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vroeghanzeatische handel op de westelijke Dwina via het in 1201 gestichte Riga en
het filiaal in Smolensk aan de Dnjepr. Van de achttien Duitse kooplieden die in 1229
aanwezig waren toen met vorst Mstislav Davidovic een handelsovereenkomst werd
gesloten, kwamen er zes uit Westfalen. Twee andere kwamen uit Groningen.26

Halverwege de dertiende eeuw had Lübeck zich niet alleen een dominante posi-
tie binnen de Oostzeehandel verworven, maar ook op het Deense Schonen,27 waar
de rijke haringvangsten hadden geleid tot de opzet van twee jaarmarkten, in Skanør
en Falsterbo. Die trokken tussen augustus en oktober (de vangstperiode) mensen uit
het Oostzeegebied aan, maar ook ‘ommelandvaarders’ van rond de Noordzee. De
beide nederzettingen vervulden niet alleen een rol als haringmarkt maar waren ook
omslagplaatsen van grote betekenis voor de goederenhandel tussen Oost en West.

In de tweede helft van de dertiende eeuw probeerde de stad Lübeck om ook de
organisatie van de Oostzeehandel in handen te krijgen. Om dat doel te bereiken
moesten zowel Visby, dat lange tijd een belangrijke handelspartner was geweest
maar steeds meer als concurrent werd ervaren, als de vereniging van Gotlandvaar-
ders worden uitgeschakeld. De eerste stap daartoe werd gezet in 1293, toen in de
vergadering van Wendische en Saksische steden het besluit werd genomen om de
hoogste gerechtelijke instantie van het kontor in Visby te verplaatsen naar Lü-
beck.28 Tenminste 31 Westfaalse, Saksische, Wendische, Pruisische en Lijflandse
steden werden opgeroepen om voor het besluit te stemmen. Er waren slechts wei-
nig tegenstemmen of stemmen onder voorbehoud. In 1299 werd het de Genoot-
schap van Gotlandvaarders verboden om hun zegel te voeren omdat ze daarmee iets
zouden kunnen bezegelen wat tegen de wens van de overige steden indruiste.29 Die
maatregel betekende de facto het einde van het genootschap. In de jaren ‘90 van de
dertiende eeuw probeerde Lübeck echter ook meer invloed te verkrijgen op het
kontor in Nowgorod, zoals is af te lezen aan de bepalingen van de tweede schra.30

Handelscontacten met Engeland

Op zoek naar nieuwe afzetmarkten bereikten aan het begin van de dertiende eeuw
en mogelijk ook al vroeger kooplieden uit het Oostzeegebied, uit het gebied van
Elbe en Weser, havens aan de Engelse oostkust, in de eerste plaats Boston en Lynn
maar vooral ook Londen.31 Daar kwamen ze Keulse kooplieden tegen, die al sinds
de jaren ‘70 van de twaalfde eeuw over royale handelsprivileges van de Engelse ko-
ningen beschikten. Die hielden onder meer in dat de Keulenaren gelijk waren ge-
steld met de Fransen wat de wijnverkoop betreft, dat ze zich in Engeland vrij moch-
ten bewegen en bepaalde heffingen niet hoefden te betalen. Bovendien hadden ze
de beschikking over een eigen gildehal aan de noordoever van de Theems (op het
terrein van de latere Staalhof).32 Vermoedelijk hebben de nieuwkomers contact ge-
zocht met de Keulse handelslieden, mogelijk vanwege hun privileges, maar in ieder
geval ook om ook gebruik te kunnen maken van hun pand. Voor de Keulse koop-
lieden echter, die de handel met Engeland – ook later nog – als hun domein be-
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schouwden, waren de Oosterlingen ongewenste concurrenten op de Engelse mark-
ten waar zij wol, wollen stoffen, lood en tin inkochten en wijn en metaalproducten
verkochten. Ze toonden zich dan ook niet echt bereid om hen tegemoet te komen.
Dat blijkt uit de rijksvrijheidsbrief die Frederik ii in 1226 aan Lübeck gunde. Hij
ontsloeg de Lübeckers daarin van een heffingsverplichting die de Keulenaren, de
Tielenaren, “et eorum socii”, waaronder vermoedelijk hoofdzakelijk Westfaalse
kooplieden uit Soest en Dortmund moeten worden verstaan, wederrechtelijk op-
legden aan de Lübeckers in Engeland. Tegelijkertijd schreef hij voor dat de Lübec-
kers dezelfde rechten moesten genieten als de kooplieden uit het Westen.33 Er is alle
reden om aan te nemen dat de keizerlijke beschikking nauwelijks effect heeft gehad,
maar de brief geeft wel een beeld van de rivaliteit die er bestond tussen de verschil-
lende groepen kooplieden. Uit documenten uit de jaren ’30 van de dertiende eeuw
blijkt echter wel steeds meer dat de kooplieden uit Lübeck, Hamburg, Gotland en
Braunschweig en andere steden, eigen privileges verwierven – vaak in de vorm van
“writs” van de koning aan de havenambtenaren – voor hun handel in Engeland34,
en zodoende stapsgewijs gelijkgesteld werden met de Keulse kooplieden.

Een eerste gemeenschappelijk privilege aan de kooplieden “regni Allemann[ie],
illis videlicet qui habent domum in civitate nostra London[iensi], que gildehall
 teutonicorum vulgariter nuncupatur”, kwam in juni 1260.35 Het bezit van een ge-
zamenlijk huis en het feit dat Arnold fitz Thedmars wordt genoemd als Duits al-
derman oftewel “aldermann[us] Teutonicorum” (1251)36 resp. “mercatorum Ale-
maninie in Angliam veniencium”37 wijst erop dat de Duitsers in Engeland op de een
of andere manier bestuurlijk georganiseerd waren.38 Deze “mercatores regni Alle-
mannie” of kooplieden van het Duitse rijk vormden echter geen geïnstitutionali-
seerde gemeenschap van Duitse Engelandvaarders. Daarvoor spreekt ook het feit
dat koning Hendrik iii nog in 1266/1267 de Hamburgers en Lübeckers tegen beta-
ling van een somme gelds toestond een eigen Hanze op te richten naar het voor-
beeld van de Keulse kooplieden.39 Opmerkelijk is de bepaling dat de Lübeckers
zich niet garant hoefden te stellen voor de schulden van derden en zodoende rui-
mere privileges kregen dan alle anderen.40

De “mercatores de hansa Alman[ie]” oftewel kooplieden van de Duitse Hanze
worden voor het eerst genoemd in de bekende oorkonde van juni 1282, waarin de
stad Londen afspraken maakt met de Duitse kooplieden over onderhoud en beheer
van Bishopsgate in het noordelijke deel van de stadsmuur.41 Het lijkt erop dat de
Dortmundse kooplieden in de onderhandelingen een belangrijke rol hebben ge-
speeld. De hier genoemde “hansa Alman[ie]” was echter niet de Duitse Hanze in de
brede zin van het woord, maar de Kantoorgemeenschap van Duitse kooplieden die
naar Londen waren gekomen. Dat wordt ook bevestigd door de privileges die Ed-
ward ii (1307-1327) toekende aan Duitse kooplieden. Die zijn allemaal gericht aan
de kooplieden van het Duitse rijk ... die over een huis in onze stad Londen be-
schikken oftwel aan de kooplieden die tot de Londense Hanze behoren.42 Mogelijk
heeft het in 1275 weer opgevlamde conflict over deelname van de Duitsers aan de
kosten voor herstel van Bishopgate ertoe bijgedragen dat groepen kooplieden be-
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sloten hun krachten te bundelen in een Kantoorgemeenschap.43 In voornoemde
oorkonde stond ook dat ze het recht kregen een olderman te kiezen. Voorwaarde
was wel dat deze het Londense burgerrecht bezat en ten overstaan van het stadsbe-
stuur onder ede verklaarde dat hij zich in zijn rechtspraak en bij de uitoefening van
zijn ambt zou houden aan het vigerende Londense stadsrecht. Verder is er over de
organisatie en structuur van de Kantoorgemeenschap in deze tijd niets bekend. Het
oudste statuut dateert pas uit 1460. 

Handelsvoorrechten en conflicten in Vlaanderen

In de dertiende eeuw werd naast de Engelse markten ook Vlaanderen een interes-
sante bestemming voor de handelsreizen van de groeiende Hanze. Vlaanderen was
redelijk dicht bevolkt, kende vele steden en had een leidende positie in de lakenwe-
verij. Brugge was verkeersgeografisch zeer gunstig gelegen aan het Zwin, een trech-
tervormige zeearm ontstaan na een stormvloed, die de stad bereikbaar maakte voor
zeeschepen. De stad ontwikkelde zich tot de belangrijkste wereldmarkt ten noor-
den van de Alpen en tot ontmoetingspunt voor lange-afstandshandelaren uit het
Oost- en Noordzeegebied en kooplieden uit landen rond de Middellandse Zee die
kostbare zijde, zuidvruchten en specerijen op de Brugse markt aanboden.44 Gaan-
deweg nam Brugge in de tweede helft van de dertiende eeuw de functie van de jaar-
markten van de Champagne over.

