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dongen, van volbracht.’ Gouda heeft zevenentwintig rekeningen uit de jaren 1437-1491,
maar zij _zijn tot op heden nauwelijks gebruikt
_\
voor historisch onderzoek.
Tn, 1903 mhliceerde
J. Heinsius een studie
over deze documenten, waarin hij vooral algemene informatie gaf over de inkomsten en uitgaven. Hij ging niet in op de historische waarde
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twisten te reconstrueren? Deze vragen ztillen zo
goed mogelijk worden beantwoord aan de hand
van de rekeningen van 1469, 1475, 1477-1478,
1479, 1480, 1481 en 1482, in het bijzonder de
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in het desbetreffende rekenjaar.,
De politieke constellatie
Sinds 1433 waren de graafschappen Holland en
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gondische landencomplex. Hertog Philips van
Bourgondië was in dat jaar als graaf gehuldigd
door de Staten van Holland en Zeeland, ofte wel
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besteedde hij geen aandacht aan de rekening
van 1479 en verklaarde hij niet waarom er over
1481 twee verschillende rekeningen zijti.2 Een
jaar later gaf hij de rekening van 1437 volledig
uit met een korte toelichting. Verder nam J.
Tersteeg in 1905 enige items uit de middèleeuwse rekeningen op in zijn artikel over merkwaardige posten uit de rub;ek Geschenken, om
zijn eigen omschrijvingen te gebruiken.4
Daarna verdwenen de zevenentwintig rekeningen in kwestie echter weer uit het aandachtsveld van de historici.
Dit gebrek aan belangstelling komt waarschijnlij k doordat de middeleeuwse stadsrekeningen van Gouda weinig toegankelijk lijken:
de rekeningen zijn van bescheiden omvang, terwijl de items vaag en algemeen geformuleerd
zijn en veelal geen enkele datering hebben. Zij
bieden echter wel degelijk veel informatie over
het stedelijk leven in de vqftiende eeuw, mits zij
gecombineerd worden met kronieken en andere
archiefstukken5
In dit artikel zal dit geïllustreerd worden aan
de hand van de twisten tussen de Hoeken en
Kabeljauwen van Gouda in de jaren 14671482.6 Wie waren in deze periode Hoeks en
Kabeljauws en hoe ontwikkelde zich de
machtsverhouding tussen beide groeperingen in
het stadsbestuur? In hoeverre zijn de stadsrekeningen te gebruiken om het verloop van de

