer om toestemming ge~
vraagd voor het leggen van beslag onder de kooplieden van
Lubeck, Rostock en Stralsund. De keizer heeft daarop 22
februari 1340 zijn toestemming verleend 46). Pas daarna heeft
Edward, onder uitdrukkelijke vermelding van •s keizers goed~
keurinq, op 5 april 1340 zijn baljuwen opdracht gegeven het
beslag uit te breiden tot de goederen der drie Duitse Hanze
steden 47).
Koning en keizer hadden evenwel geen rekening gehouden

43) J. F. Niermeyer, a.w., III bIz. 143.
44) George Unwin, Finance and Trade under Edward III (Manchester

University' Press 1918), passim.
'15) H. S. Lucas, The Low Countries, bIz. 303; J. F. Niermeyer, a.w.,

IIIbIz. 143.
46) Public Record Office te Londen, C. 81/263 no. 12742-12743. De

originele brief van de keizer is van 22 februari 1340, de gelijktijdige copie
is, vermoedelijk door een vergissing, gedateerd op 15 februari 1340.

47) K. Hohlbaurn, Llrkundenbuch. II no. 651.
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met de reacties van Lubeck, Rostock en Stralsund. Deze steden
waren verontwaardigd en hebben fel geprotesteerd. De Enqel
sen moeten het wel een verve1end geval hebben: qevonden,
maar zij hebben een commissie van onderzoek benoemd, die be
stond uit vier personen nl. Thomas de Multonia de Kyrketonia,
Thomas de Sibthorpia, Thomas de Braytonia en Johannes de
Trehamptonia. Deze commissie heeft 25 oktober 134:0uitspraak
gedaan, en bij die uitspraak heeft men: vastgesteld dat de over
val van 30 mei 1338 alleen bedreven was door gewapende
mannen van Harderwijk, Kampen Stavoren en Zwolle. De
koning verleende nu de kooplieden van Lubeck, Rostock en
Stralsund vrijgeleide voor de handel op zijn rijk 48). Naar aan
leidin:g van hetgeen we over de Engelse staatkunde van die
dagen hebben meeqedeeld, zal men wellicht de mening kun
nen billijken dat politiek aan deze uitspraak niet vreemd is ge~
weest.

Nog eenmaal komt deze kwestie ter sprake, en wel in een
brief van de koning van 5 mei 134:1 aan de rechters van de
King's Bench 49). Te N ewcastle-on- Tyne was een schip van
een zekere 'I'idemannus uit Harderwijk in beslag genomen,
en de koning droeg de rechters op onderzoek te doen of de in
beslag genomen goederen aan John de Nesbyt en de zijnen
konden worden toegewezen; zij moesten v66r 18 mei in dezen
sententie wijzen. Het is gemakkelijk te zien, dat het voor deze
Engelse kooplieden uitermate moeilijk is geweest om verhaal
te nemen op kooplieden van overzee.

Llit het voorgaande is wel duidelijk geworden, dat de han
delsconflicten die we besproken hebben, op zichzelf niet zo
erg belangrijk waren, De gevolgde procedure om de geleden
schade op buitenlaridse kooplieden te kunnen verhalen, was
echter niet zonder gebreken. Die gebreken werden nog verer
gerd door allerlei factoren, voortvloeiende uit de alqernene
staatkundige verwikkelirrqen van die tijd.
De kooplieden, eenmaal buitenqaats, waren veelalop zich

zelf aangewezen. Zij hadden in het buitenland niet op veel
steun van de stad hunner inwoning te rekenen, en dat is een
der oorzaken van het ontstaan van de Hanze. Eerst verenigden

48) H. J. Smit, Brannen, I no. 407.
49) H. J. Smit, Brannen, I no. 409.
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de vreemde kooplieden in belangrijke handeiscentra ais Lon
den zich tot groepen, waarvan de Ieden eikaar bijstand ver
leenden. Mettertijd kregen die groepen een vaste organisatie,
en in een Iatere fase werden de steden, waar die kooplieden
thuis hoorden, lid van organisatie die als de Hanze bekend
staat. Dat is echter pas in de tweede helft van de 14e eeuw
gebeurd, niet meer in de tijd die het onderwerp van deze bij
drage is.
In de derde plaats krijgt men onwillekeurig de indruk, dat

het begin van de 14e eeuw een wilde tijd is geweest, tenminste
naar onze maatstaven gemeten. Vooreerst voIgt dat uit de ac
ties en reactiecs van koopliedn en schepelinqen, maar ook bij
personen van andere stand komen we veeI voorbeelden tegen
van een ongeremde drang naar daden. Dit leidt bij sommige
vorsten ais Philips VI. maar vooral bij Edward III en zijn zoon
de Zwarte Prins tot uitgesproken wreedheid, maar ook bij een
zo bekwaam politicus ais graaf Willem IIIl vallen zijn soms
opmerkelijk impulsieve gedragingen op. En met een voorbeeid
van dit Iaatste willen we deze bijdrage besluiten.

Graaf Willem's oudste dochter Margaretha zou in het huwe
lijk treden met Lodewijk van Beieren, koning en later keizer
van het Duitse Rijk. De moeilijkheid was, dat de graad van
bloedverwantschap volgens het kanonieke recht een huwelijks
beletsel vormde, en daarom hebben zij de paus om dispensatie
verzocht. Het was in de middeleeuwen niet ongewoon, dat in
dergelijke gevallen dispensatie werd gevraagd en verkregen,
maar nu talmde paus Johannes XXII. De bettekkingen tussen
de curie te Aviqnon en keizer Lodewijk zijn trouwens altijd vrij
slecht geweest.
Met deze gespannen verhouding tussen keizer en paus ge~

voelde geen der betrokkenen zich zeer gelukkig, ook de F ranse
koning niet. In 1330, toen graaf Willem en koning Philips
met elkaar nag op goede voet stonden, vertoefde de graaf van
Henegouwen bij zijn zwager te Parijs, en dacht dat hij op zijn
manier aarr deze kwestie een einde zou kunnen maken. Hij be
gaf zich met medeweten van koning Philips VI op 18 maart
van Parijs op weg naar Avignon voor een bezoek aan de paus,
en wel aan her hoofd van een Iegertroep van 800 man. Men kan
het de paus niet kwaIijk nemen, aldus prof. Niermeyer, dat hij
op niet zeer vriendelijke toon verzocht van deze visite ver-
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schoond te blijven, en intussen troepen verzamelde en het pau~
selijk paleis in staat van tegenweer bracht 50). Graaf Willem
moest onverrichterzake terugkeren, zeer gegriefd dat men zijn
goede bedoelingen zo had misverstaarr.

50) H. S. Lucas, The Low Countries, biz. 96; J. F. Niermeyer, a.w.,
III biz. 78. Zie oak een brief van 26 september 1330 over deze zaak, door
de paus aan de gravin van Heneqouwen qeschreven, bij G. Brom, Bulla
dum Trejectense, I (Haga-Comitis 1891) biz. 361 no. 850.
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