De eerste grote privileges voor de handel in Vlaanderen verkregen de Duitse
kooplieden in 1252/1253, waar de Lübecker raadsgezand Hermann Hoyer en de
Hamburgse raadsnotaris Jordan von Boizenburg uit naam van ‘quarundam civita-
tum’ onderhandelden met gravin Margaretha ii van Vlaanderen. Ze wisten tolkor-
tingen in Damme en Brugge te bedingen, werden vrijgesteld van de gerechtelijke
tweekamp, het strandrecht en de aansprakelijkheid voor schulden van derden.45

Wat daarbij opvalt is dat de privileges, hoewel bedongen door de afgevaardigden,
niet voor alle Nederduitse kooplieden golden. Er werden vier afzonderlijke versies
opgemaakt voor de Lübeckers, de Hamburgers, de Gotlandse en de Rijnland-
Westfaalse kooplieden. Dat maakt het waarschijnlijk dat er nog geen sprake was
van een georganiseerde gemeenschap van Duitse kooplieden die in staat was om
met succes de gezamenlijke belangen te behartigen. Dat die gemeenschap er staps-
gewijs uiteindelijk wel kwam, is goed te zien aan het voorbeeld van Brugge.

Eind jaren ’70 van de dertiende eeuw kwam het in Brugge tot conflicten tussen
de stedelijke autoriteiten en buitenlandse kooplieden, niet alleen Nederduitse maar
ook Spaanse en Zuid-Franse. Aanleiding waren de verhoging van bepaalde heffin-
gen en onregelmatigheden bij het wegen. De kooplieden besloten toen, gesteund
door een privilege van Gwijde van Dampierre (graaf van Vlaanderen) uit de zomer
van 1280, waarin zij werden erkend als ‘compaignie’ en het recht kregen om eigen
‘procureurs’ met bestuurlijke en jurisdictionele rechten te benoemen, Brugge te
verlaten en hun stapelplaats te verplaatsen naar Aardenburg, enkele kilometers ver-
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derop.46 Aardenburg was echter minder gunstig gelegen en daarom voor de koop-
lieden niet meer dan een noodoplossing. Omdat ook Brugge zelf belang had bij de
buitenlandse kooplieden, begonnen al in de zomer van 1281 onderhandelingen over
een terugkeer. Veelzeggend is dat deze onderhandelingen voor wat betreft de Duit-
sers, de kooplieden van de groeiende Hanze, in belangrijke mate werden gedragen
door Lübeck. Op een zeker moment schijnt de Lübecker raadsheer Johann van Do-
wai zelfs de enige onderhandelaar te zijn geweest en vraagt hij de raad in Lübeck
daarom om de steun van extra vertegenwoordigers “uit andere steden van ons
grondgebied”.47 Veel steun schijnt hij echter niet te hebben gekregen, want een
plaatselijke ‘universitas mercatorum’ of gemeenschap van kooplieden, die de zaken
had kunnen behartigen, was nog niet gevormd.

Begin veertiende eeuw waren er opnieuw klachten van de kooplieden dat ze in
Brugge in hun handel werden belemmerd. De kritiek richtte zich voornamelijk op
de muntbesnoeiingen van de jaren daarvoor en achterstellingen in het gebruik van
de stedelijke waag. Vanwege de aantrekkelijke vrijbrieven van de stad Aardenburg
en graaf Robert iii vertrok men eind 1307 of begin 1308 opnieuw naar Aarden-
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burg.48 De terugkeer naar Brugge volgde echter al twee jaar later, toen zowel Brug-
ge als graaf Robert de kooplieden verregaande handelsvrijheden en persoonlijke
veiligheidsgaranties in het vooruitzicht stelde.49 Ook in de muntkwestie kwamen
de Vlaamse autoriteiten de Nederduitse kooplieden tegemoet. Alles wijst erop dat
de onderhandelingen dit keer werden geleid door de Saksische steden Braun -
schweig, Goslar en Maagdenburg, aan wie eigen versies van de privileges werden
toegekend.50 Maar zowel de stad Brugge als de landsheer hechtten er zeer aan dat
de uitkomst van de onderhandelingen werd goedgekeurd door de ‘steiden van
Oestland’ – waarmee men vermoedelijk vooral doelde op Lübeck.51 In dit verband
moet worden opgemerkt dat de ‘coepmannen van den Roemschen rike’ zich nu
presenteerden als ‘gheselscepe’ en dat ze het recht kregen om eigen vergaderingen
te beleggen, ordonnantiën uit te vaardigen en schending van de daarin vastgelegde
regels zelf te berechten.

Pas omstreeks het midden van de veertiende eeuw manifesteerden de Duitse
kooplieden in Brugge zich definitief als georganiseerde Kantoorgemeenschap. In
oktober van 1347 namen de kooplieden die – omdat ze in Brugge geen eigen hof
hadden en woon- en magazijnruimte moesten zoeken bij herbergiers52 – bijeen-
kwamen in de eetzaal van het Karmelietenklooster een verordening aan,53 waarin
met name procedurele kwesties werden vastgelegd. Van belang is dat de in Brugge
aanwezige kooplieden op basis van hun herkomst werden verdeeld in drie delen:
één deel Wendisch-Saksisch, één deel Pruisisch-Westfaals en één deel Gotlands-
Lijflands. Elk derde deel benoemde uit zijn midden twee oldermannen, die op hun
beurt weer uit elk derdendeel zes bijzitters moesten benoemen die de verantwoor-
delijkheid kregen over de lopende zaken van het Kantoor. Zij moesten bijvoorbeeld
de belangen van de Duitse kooplieden vertegenwoordigen ten overstaan van de ste-
delijke autoriteiten en de landsheer, het beheer over de gezamenlijke kas voeren en
toezien op de naleving van de privileges en de statuten door de kooplieden zelf.
Daarnaast werd besloten om een boek aan te leggen, waarin alle voorschriften, be-
sluiten en gewoonten vastgelegd zouden worden. Deze ‘ordinancien’ en ‘custumen’
dienden elk jaar te worden voorgelezen aan de kooplieden opdat zij zich daarvan
op de hoogte zouden stellen. Eerste aanvullingen op het Kantoorreglement volgden
al in 1348/1349 en 135454 waarin onder meer de voorwaarden werden genoemd
voor uitsluiting uit het ‘Duschen recht’, met andere woorden het verlies van rech-
ten op de privileges die Hanzeleden genoten. Met de binnen de Hanze normatief
geworden derdenindeling wilde men de zekerheid scheppen dat bij overleg en be-
sluitvorming rekening zou worden gehouden met de per regio verschillende belan-
gen tussen de kooplieden.

De vroegste contacten met Scandinavië

In deze tijd was er ook een Kantoor in de plaats Bergen aan de kust van West-
Noorwegen gevestigd. Berichten over Duitse handelsbetrekkingen met Noorwe-
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gen gaan terug tot de tijd voor de Hanze. Een van die berichten is afkomstig uit de
Sverris saga uit de jaren ’80 van de twaalfde eeuw. Daarin staat dat koning Sverrir
Sigurdsson de Engelsen bedankt voor het brengen van nuttige handelswaar maar te-
keer gaat tegen de Duitsers die grote hoeveelheden wijn naar Noorwegen importe-
ren en daardoor de drankzucht en gewelddadige onlusten aanwakkeren.55 Vermoe-
delijk zijn daarmee kooplieden uit Keulen of Utrecht en misschien ook uit
Deventer bedoeld. Er zijn bewijzen voor het bestaan van nauwe handelsbetrekkin-
gen tussen Lübeck (en vlak daarna ook tussen de overige Wendische steden) en
Noorwegen in de tweede helft van de dertiende eeuw56, waarbij duidelijk wordt
hoezeer Noorwegen was aangewezen op de aanvoer van graan (rogge), meel (tar-
wemeel) en mout toen de levering van Engels graan uit het Wash-gebied stokte.
Men voer – afgezien van Oslo en Tønsberg, waar vrij kleine nederzettingen waren
ontstaan – op Bergen, dat sinds de twaalfde eeuw was uitgegroeid tot de belang-
rijkste stapelplaats voor een begeerd product: stokvis.57 Het eerste (overgeleverde)
privilege dat onbeperkte bewegingsvrijheid in Noorwegen verschafte, verkregen de
Lübeckers in 1250.58 Daarna verwierven ze samen met de kooplieden uit de Wen-
dische steden, zo blijkt uit de documenten, in ieder geval in de jaren 1278, 1285 en
1294 nog meer en uitgebreidere handelsvoordelen.59 Zo werden ze bijvoorbeeld
ontheven van bepaalde publieke taken en het recht van voorverkoop, dat is het
recht om goederen te verkopen voordat ze op de markt worden aangeboden, van de
koninklijke voogd werd beperkt tot drie dagen. Bovendien kregen ze toestemming
om van schipbreuken afkomstige goederen te bergen. Wel was het de kooplieden
streng verboden om zelf naar de productiegebieden van de stokvis te varen. Niette-
min slaagden de Duitse kooplieden erin om, gebruikmakend van hun economische
overwicht, de stokvisproducenten door middel van goederenkredieten aan zich te
binden en zo de Noren te verdringen uit de actieve stokvishandel. Dat Noorwegen
was aangewezen op graanleveranties uit het Oostzeegebied blijkt uit het feit dat er
na 1316 regelmatig gewag van wordt gemaakt dat alleen kooplieden die graan, meel
of mout hebben meegebracht ook stokvis en boter uit mochten voeren.60