(adel) ende steden Gaan beide gewesten. Hij liet
het dagelijks bestuur en de grafelijke rechtspraak over aan de Raad van Holland, bestaande uit een stadhouder en een aantal raadsheren.
De stadhouder was altijd een “buitenlander”,
dat wil zeggen afkomstig uit een ander deel van
het landencomplex, maar de raadsheren waren
veelal wel autochtone edelen of notabelen uit de
voornaamste steden.
De Raad van Holland regeerde over Holland
en Zeeland in nauwe samenwerking met de
Statenvergadering, die zij veelal in Den Haag
bijeen liet komen. Binnen Holland waren zes
steden toonaangevend: Dordrecht, Haarlem,
Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda. Zij werden gezamenlijk wel de “hoofdsteden” genoemd: zij hadden de meeste inwoners en
betaalden ook het leeuwendeel van de beden, de
jaarlijkse financiële bijdrage van de onderdanen aan hun graaf. De landsheer kon (onder
meer) om een bede vragen wanneer hij als graaf
werd gehuldigd, wanneer hij trouwde of wanneer hij oorlog moest voeren. De beden hadden
na 1433 veelal een looptijd van vijf à tien jaar.s
De regering van Gouda bestond uit één baljuw, één schout, twee burgemeesters, zeven
schepenen, vier tresoriers en de vroedschap. De
baljuw en de schout waren veratitwoordelijk
voor de openbare orde; zij spraken ook recht
over misdadigers tezamen met de schepenen.
5
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De burgemeesters vertegenwoordigden de stad
op de bijeenkomsten (dagvaarten) van de Staten
binnen en buiten Holland. De tresoriers waren
belast met het beheer van de stedelijke financiën. De vroedschap was een algemene
bestuursraad, bestaande uit alle personen die
ooit in het stadsbestuur hadden gezeten.
Daarnaast was er nog een kastelein die het grafelijk kasteel van Gouda onder zijn hoede had.
Deze kastelein was veelal een edelman die
elders resideerde en zijn werk in Gouda overliet
aan ondergeschikten.
De benoeming van de baljuw, schout en kastelein was voorbehouden aan de hertog van
Bourgondië. Hij gaf deze ambten in pacht,
zodat de titularissen jarenlang op hun post konden blijven. Deze drie functies konden ook wel
gecombineeerd worden, zoals hieronder zal
blijken‘ De Raad van Holland stelde elk jaar op
Heilige Dertienavond (5 januari) nieuwe burgemeesters en schepenen aan. Zij koos hen uit een
voordracht van achttien personen, die was
opgesteld door de Veertigraad. De Veertigraad
was een college van veertig kiesmannen die
zichzelf door coöptatie mochten blijven aanvullen. Formeel mochten de kiesmannen niet deelnemen aan de vergaderingen van de vroedschap, maar vermoedelijk waren toch heel wat
notabelen lid van het kiescollege én de vroedschap. De instelling en taak van de Veertigraad
waren vastgelegd in een apart privilege, want
Philips wilde de mogelijkheid hebben dit privilege in te trekken, mocht de nominatie van
stadsregeerders tot spanningen in de stad leiden9
De tresoriers werden evenals de burgemeesters en schepenen op 5 januari aangesteld maar
niet door de Raad van Holland. Zij werden
gekozen door dertien personen uit de vroedschap, die op hun beurt door loting werden aangewezen. Het werd gebruikelijk om één van het
viertal twee jaar achtereen te laten functioneren, zodat er altijd één tresorier was die kennis
had van de inkomsten en uitgaven van het voorgaande rekenjaar. Na afloop van hun dienstjaar
moesten de tresoriers hun rekening laten controleren door de overige stadsregeerders.
Wanneer dezen hun rekening akkoord hadden
bevonden, kregen de tresoriers decharge.
Alle regeerders van Gouda behoorden tot de
welgestelde burgerij; velen van hen waren
actief in de bierbrouwerij.lO Dit was de belangrijkste industrie van de stad in de late
Middeleeuwen. Een stadsbestuurder moest
namelijk over veel eigen geld beschikken, want
hij ontving geen salaris voor zijn werkzaamheden, hooguit dienstkleding en allerlei emolumenten. Zo ontvingen de baljuw, de schout, de
6
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kastelein en alle burgemeesters, schepenen en
tresoriers op Kerstavond altijd één of meerdere
kannen wijn op kosten van de stad.” Verder
werden alle reis- en verblijfskosten vergoed die
men bij reizen ten bate van de stad maakte.
Deze onkosten werden dan ook verantwoord in
de rubriek Reizen van de tresoriersrekening van
het jaar in kwestie,12

Hoeken en Kabeljauwen
Gedurende de jaren 1417-1433 bestond er
onder de Hollanders en Zeeuwen een tweedeling tussen Hoeken en Kabeljauwen. De
Hoeken waren de aanhangers van Jacoba van
Beieren, die in 1417 gravin van Holland en
Zeeland was geworden. De Kabeljauwen ondersteunden haar tegenstanders, eerst haar oom Jan
van Beieren en na diens dood in 1425 haar neef
Philips van Bourgondië. De onzekerheid
omtrent de uitoefening van de macht verdween
definitief in 1433, want in dit jaar dwong
Philips Jacoba om afstand te doen van al haar
rechten op de grafelijke titels. Vervolgens liet
hij zichzelf als graaf huldigen door de
Statenvergadering. In oktober 1436 overleed
Jacoba zonder enige erfgenamen achter te laten,
zodat de Bourgondiër geen enkele pretendent
meer te duchten had in de beide gewesten.
Philips wilde dat de Hoeken en Kabeljauwen
voortaan in vrede zouden samenleven, opdat er
orde en rust in Holland en Zeeland zou heersen.
Hij betrok dan ook partijgangers van beide
groeperingen in het landsbestuur en de stadsregeringen, maar de Kabeljauwen hielden wel
altijd een getalsmatig overwicht. Voorts verbood de graaf het gebruik van de partijnamen,
het zingen van partijliedjes, het dragen van partij-gebonden kleding en het oprakelen van oude
geschilpunten. Vandaar ook dat hij steeds een
“buitenlander” als stadhouder aanstelde: de leider van de Raad van Holland moest namelijk
“onpartijdig” zijn, zodat hij voor Hoek en
Kabeljauw acceptabel zou zijn.
Na 1433 moesten alle Hoeken en Kabeljauwen proberen in de gunst van Philips van
Bourgondië en de Raad van Holland te komen
en te blijven. Zij konden anders nooit hun
macht en belangen veiligstellen of liever nog
vergroten. De landsheer en diens hoogste ambtenaren hadden immers de distributie van ambd
ten, grafelijke lenen en andere gunsten in handen en konden daarmee politieke aspiraties en
carrières maken en breken. Onnodig te zeggen
dat vooral de Hoeken zich moesten aanpassen
aan de nieuwe machtsverhoudingen.
Hoe was de verhouding tussen Hoeken en
Kabeljauwen in Gouda? Het is bekend dat
Gouda vóór 1433 een bolwerk van de Hoeken is