Niettemin werden de Duitse kooplieden in de veertiende eeuw deels beperkt in
hun vrijheden; het gastrecht werd restrictiever en alle klein- en tussenhandel in
Noorwegen werd verboden. In 1316 werd – weliswaar zonder blijvend succes – bo-
vendien het ‘winterzitten’ verboden, een fenomeen dat in de tweede helft van de
dertiende eeuw steeds vaker voorkwam.61 Wie een winter lang in Bergen bleef, kon
in de lente de eerste stokvis inkopen en zodoende na de hervatting van de scheep-
vaart als eerste de afzetmarkten op het vasteland bevoorraden. De handelslieden
huurden of kochten huizen in de hoven aan de oostelijke kant van de Vågen, een ge-
bied dat al snel zou uitgroeien tot de ‘Duitse Brug’ (‘Tyske Bryggen’), de zetel van
het Hanzekantoor in Bergen.62

Het samenleven op een klein oppervlak, wellicht ook in reactie op specifieke han-
delspolitieke uitdagingen, leidde tot de totstandkoming van vaster omlijnde be-
stuurlijke structuren.63 Kennelijk wilde men als Kantoorgemeenschap de gemeen-
schappelijke belangen naar binnen en naar buiten effectiever behartigen. Daarbij
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negeerde men het verbod van koning Magnus uit 1320 om als buitenlandse kooplie-
den verenigingen (‘samhælldi’) op te richten en wetten en statuten uit te vaardigen.64

Uit een Zweedse aanklacht tegen de “mercatores de civitatibus maritimis, dictos
hensebrodere” uit 1352 blijkt overduidelijk65 dat er rond die tijd sprake was van een
“societas” of gemeenschap van mannen die de Duitse taal spreken en in Noorwegen
wonen (“homines lingwe Theutonise Norwegiam habitantes”).

Conflictbeheersing door de Hanze

Halverwege de veertiende eeuw waren er dus vier grote handelsposten, de Kanto-
ren, pijlers van het hanzeatische handelssysteem. Tegelijkertijd had ook de dagvaart
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(Hanzedag) als bestuursinstrument van de gehele Hanze aan betekenis gewonnen
en ging ook over tot handelen. In de vroege jaren ’50 van de veertiende eeuw was
het tot onenigheden tussen de oldermannen van het Brugse Kantoor gekomen. In
februari 1356 besloten de in Lübeck bijeengekomen raadsafgevaardigden van de
‘oostersen steden’, de eerste dagvaart op het niveau van de gehele Hanze waarvoor
schriftelijke bewijzen bestaan, om een delegatie naar Brugge te sturen om het con-
flict bij te leggen.66 Diverse raadsheren uit Lübeck, Hamburg en Stralsund, Dort-
mund, Soest, Thorn en Elbing maakten deel uit van de delegatie als vertegenwoor-
digers van het Lübeckse respectievelijk Westfaals-Pruisische derdendeel alsmede
vertegenwoordigers van het Gotlands-Lijflandse deel. Na onderhandelingen met
de oldermannen van het Kantoor en de bijzitters bevestigden zij de statuten van
1347 en voegden er een aantal bepalingen aan toe, waarin met name de positie van
de oldermannen nader werd vastgelegd en versterkt.67 De delegatie bestond dus uit
afgevaardigden van alle drie in de statuten van 1347 genoemde delen en dat maakt
duidelijk dat zij in opdracht van de gehele Hanze handelde. Het optreden van de
delegatie en de genomen besluiten onderstreepte dat de “ghemenen coplude uten
Romeschen rike van Alemanien … toe Brucghe” van nu af aan onder toezicht ston-
den van de voor de gehele Hanze geldende dagvaart, dat wil zeggen: van de Hanze
zelf, en dat ze een ‘hanzeatisch’ Kantoor waren geworden. Het is daarom ook ze-
ker geen toeval dat in een document gesproken wordt over de “koplude des Rome-
schen rikes van Alemannien van der Dudeschen hense” en de “stad van der Dude-
schen hense”,68 nadat de Noorse koning Magnus Eriksson al in 1343 de kooplieden
uit de Wendische steden (“civitates maritime orientales” of de oostelijke zeesteden)
en alle overige kooplieden “de hansa Theutonicorum” tolkortingen had toege-
kend.69

In de loop van de jaren ’60 van de veertiende eeuw was ook het Kantoor van Ber-
gen onderworpen aan het toezicht van de Hanzedag.70 Dat wordt bevestigd door
berichten die tevens inzicht geven in de interne structuren van het Kantoor. In 1365
richtten de oldermannen, die er op dat moment dus kennelijk waren, zich tot een
vergadering van Wendische en Pommerse steden met het verzoek om bepaalde
maatregelen te mogen nemen ten aanzien van Bergen. Het ging daarbij onder meer
om de hoogte van de (omstreden71) schotbetalingen of belastingen op handelswaar,
de omgang met Kantoorgenoten die “des kopmans wilkor” dat is de voorschriften
van de koopman hadden geschonden en het recht om mannen die niet over het bur-
gerrecht (van een Hanzestad) beschikten te benoemen tot olderman of bijzitter.72

Dat laatste werd overigens in 1366 op een dagvaart van de gehele Hanze in Lübeck
met nadruk verworpen.73 Men besloot dat alleen burgers van een stad “der Dude-
schen henze” olderman mochten worden of “der Dudeschen privilegien ende vri-
heid” mochten genieten. Meer van dit soort regels werd tussen 1369 tot diep in de
vijftiende eeuw vastgelegd op diverse hanzeatische dagvaarten en soms ook – in op-
dracht van de Hanze – op regionale dagvaarten van de Wendische steden.74

Zo kreeg de Hanze rond het midden van de veertiende eeuw gestalte. De enige
twee permanente organen, de Kantoren in het buitenland en de dagvaarten op het
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niveau van de gehele Hanze, waren toen gevormd. De Hanze zag zichzelf als Han-
ze en werd ook van buitenaf zo waargenomen. Dit alles vond plaats in een tijd van
grote uitdagingen voor de Hanze, waaronder het conflict om de grootschalige in-
breuken op de Vlaamse privileges die leidden tot de grote Vlaanderen-boycot van
1358 en de militaire confrontaties met de Deense koning Waldemar iv Atterdag die
begonnen in 1361. Die conflicten kwamen weliswaar tot een goed einde voor de
Hanze in de vrede van Stralsund in 1370, maar ze stelden de eendracht van de ge-
meenschap behoorlijk op de proef.
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Vergadering van de stadsraad in een Hanzestad. Miniatuur uit de Hamburgse Codex
(1497). Staatsarchiv Hamburg, Hamburg.
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Hanno Brand

De bestuurlijke slagkracht van de
‘Stedenhanze’

In de periode tussen van tussen circa 1280 en 1650 was de Hanze een politieke
macht die zich zonder meer met de omliggende grootmachten rond de Noord- en
Oostzee kon meten. Deze gemeenschap van steden handelde volstrekt vanuit de
noodzaak om haar economische posities in het buitenland tegen de aanspraken van
concurrenten te verdedigen. Daarbij namen de samenwerkende steden de allures
aan van een staatsmacht, die niet alleen in de internationale diplomatiek hoge ogen
gooide, maar ook oorlogsgeweld niet schuwde en zelfs vorsten van hun troon
stootte als deze zich aan de dominantie van de Hanze probeerden te ontworstelen.
Niettemin beschouwt het moderne onderzoek de Hanze als een gemeenschap die
op den duur ten onderging aan de worsteling met de vele economische belangente-
genstellingen tussen de steden en regio’s. Deze schijnbare tegenstelling tussen ver-
deeldheid en slagkracht typeert de Hanze als belangengemeenschap van steden en
behoort tot een van de meest omstreden punten in de geschiedschrijving over de
Stedenhanze.

Het ontstaan van de ‘Stedenhanze’

Het ontstaan van overlegstructuren tussen de steden in de Hanze is een direct ge-
volg van het wegvallen van de steun aan de kooplieden, die de Duitse keizer tot hal-
verwege de dertiende eeuw had geleverd. Deze verzwakking van de keizerlijke
macht ten tijde van de dynastie der Staufen dwong de steden tot zelfredzaamheid.
Dit bleek des te noodzakelijker toen duidelijk werd dat ook de graven en hertogen,
die het feitelijk gezag over de steden uitoefenden, de kooplieden niet konden be-
schermen. Het aldus ontstane machtsvacuüm werd opgevuld door de stadsbesturen
die de belangenbehartiging van de “gemene koopman” – of de gemeenschap van
kooplieden uit het Duitse Rijk met handelsvoorrechten in het buitenland – nood-
gedwongen overnamen. Sindsdien lag het initiatief bij de Hanzesteden, zij het dat
deze aanvankelijk nog voor eigen rekening of in kleine tijdelijke samenwerkings-
verbanden optraden.

Deze verschuiving van competenties was mogelijk dankzij een aantal ingrijpen-
de veranderingen die zich in de dertiende eeuw in de organisatie van de hanzeati-
sche handel voordeden. Terwijl in de ontstaansfase van de Hanze de koopman mee-
reisde met zijn goederen, regelden in de loop van de dertiende eeuw steeds meer
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succesvolle ondernemers hun zaken vanuit hun woonplaats, waar zij zich dan ook
blijvend vestigden. Voor de afhandeling van zijn zaken in het buitenland werden
vennoten en verwanten ingeschakeld. In de steden drongen vervolgens de meest
aanzienlijke kooplieden door tot de stadsbesturen, waardoor persoonlijk econo-
misch belang en stedelijke politiek deels samenvielen. Hiermee waren de voor-
waarden geschapen voor samenwerking tussen de besturen van meerdere steden die
voor de buitenlandse belangen van hun kooplieden wensten op te komen. In dit
proces namen de koopmansfamilies uit Lübeck het voortouw door te streven naar
de vestiging van een algemeen koopmansrecht dat zijn wortels had in het Lübecker
stadsrecht en dat door een groot aantal steden langs de zuidelijke en oostelijke
Oostzeekust werd overgenomen. Deze combinatie van factoren leidde ertoe dat in
1264 voor het eerst een verdrag werd gesloten tussen Lübeck enerzijds en Wismar
en Rostock anderzijds ten gunste van de kooplieden die het Lübecker recht hadden
erkend. De afspraken betroffen vooral de bescherming tegen zeeroof, het vastleg-
gen van gemeenschappelijke gedragscodes voor de kooplieden en kwesties aan-
gaande het privaatrecht.1

Sindsdien stuurden de stadsbesturen gezanten of zogenaamde raadszendboden
uit om in gezamenlijk overleg tot een gemeenschappelijke besluitvorming te komen
met het doel gezamenlijk de problemen het hoofd te bieden. Kenmerkend was het
ad-hoc karakter van dergelijke besprekingen, die er veeleer op gericht waren om
acute probleemsituaties op te lossen dan een langjarig gemeenschappelijk beleid te
formuleren. Het was een gang van zaken die tot in de zeventiende eeuw de be-
stuurlijke mores van de Hanze bleef bepalen.2 Niettemin ontstond er in de decen-
nia rond 1300 een fijnmazig netwerk van verdragen en tijdelijke verbonden tussen
steden, zoals het verbond van de Wendische steden – zijnde de verzamelnaam voor
de steden Lübeck, Wismar, Stralsund, Greifswald en Rostock – dat tussen 1256 en
1264 werd gesloten. De overeenkomst had het doel de kooplieden in hun conflic-
ten met buitenlandse heersers van politieke en in voorkomende gevallen ook van
militaire ondersteuning te voorzien.

Hoewel de samenwerking tussen de steden in principe een defensief karakter
had, schrok men niet terug voor harde maatregelen wanneer vreemde heersers de
privileges van de kooplieden schonden. Het was de directe aanleiding tot de han-
delsboycot tegen Noorwegen, die de Wendische stedenbond in 1284 dermate strikt
doorvoerde dat massale hongersnood dreigde. De in de knie gedwongen koning
Erik moest in Kalmar een verdrag ondertekenen dat Noorwegen eeuwenlang tot
een economisch achterland van de Hanze zou maken. Ondanks dit succes was er
van een vereenzelviging met belangen die verder reikten dan die van de kooplieden
uit de steden langs de Noordduitse kust tot halverwege de veertiende eeuw niet
werkelijk sprake.3

Oplopende conflicten tussen de Hanzekooplieden en de stad Brugge zorgden in
de jaren 1350 voor een omslag. Het Hanzekantoor in Brugge beklaagde zich over
allerlei inbreuken op haar privileges zoals willekeurige verhogingen van tollen en
belastingen, inperkingen van de rechten van kooplieden, gemanipuleer met de waag
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en ruzies rond schadevergoedingen aan de slachtoffers van zeeroverij. Met instem-
ming van Lübeck en de Wendische steden werd besloten het kantoor naar Aarden-
burg te verplaatsen om zo het stadsbestuur van Brugge tot inkeer te dwingen. De
verplaatsing werd echter niet doorgevoerd, maar het aanslepen van de conflicten
dwong de Hanzeatische stadsbesturen wel tot intensievere samenwerking. In 1356
kwam op initiatief van Lübeck de eerste Algemene Hanzevergadering bijeen die di-
rect haar autoriteit vestigde door onderhandelingen met Vlaanderen aan te knopen
en tegelijkertijd het Hanzekantoor in Brugge in bestuurlijk opzicht aan haar on-
dergeschikt te maken.4 Nadat de onderhandelingen op niets waren uitgelopen, be-
sloten de Westfaalse, Pruissische en Wendische steden in 1358 tijdens een Algeme-
ne Vergadering in Lübeck tot een handelsblokkade tegen Vlaanderen, die na twee
jaar het gewenste effect sorteerde.5

Met de blokkade tegen de Vlaanderen manifesteerde de “Hanze van steden”, zo-
als deze voor het eerst in bronnen uit 1358 genoemd wordt, zich als een sterk speler
in de Europese politiek en economie. Het is een positie die de Stedenhanze tot in de
zeventiende eeuw opeiste, zij het dat deze na het midden van de vijftiende eeuw on-
der druk kwam te staan. Het zou echter onjuist zijn de Stedenhanze als de een op-
volger van de Hanze van kooplieden op te vatten die aan de basis van het interna-
tionale handelsnet lag en de bevoorrechte posities in het buitenland zeker had
gesteld. Deze Hanze van kooplieden bleef ook na 1358 gewoon bestaan, ook al om-
dat zij het fundament van de hanzeatische handel uitmaakte en tot ver in de zestien-
de eeuw concurrerend bleef.6 De kooplieden konden echter voortdurend de steun
van de Algemene Vergadering van Hanzesteden inroepen, zodat beide vormen van
de Hanze tot op de laatste Hanzedag in 1669 naast elkaar bleven voorkomen.

De leidende rol van Lübeck

Tegen het einde van de dertiende eeuw werd duidelijk dat een aantal steden Lübeck
een leidende rol binnen de Hanze toekenden. Deze wordt zowel verklaard vanuit
haar positie als vrije Rijksstad, als vanuit haar strategisch economische ligging die
het mogelijk maakte dat de haven aan de Trave tot ver in de zestiende eeuw de be-
langrijkste overslagplaats in het Oostzeegebied bleef. Het stapelrecht van de stad,
dat de kooplieden verplichtte al hun goederen op de Lübecker markt aan te bieden
voordat deze op andere schepen werden overgeladen, zorgde ervoor dat alle han-
delsstromen binnen het Oostzeegebied zich hoofdzakelijk op Lübeck richtten. De
Lübecker koopman bewoog zich mede daardoor als een spin in een breedgespon-
nen handelsnet dat zich uitstrekte van Nowgorod in het oosten tot Bergen, Londen
en Brugge in het westen. Lübecker kooplieden beheersten het Kantoor in Bergen
en waren zeer sterk vertegenwoordigd in Londen en Brugge. Samen met hun vak-
broeders uit de Wendische steden beheersten zij nagenoeg de markten in Schonen
en hadden ze in Riga en Reval (Tallinn) monopolieposities bemachtigd die pas in de
tweede helft van de vijftiende eeuw onder druk kwamen te staan. Ook de Lübecker
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Portret van de Lübecker raadsheer en burgemeester Thomas van Wickede door een
onbekende meester. Als lid van het stadsbestuur van Lübeck tussen 1506 en 1527 was
hij regelmatig bij de buitenlandse diplomatische missies van de Hanze betrokken.
Raadhuis Lübeck.
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raadszendboden genoten een hoog prestige, omdat deze samen met de kooplieden
de belangrijkste handelsvoorrechten in het Noord- en Oostzeegebied hadden ver-
worven, die aan alle kooplieden binnen het Heilig Roomse Rijk en goede kwamen.
Vandaar dat Kampen, Zutphen, Deventer, Zutphen, Harderwijk, Staveren en Gro-
ningen profiteerden van de handelsvoorrechten die Lübeck en de Wendische steden
in de nasleep van de blokkade van 1284-1285 bemachtigden.7

Als het erom ging de verkregen voorrechten en handelsposities te verdedigen,
nam Lübeck samen met de Wendische steden het voortouw. Toen Lübeck in 1293
de concurrentie van de Friezen op de Oostzee en van de Gotlanders op de Noord-
zee aan banden trachtte te leggen, noemden Kampen en Zwolle in een dankbrief de
Travestad hun hoofd en belangrijkste onder ons.8 Het voerde de Hanzesteden in
talloze diplomatieke offensieven, soms met de inzet van handelsblokkades, zoals
niet alleen Noorwegen maar ook Vlaanderen moest ondervinden. Tussen 1280 en
1451 werd het Kantoor te Brugge vier maal gesloten en verplaatst om de macht-
hebbers aldaar ertoe te dwingen dat de Hanzeprivileges onaangeroerd bleven.9

Blokkades van de Sont werden in de eerste helft van zestiende eeuw opgeworpen
tegen Denemarken en Holland; de laatste omdat deze zich tot een geduchte con-
current op de Oostzee had ontwikkeld. Vaak ook waren het Lübeck en de Wendi-
sche steden die zeeoorlogen voerden tegen de opkomende concurrerende soeverei-
ne staten, zoals tegen Engeland in 1468-1474, Denemarken in 1426-1432 en niet te
vergeten de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden in 1438-1441 en in 1512-1514,
om maar enkele voorbeelden te noemen. Vooral in de zestiende eeuw ontwikkel-
den de Noordduitse Hanzesteden zich onder leiding van Lübeck tot een militante
zeemacht, die bij talloze zeeslagen en invallen vanaf zee in de Scandinavische lan-
den was betrokken.10 Daarbij ging het vooral om behoud van de invloed in het
Deense koninkrijk, waarbij in de jaren 1530 de Lübecker burgemeester Jürgen
Wullenwever als politiek agitator een hoofdrol vervulde.11 Tegen deze achtergrond
is het begrijpelijk dat verreweg de meeste Hanzedagen in Lübeck plaats vonden, dat
haar stadsraad de uitnodigingen opstelde en haar burgemeesters de vergaderingen
in de regel voorzaten.

Strikt genomen was Lübeck echter nooit meer dan een woordvoerder van de Ste-
denhanze, dat op grond van zijn prestige volmacht ontving van de leden om als hun
aller leider (caput omnium) het voortouw te nemen. In feite gaven de steden Lübeck
al dan niet stilzwijgend en op grond van telkens weer bewezen kwaliteiten een
nieuw mandaat. Het zorgde er echter wel voor dat het leiderschap van Lübeck niet
vanzelfsprekend was.12 Met name Keulen verzette zich in de vijftiende eeuw, zij het
vergeefs, meermaals tegen het overwicht van Lübeck, niet het minst omdat de Rijn-
stad zich benadeeld voelde door de hanzeatische politiek die steeds vaker alleen de
belangen van Lübeck en de Wendische steden leek te dekken. Er kunnen echter
meerdere gevallen aangehaald worden waarin steden hetzij de positie van Lübeck
niet erkenden, hetzij als quasi-onafhankelijke leiders optraden.13 Zo lieten de ste-
den zich in de onderhandelingen met Engeland zich in de veertiende eeuw meer-
maals vertegenwoordigen door de Hoogmeester van de Duitse Orde, de enige ter-
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ritoriale vorst in het verband. Zijn inbreng als ridder en heerser over grote delen van
Polen en Lijfland werd aan de vorstenhoven vaak hoger ingeschat als die van de
koopman van burgerlijke afkomst. In de veertiende eeuw werd de Grootmeester al-
thans in Engeland wel als het hoofd van de Hanze omschreven.14 In de jaren rond
1400 speelde Hamburg namens de Hanzesteden een leidende rol in conflicten met
Friesland en Engeland. Een ander voorbeeld betreft Kampen, dat in 1441 zo goed
als op eigen houtje maar wel met instemming van de in Lübeck bijeengekomen
raadszendboden bij de hertog van Bourgondië om naleving van de Hanzeprivileges
pleitte. Evenzeer relevant is de vanzelfsprekendheid waarbij Hamburg, Lüneburg,
Wismar en Zutphen, zonder acht te slaan op Lübeck, zich akkoord verklaarden met
de opname van de steden Roermond en Arnhem. Pas in 1448 werd besloten dat toe-
lating van nieuwe leden tot de Stedenhanze, dus tot de vergadering van de Algeme-
ne Vergadering, de instemming van alle daar bijeengekomen raadszendboden be-
hoefde. De Hanzevergadering telde dus vele hoofden en maar weinig echte leden.15

Hier toont zich bij uitstek de platte structuur van de Hanze, waarin alle steden ge-
lijkberechtigd waren zodat de beslissingsbevoegdheid in allerlaatste instantie niet
bij Lübeck, maar bij de afzonderlijke steden lag. 

Sterkte en zwakte van de Algemene Hanzevergadering

Sedert 1356 was de Algemene Hanzedag dus het orgaan waar alle belangrijke be-
sluiten in gezamenlijk overleg tussen de afgevaardigden van de Hanzesteden wer-
den genomen. Tijdens de vergaderingen kwamen alle onderwerpen ter sprake die te
maken hadden met de organisatie van de handel, uiteenlopend van het sluiten van
verdragen met handelspartners, het opleggen van sancties tegen ongehoorzame ste-
den en kooplieden, het onderdrukken van stedelijke opstanden gericht tegen stads-
besturen, het organiseren van gezantschappen naar het buitenland, het regelen van
schadeloosstellingen bij verlies van schip en waren, maar ook het opleggen van boy-
cotten en de organisatie van militaire campagnes tegen vijandige naties of het orga-
niseren van tijdelijke stadsbonden, de zogenaamde ‘tohopesaten’, tegen graven en
hertogen die de invloed van de Hanze in hun steden niet duldden.

Ondanks deze enorme agenda werd er opvallend weinig vergaderd. Philippe
Dollinger heeft eens berekend dat het vergaderritme in de veertiende eeuw gemid-
deld op minder dan een bijeenkomst per jaar uitkwam. In de vijftiende eeuw kwa-
men de steden hoogstens eens in de drie jaar bij elkaar.16 Daar kwam bij dat de ver-
gaderingen te maken hadden met een hoog absenteïsme. Lang niet alle
stadsbesturen gaven gehoor aan de uitnodiging om ter vergadering te verschijnen.
Zeker de kleinere steden schrokken terug voor de enorme kosten die verbonden
waren aan de lange reis naar de Hanzevergadering, die meestal in Lübeck plaats
vond. In voorkomende gevallen, gaven zij dan een nabij gelegen grotere Hanzestad
volmacht om in hun naam de onderhandelingen aan te knopen. Anderen vonden
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De zitorde tijdens de Hanzevergadering te Lübeck. Op deze 19de eeuwse reproductie is
de voorzitterstafel aan de raadszendboden van Lübeck toebedeeld. Aan de rechterzijde
werden de Nederlandse Hanzesteden geposteerd, met onder andere Kampen, Zwolle,
Deventer, Zutphen en Groningen. Gemeente Archief, Kampen.
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het niet de moeite waard af te reizen omdat zij van mening waren dat de Algemene
Vergadering te weinig oog had voor hun lokale belangen.

Deze combinatie van factoren leidde ertoe dat in de praktijk slechts een kleine
minderheid daadwerkelijk ter vergadering verscheen. De presentie was het hoogst
in 1447 toen 39 delegaties aan de vergadering Lübeck deelnamen. Het kwam echter
ook voor dat de respons op een uitnodiging dermate gering was, dat men de verga-
dering moest verschuiven. Afgezet tegen het aantal Hanzesteden, waarbij een on-
derscheid gemaakt moet worden tussen de 70 tot 80 kernsteden die rechtsreeks
voor de vergaderingen werden uitgenodigd en een naar schatting 120 zogenaamde
“bijsteden” die zich meestal lieten vertegenwoordigen, stelt de vraag naar de repre-
sentativiteit en effectiviteit van de Algemene Hanzevergadering zich dan ook uit-
drukkelijk.

De Hanzedag heeft dan ook meermaals getracht haar positie te versterken en
maatregelen getroffen om de steden tot serieuzere deelname te bewegen. In 1430
werd afgesproken dat een stad andere steden op de Hanzedag mocht vertegen-
woordigen op voorwaarde dat deze bijdroegen aan de reiskosten voor de raads-
zendboden oftewel de gezanten van de stadsbesturen. Het besluit werd echter al in
1447 teruggedraaid, nadat gebleken was dat een aantal gezanten de op deze wijze
verkregen volmachten misbruikten om hun invloed te vergroten.17 Ook werden er
straffen voorzien, uiteenlopend van het opleggen van boetes tot en met kortstondi-
ge uitsluiting, om de leden ertoe te bewegen regelmatig aan de vergaderingen deel
te nemen. De sancties werden in de praktijk echter hoogst zelden opgelegd en sor-
teerden dan ook niet het gewenste effect. In 1441 werden, in een poging een snelle-
re afhandeling van de lopende zaken te bewerkstelligen, Lübeck de Wendische ste-
den opgedragen om in naam van alle steden de minder belangrijke Hanzeatische
kwesties eigenmachtig af te handelen om zo de slagvaardigheid van de Stedenhan-
ze te vergroten. Tekenend voor dit streven was ook de rol die de Algemene Han-
zevergadering zich als opperste gerechtshof inzake conflicten tussen Hanzesteden
en kooplieden trachtte aan te meten.18
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Een ander probleem betrof de lange duur van de besluitvorming. De afgezanten
van de steden naar een Algemene Hanzedag stonden voortdurend in contact met
het eigen stadsbestuur. Vooral de afgezanten van de grote steden of die steden die
een direct belang bij de besprekingen informeerden via bodes de eigen stadsraad
over het verloop van de besprekingen. Dit was noodzakelijk omdat de raadszend-
boden geen open mandaat meekregen van hun stadsraad, maar over duidelijke in-
structies beschikten waarvan ze niet mochten afwijken. Daarbij kwam het zeer re-
gelmatig voor dat de stadsbesturen het nodig vonden hun afgezanten tijdens de
onderhandelingen van nieuwe richtlijnen te voorzien. Dit systeem van last en rug-
gespraak leidde tot aanzienlijke vertragingen. Immers de afstanden tussen de steden
waren groot en het duurde vaak meerdere dagen zo niet enkele weken voordat de
uitgezonden bodes met nieuwe instructies terugkeerden. Agendapunten moesten
daardoor opgeschoven worden en besprekingen werden soms tot een volgende ver-
gadering opgeschort omdat het overleg tussen de afgezanten en hun stadsraden te
lang duurde. Aangezien de Hanzedagen gemiddeld eens in de drie jaar werden ge-
houden, sleepten vele kwesties daardoor jarenlang aan.

Het valt niet te ontkennen dat het tussentijds overleg tussen stadsraden en hun
gedelegeerden een doelbewuste manoeuvre was om onwelgevallige maatregelen te
voorkomen en de besluitvorming op de lange baan te schuiven. Toch zou het onte-
recht zijn om last en ruggespraak louter als een vertragingstechniek op te vatten.
Deze handelswijze bood de afzonderlijke steden immers ook de mogelijkheid het
eigen belang voortdurend op het verloop van de besprekingen af te stemmen.19 Dit
voortdurend zoeken naar overeenstemming, waarbij tegelijkertijd rekening werd
gehouden met de belangen van de afzonderlijke steden behoort, zoals hieronder na-
der uitgewerkt zal worden, tot één van de basisprincipes van de Hanzediplomatie.
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Stadsgezicht op Keulen. Houtsnede van Anton Woensam uit
Worms, 1531. Rheinisches Bildarchiv Keulen.
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Zwakke bindingen en flexibiliteit

Een opvallend euvel betrof de gewoonte dat gezanten, die voor hen nadelige af-
spraken niet konden accepteren, vroegtijdig de Hanzedag verlieten. Op deze wijze
hoopten zij niet in de notulen, de zogenaamde Hanzerecessen, te worden opgeno-
men. Het verschafte de stadsbesturen vervolgens de mogelijkheid de daarin opge-
nomen besluiten niet te ratificeren. In een vrij recente studie van de socioloog Pi-
chierri wordt deze handelswijze als een verkapte vorm van uittreding uit de Hanze
omschreven. Het wemelt immers van de voorbeelden van steden die acties onder-
namen die regelrecht tegen de resoluties van de Hanzedag indruisten. Zo besloten
de Pruissische steden niet deel te nemen aan de kaperoorlog met Holland (1438-
1441), omdat deze hun handelsbelangen met het graafschap te zeer schaadde. De
IJsselsteden – met Kampen, Deventer en ook Groningen voorop –, Keulen en de
Westfaalse steden weigerden gevolg te geven aan stapelpolitiek die de Hanzeverga-
dering in 1470 oplegde. De stapelpolitiek was er in essentie op gericht Brugge en
Lübeck als verplichte overslaghavens en doorvoermarkten in de handel tussen de
Noord- en Oostzee te laten functioneren. Voor de handel op de Nederlanden be-
tekende dit dat niet alleen dat de haven van Amsterdam van alle hanzeatische han-
del werd uitgesloten, maar ook dat kooplieden uit de IJsselsteden hun goederen
eerst naar Brugge moesten brengen alvorens ze daar op Hanzeschepen naar het
Oosten konden worden verscheept. Omdat de weg via Amsterdam en andere Hol-
landse havens korter en goedkoper was en ook omdat de stapelpolitiek de levendi-
ge directe handel tussen Holland en het IJsselgebied hinderde, hebben de Neder-
landse Hanzesteden de stapelpolitiek tot haar opheffing in 1502 geboycot.20

Opvallend is dat de Hanzedag, en ook Lübeck en de Wendische steden, niet in
staat waren dit fenomeen te sanctioneren en zelfs een gedoogpolitiek toestond. Ter-
wijl veel historici hierin een essentiële zwakte van de Hanze zien, vat Pichierri dit
op als een teken van flexibiliteit.21 Steden konden, zonder dat er strafmaatregelen
volgden, zich aan ongewenste besluiten en richtlijnen onttrekken zonder daarmee
het voortbestaan van de Stedenhanze ter discussie te stellen. Hoewel de harde kern
van steden die de resoluties daadwerkelijk in de praktijk omzette, inhoudelijk recht
tegenover de “afvallige of ongehoorzame” steden kwam te staan, hoefden de laat-
ste niet voor hun lidmaatschap te vrezen. Zodra de gemoederen gekalmeerd waren
en de Hanzesteden zich op de dagelijkse gang van zaken konden concentreren,
draaiden alle leden weer gewoon mee. Deze verkapte uittreding bood de leden van
de Stedenhanze de keuze om zich al dan niet achter de politieke lijn van de harde
kern te scharen, zonder dat daarmee het voortbestaan van de Stedenhanze werd be-
dreigd.22

Dit blijkt duidelijk uit de afloop van een conflict uit 1518 waarbij de Nederland-
se Hanzesteden en die in Westfalen ervan verdacht werden een ‘Nieuwe Hanze’ op
te willen richten omdat zij zich niet langer bij de besluiten van de Hanzevergade-
ring konden neerleggen. De Vergadering had met name de altijd dwarsliggende
Zuiderzeesteden, zoals de secretaris het in de notulen vastlegde, in het vizier die al-
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tijd al door hun eigenzinnig gedrag opvielen. De directe aanleiding lag in de weige-
ring van de steden om de Hanzedag in Lübeck te bezoeken omdat gezamenlijk
overleg vooraf nog maar eens had uitgewezen dat deze toch de belangen van de ste-
den niet diende. De Algemene Vergadering dreigde daarop zelfs met uitsluiting van
de steden en eiste excuses voor het eigengereide optreden. Het bleef echter bij drei-
gementen en de excuses bleven uit. Enkele jaren later werden de Zuiderzeesteden
weer als vanouds voor de vergaderingen uitgenodigd.23

Zelfs uit de wijze waarop de Hanzevergadering omging met het de zwaarste
sanctie die haar ter beschikking stond, zijnde de verhanzing, spreekt flexibilieit.
Verhanzing impliceerde het verbod voor steden en kooplieden om nog langer van
de voorrechten in het buitenland gebruik te maken. In feite werden ze daardoor uit
de Hanzegemeenschap gestoten. De verhanzing werd uitgesproken tegen steden
die de gemeenschappelijke acties van de Hanze door hun tegendraads gedrag on-
dergroeven. De drie bekendste voorbeelden betreffen Braunschweich (1375), Bre-
men (1427) en Keulen (1471), waarbij opvalt dat de verhanzing altijd tijdelijk was.
Vooral het voorbeeld van Keulen is illustratief. Vanwege haar eeuwenoude han-
delsbetrekkingen met Engeland weigerde de stad deel te nemen aan de oorlog die
de Hanzevergadering in 1469 aan Engelse koning had verklaard. In plaats van af-
stand te houden tot de koning, hadden de Keulse kooplieden echter nieuwe en gun-
stigere voorrechten bemachtigd. Ook hadden zij in een conflict met het Kantoor te
Brugge de steun van hertog Philips van Bourgondië ingeroepen in plaats van de
kwestie intern door de Algemene Hanzevergadering te laten regelen. In 1471 be-
strafte de Hanzedag de Keulse “Sonderweg” dan ook met verhanzing, maar kwam,
nadat in 1474 er in Utrecht een vrede met Engeland was gesloten, spoedig op zijn
schreden terug.24 De heropname werd mede ingegeven door de overweging dat
hierdoor een eventuele concurrentiepositie van Keulen in de handel met de Neder-
landen en Engeland werd geneutraliseerd. Niettemin past volgens Pichierri deze
stap ook in het beeld van een netwerk waarvan de harde kern doelbewust inschik-
kelijkheid nastreefde om de posities op de Europese markten te behouden.25

Al met al zijn dit enkele kenmerken van een organisatiestructuur die bij sociolo-
gen als een netwerk met losse bindingen te boek staat.26 De verbindingen tussen de
verschillende leden van een dergelijke netwerk waren niet star noch daadwerkelijk
verplichtend. In tijden van crisis, zoals oorlog of boycot, nam een dergelijk netwerk
een strakkere organisatievorm aan om zich met succes teweer te kunnen stellen. In
dergelijke gevallen hoefde echter niet het gehele netwerk geactiveerd te worden,
maar ondernamen alleen die steden actie waarvan de belangen daadwerkelijk be-
dreigd werden. Het lag dan aan de aard van de problemen welke steden zich aan-
eensloten. In tijden van crisis bestonden zwakke en sterke bindingen dus tijdelijk
naast elkaar. De evidente zwakheden van het netwerk en het feit dat dit nooit als
een gesloten front optrad, verhinderde niet dat een harde kern van steeds wisselen-
de stedelijke coalities zich tot het midden van de zestiende eeuw tussen de groot-
machten van Noord-West Europa kon handhaven. Het is een gegeven dat tot op de
dag van vandaag tot de verbeelding spreekt.
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De Hanze als Einung

Deze voorstelling van zaken sluit nauw aan op een definitie van de Hanze die in
1960 door de Duitse Hanzehistoricus Ahasver von Brandt werd voorgesteld en tot
op heden opgeld doet. Zijn onderzoek naar de conflicten tussen de Hanze en de
Scandinavische machten in de veertiende eeuw maakte duidelijk dat de beslissingen
van de steden om al dan niet tot sancties of oorlog over te gaan geheel afhankelijk
waren van de lokale en regionale handelsbelangen. De Hanze opereerde daardoor
in steeds wisselende coalities, die weinig van doen hadden met de aloude idee van
de Hanze als hechte stedenbond. In zijn ogen was de Hanze dan ook net zo groot
of net zo klein als het aantal steden dat zich voor de verdediging van haar belangen
inzette.27 Friedland ging zelfs zover de Hanze een handelspolitiek toevalsverbond
te noemen dat alleen in noodgevallen slagkracht toonde en over het algemeen een
latent bestaan leidde.28

Het gebrek aan duurzame samenhang vloeide voort uit de grote autonomie van
de steden zoals deze besloten lag in het zogenaamde Einungsrecht. Deze typisch
middeleeuwse rechtsfiguur die in de Nederduitse Hanzesteden opgeld deed, impli-
ceerde dat stadsbestuur en stadsbevolking dezelfde identiteit hadden. De stads -
besturen waren derhalve geen zelfstandig handelende vertegenwoordigers van de
bevolking, maar waren met haar identiek. Een stadsbestuur was dus geen over -
heids lichaam in de moderne zin van het woord. Stadsbestuurders stonden niet bo-
ven de stedelijke bevolking en beschikten niet over de bevoegdheid zonder rugge-
spraak belangrijke besluiten te nemen en deze op eigen kracht toe te passen. De
gemeente van burgers zelf was vanwege haar omvang weliswaar gedwongen een
stadsbestuur te kiezen, maar men had, zo schreef het Einungsrecht voor, geen
 afstand gedaan van de fundamentele beslissingsbevoegdheden. De stedelijke bevol-
king behield daardoor in ieder geval bij belangrijke kwesties het recht op raadple-
ging. De uitkomst hiervan diende door de burgemeesters en schepenen geaccep-
teerd te worden, zodat deze niet meer waren dan een bestuurlijk verlengstuk van de
gemeenschappelijke wil. Een stadsbestuur had volgens deze rechtsopvatting geen
andere opdracht dan de gemeenschappelijke wil die door de bevolking in vergade-
ringen en comités tot stand werd gebracht, ten uitvoer te brengen.29

Met betrekking tot de afvaardigingen naar de Hanzedagen betekende het dat
kwesties die daar aan bod kwamen, allereerst door de stadsbesturen en een afvaar-
diging van de stedelijke kooplieden gezamenlijk besproken moesten worden. Pas
dan had het stadsbestuur het recht dit standpunt in de vorm van een volmacht te
gieten en afgevaardigden naar de Hanzedag benoemen. Net zo min als het stadsbe-
stuur, hadden de raadszendboden het recht om buiten de wil van de stedelijke ge-
meenschap om besluiten te nemen of akkoorden te sluiten die verder gingen dan de
volmachten toelieten. Iedere stad nam tijdens de onderhandelingen daardoor een
eigen positie in.30 Het verklaart ook waarom raadszendboden alleen na ruggespraak
met de stadsbesturen hun volmachten konden laten uitbreiden of aanpassen. De
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idee van gemeenschappelijke identiteit speelde dus ook tussen de afgevaardigden en
stadsbesturen.

Juist doordat de Hanzevergadering vast bleef houden aan het uitgangspunt dat
de gemeenschappelijke wil van alle steden afzonderlijk gerespecteerd moest wor-
den, kon een besluit alleen op grond van algemene instemming genomen worden.
Er werd daarom niet gestemd, maar gestreefd naar volkomen eendracht. Ook het
Einungsrecht voorzag dat dit streven in de praktijk een illusie was, zodat was vast-
gelegd dat de minderheid in de besluitvorming de meerderheid diende te volgen.
Daarmee was echter nog niet gezegd dat de steden de genomen besluiten van de
Hanzedag ook daadwerkelijk moesten uitvoeren. Immers de besluiten die tijdens
een Hanzevergadering werden genomen, dienden door de afzonderlijke stadsbe-
sturen geratificeerd te worden. Volgens de principes van het Einungsrecht was ech-
ter geen enkele stad gedwongen zich aan de wil of aan de besluiten van een woord-
voerder, in dit geval de Algemene Hanzedag, te onderwerpen. Aan het einde van de
besluitvormingsketen was de instemming van de stedelijke gemeenschap doorslag-
gevend, ongeacht wat er op hogere niveaus was afgesproken. Het kwam derhalve
zeer regelmatig voor dat besluiten die raadszendboden vanuit een minderheidspo-
sitie stilzwijgend moesten aanvaarden, achteraf door hun stadsbesturen werden af-
gewezen.31 Met name in crisissituaties vormden dergelijke procedures een voortdu-
rend intern gevaar voor de eenheid en slagkracht van de Stedenhanze.

Diplomatieke confrontaties met soevereine staten

In de oudere historiografie over de Hanze geldt de eclatante overwinning in 1369
van de Keulse federatie op de Deense koning Waldemar iv als het hoogtepunt in het
bestaan van de Stedenhanze.32 De Deense koning die sinds het begin van de jaren
1360 zijn kooplieden van de Hanzeatische dominantie in zijn rijk probeerde te be-
vrijden, bleek uiteindelijk machteloos tegen de vloot van de federatie van Hanze-
steden die in 1367 in Keulen was gevormd. Het verdrag van Stralsund van 1370, ver-
schafte de Hanze meer dan herstel van zijn dominantie in Scandinavië. Het succes
dat de Keulse federatie boekte, werd derhalve lange tijd beschouwd als het toon-
beeld van de slagkracht van een strak georganiseerde stedenbond. De afgelopen
dertig jaar is deze visie echter fel bekritiseerd, waarbij zelfs de vraag opspeelde of
men wel van een hanzeatische oorlog kan spreken. Immers, in de federatie ontbra-
ken de steden uit Nedersaksen, zoals Hamburg en Bremen en die uit Westfalen. Ze
omvatte anderzijds echter wel Hollandse steden als Amsterdam, Zierikszee en Den
Briel, waarvan lange tijd werd beweerd dat deze nooit deel hadden uitgemaakt van
de Hanze. Hoewel het Hanzelidmaatschap van de Hollandse steden dankzij het on-
derzoek van Seifert voor wat betreft de veertiende eeuw inmiddels onomstreden
is33, laat het onverlet dat de Stedenhanze niet als een gesloten front opereerde.

Dit gebrek aan eenheid speelde de Hanze in haar confrontaties met opkomende
soevereine staten als Engeland, Denemarken, de Bourgondisch-Habsburgse Ne-

de slagkracht van de ‘stedenhanze’  39

01/03 knol 10-61:01 Lesger 15-35  7/14/09  10:52 AM  Pagina 39



derlanden, en later ook Zweden en Rusland, steeds vaker parten. Sedert het einde
van de veertiende eeuw ontpopten de opkomende staat zich als een concurrent van
de Hanze als succesvol belangenbehartiger van de koopman. Niet alleen wist de
vorst zich geleidelijk aan van de loyaliteit van de eigen kooplieden en andere on-
dernemers te verzekeren door steeds nadrukkelijker voor hun belangen op te ko-
men. Ook wensten vorsten zich van de Hanzeatische privileges en economische po-
sities te ontdoen die de ontplooiing van de eigen handel belemmerden. Hier lag de
kiem van de talloze handelsconflicten en zeeoorlogen die de Hanzesteden in de vijf-
tiende en zestiende eeuw met vreemde machten aangingen. Het is echter ook het
tijdvak waarin de gedelegeerden van de Hanzesteden zich bij tijd en wijle als ge-
wiekste en gevreesde diplomaten ontpopten. Veel geciteerd is in die context een op-
merking van een Engelse afgevaardigde die na afloop van de voor zijn land zo nade-
lig verlopen vredesbesprekingen te Utrecht in 1474 verzuchtte dat hij liever
verzuchtte dat hij liever met alle andere vorsten werd geconfronteerd dan nog eens
met de taaie hanzediplomaten te moeten onderhandelen.34

Het succes dat tijdens de conferentie in Utrecht in 1474 werd gehaald, kon niet
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Het verdrag van Stralsund (1370) met koning Waldemar iv van Denemarken. Het verdrag
is bezegeld door alle steden die deelnamen aan de Keulse federatie en is in de oudere
Hanze geschiedschrijving vaak als een symbool van de eenheid en machtspositie van de
Hanze beschouwd. Stadtarchiv Stralsund.
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verdoezelen dat de Hanzeatsiche diplomatie steeds vaker aan het kortste eind trok.
De Duitse historicus Behrmann verklaart dit vanuit een zelfbewuster optreden van
soevereine staten rond de Noord- en Oostzee. Na het midden van de vijftiende
eeuw weigerden de Bourgondische hertogen en de koningen van Engeland en De-
nemarken de onvoorwaardelijke bevestiging van de Hanzeprivileges. Ook in de
aard van diplomatieke contacten trad een kentering op. Terwijl voor 1400 de juri-
disch nauwelijks onderlegde afgezanten van de steden op gelijke hoogte met de
rechtsgeleerden van de vorsten onderhandelden, werden de Hanzeaten in de de-
cennia daarna op hun tekortkomingen in juridische kennis en het schenden van
 diplomatieke geplogenheden afgerekend. De toenemende afstand tussen de acade-
misch geschoolde vorstelijke raadsheren enerzijds en de burgerlijke vertegenwoor-
digers uit de Hanzesteden anderzijds werd ook symbolisch onderstreept. Navol-
ging van het vorstelijk ceremonieel werd aan de grote vorstenhoven als voorwaarde
voor verdere onderhandelingen gesteld. In de vijftiende eeuw was het dan ook on-
denkbaar dat bijvoorbeeld de Deense koning, zoals voorheen wel gebeurde, de Al-
gemene Hanzevergaderingen als diplomatiek forum erkende en daaraan deel nam.35

Een wezenlijk verschil met de soevereine staat was dat de hanzeatische afgevaar-
digden tijdens internationale conferenties en onderhandelingen zelden een gesloten
front vormden. Terwijl de afgezanten van de koning en of keizer met eenzelfde in-
structie en als één man de belangen van hun vorst waarnamen, trad onder de raads-
zendboden vaak verdeeldheid op. Ook hier laat het Einungsrecht zich voelen, want
in de onderhandelingen met soevereine vorsten moesten de hanzeatische afgevaar-
digden zich aan de mandaten en instructies houden die door de lokale stadsbestu-
ren waren meegegeven.36 Deze waren zelden op elkaar afgestemd, waardoor het bij-
zonder moeilijk werd om binnen de eigen rangen tot overeenstemming te komen.
Tijdens de vredesbesprekingen tussen Holland en de Wendische steden te Bremen
in 1514, werden afgevaardigden uit Stralsund en Wismar zelfs naar huis gestuurd
omdat hun afwijkende mandaten de onderhandelingspositie van de hanzeatische
gedelegeerden verzwakte.37 In 1524, tijdens onderhandelingen te Kopenhagen,
boekten de Habsburgse gedelegeerden diplomatiek succes dankzij het feit dat Dan-
zig (Gdańsk) zich hardnekkig weerde tegen de Lübecker plannen om de Holland-
se Oostzeevaart langdurig aan banden te leggen.38

De geloofwaardigheid van de Hanze als diplomatieke grootmacht werd verder
aangetast door onbetrouwbare ratificatieprocedures Terwijl de soevereine vorst
soms al bij voorbaat het onderhandelingsresultaat van zijn afgevaardigden bekrach-
tigde, hielden de Hanzesteden vast aan het recht dat elke stad achteraf een verdrag
kon ratificeren of afwijzen. Soms schoven de stadsbesturen de ratificatie doelbewust
op de lange baan of voegden ze eigenmachtig nieuwe voorwaarden toe aan de geslo-
ten overeenkomsten.39 Anderen onderhandelden op eigen houtje met buitenlandse
machten, zoals Hamburg dat in 1567 handelsvoorrechten aan Engeland toekende.
Toen het daarvoor door de Hanzevergadering op de vingers werd getikt, wees de
Hamburger magistraat de verwijten verontwaardigd van de hand met het argument
dat de stad vrij was en dus het recht had om zelf haar politieke lijn te bepalen.40
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De eigengereidheid van de steden kwam ook wel tot uiting in een gedrag dat so-
ciologen met freeriding en defection associëren. Onder freeriding wordt verstaan
dat een stad als het ware meelift op de inspanningen van het collectief en zonder zelf
actie te hebben ondernomen toch in de vruchten ervan wenst te delen. Hoewel
Dortmund in 1369 weigerde militaire ondersteuning te leveren aan de oorlog tegen
Waldermar iv van Denemarken en alleen haar kooplieden financiële steun leverden,
wenste het wel in het voordelige verdrag van Stralsund in 1370 opgenomen te wor-
den. Iets dergelijks deed zich ook voor tijdens de oorlog tegen Denemarken in
1425, toen de Saksische steden weliswaar militaire steun beloofden aan de Wenden,
maar pas daadwerkelijk troepen ter beschikking stelden nadat Lübeck op eigen
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Portret van Heinrich Sudermann (1520-1591). Vanaf 1556 was hij de Syndicus van de
Hanze in de Confederatie die in 1557 ontstond en de enige vertegenwoordiger van
de Hanze in het buitenland. Kölnisches Stadsmuseum. 
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kracht de overwinning had behaald.41 Defection of het doelbewust afwijken van be-
slissingen die door de Hanzedag werden genomen, hangt rechtstreeks samen met
de verkapte uittredingen waardoor steden zich tijdelijk buiten het samenwerkings-
verband plaatsen. Met name in oorlogen tegen territoriale staten ondermijnde dit de
slagkracht van de Stedenhanze. In de jaren rond 1400, toen de Hanze grote inspan-
ningen verrichte om de Noordzee tegen de kaperijen van de Vitaliebroeders te be-
veiligen, wisselde Groningen meermaals van kamp en maakte het zelfs gebruik van
de diensten van de kapers die door Hamburg en de Zuiderszeesteden werden be-
streden.42 In de kaperoorlog tussen Holland en de Wendische steden van 1438-
1440, die weliswaar in naam van de Hanze werd gevoerd, weigerden de Pruissische
en Lijflandse steden omwille van hun goede handelsbetrekkingen met het graaf-
schap hun medewerking. Ook de Westfaalse- en de IJsselsteden, met Kampen
voorop, mengden zich om dezelfde reden niet in de strijd.43

De Amerikaanse historicus Spruyt ziet in deze uitingen van verdeeldheid enkele
van de grootste zwakheden van de Hanze in haar confrontaties met soevereine sta-
ten. Buitenlandse vorsten buitten de tegenstellingen uit om de steden tegen elkaar
uit te spelen en zo de positie van de Hanze in zijn geheel te verzwakken en de mo-
nopolies in het Noord- en Oostzeegebied te doorbreken. De Hanzevergadering
heeft getracht zich hiertegen te weren door, zij het onder druk van Engeland, zich
in 1558 tot een confederatie van 66 kernsteden om te vormen. Het bleef echter bij
goede intenties. Alle beloftes van wederzijdse militaire hulp, regelmatige belasting-
betalingen, verplicht bezoek aan de Hanzevergaderingen, naleving van de besluiten
ten spijt, bleven de steden hun eigen weg gaan. Ook de inspanningen van de syndi-
cus Heinrich Sudermann, die tussen 1556 en 1591 als enige zaakwaarnemer van de
hanzeatische belangen in het buitenland optrad, konden hieraan niets veranderen.44

De confrontaties met de soevereine machten wezen uit dat de Hanze als belangen-
gemeenschap steeds minder relevant werd. De opzienbarende opname in de Vrede
van Westfalen in 1648 was één van de laatste diplomatieke stuiptrekkingen van de
Stedenhanze en eigenlijk een afwijking op het algemene patroon van verval.45 Na
1600 waren de Algemene Hanzevergaderingen niet veel meer dan bijeenkomsten
van “bedrängte Egoisten”46 die tussen het geweld van de sterker wordende staten
geen slagkracht en besluitvaardigheid meer konden ontwikkelen.
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