i’
/l \

TIDINGE VAN DIE GOUDE

j

_,

i:
‘,

;

~

/1
i

\

1\

geweest, want de stad was lange tijd het‘hoofd- :
nieuwe gebieder van de Bourgondische landen
kwartier van Jacoba van Beieren. Dit is nadien \
nadat zijn vader,Philips was gestorven. Hij was:
\ in zijn politiek optreden veel agressiever ,dan
zeer waarschijnlijk veranderd. Wij mogen aannemen dat Philips van Bourgondië de\
zijn voorganger, zowel tegenover omringende
Kabeljauwen na 1433 sterk heeft begunstigd ‘: ,,vorsten als tegenover de bevolking van zijn
gebieden. Karel voerde tal van oorlogen, vooral
teneinde een groepering in het stadsbestuur te \ ’
krijgen die hij geheel en al kon vertrouwen. Op ‘\ ’ tegen koning Lodewijk X1 van Frankrijk, en zat
22 september 1444 gaf hij het schoutambacht \ \ dientengevolge vaak in geldnood. Daarom pro-,
beerde hij op allerlei manieren zijn inkomsten
en het kasteleinschap aan Adriaan van Borselen
,te vergroten, met name door het bestuur en de
voor de rest van diens leven. Deze Zeeuwse
rechtspraak te centraliseren, door zoveel mogeedelman stamde uit een geslacht dat altijd tot de
lijk openbare ambten te verpachten en de pacht
Kabeljauwen had behoord.13 Verder valt het op‘
van deze ambten zo hoog mogelijk vast te steldat Hendrik Albrechtsz., Jacob Rommersz., Jan
len. Dit bracht spanningen tussen de vorst en
Floris Minnez. en Gerrit Klaasz. al in de jaren
veertig of vijfti,‘* hun debuut maakten in het
‘ziin onderdanen. want dezen zagen hun macht,,
stadsbestuur. Zij waren meermaals burgemees- ’
ter en/of schepen van Gouda. Deze vier notabelen blijken in de jaren 1477-1482 de leiders van \, ‘,
. -., . -_ .v---- - ----- - - - ------ ~--- ---de Kabeljauwse factie te zijn.14
de Staten van Holland over de invoering van
: nieuwe beden. De hertog hield vol dat hij recht
De voormannen van de Hoeken waren
Kerstant Harmansz., Govart \ Klaasz.\ \ Clay,
had op drie beden: één voor zijn inhuldiging,
Wouter Jansz. Maes en meester Willem Dapper.‘
één voor zijn huwelijk met Màrgaretha van York
Zij zouden onder de regering van Philips van
en één voor de oorlogvoering tegen Lodewijk
Bourgondië nimmer tot burgemeester of scheX1, Den onderhandelingen verliepen dermate
pen worden benoemd. Dit zijn allemaal aanwijstroef dat hij tot dwangmiddelen overging om
zingen dat de Kabeljauwen een getalsmatig
zijn zin te krijgen. Zo verbood Karel in februari
1469 alle, gedelegeerden van Holland om zijn
overwicht hebben gehad in het college van de
hof te verlaten, op twee man na. Alleen Gerrit
burgemeesters, in de schepenbank en in de
Jacobsz., burgemeester van Gouda, en meester
Veerti g r a a d .
~‘Zeger, pensionaris van Delft, mochten weggaan
Voor zover valt te overzien, zijn er in Gouda
tussen 1433 en 1467 weinig ,botsingen geweest \ ” om de Staten van Holland te informeren over de
wens van hun gebieder. De afgevaardigden
tussen de Hoeken en Kabeljauwen. Het kan zijn
dat de partijzucht werd “geblust” door DDE groter \ \ \’ mochten pas ongeveer tweeënhalve maand later
stadsbrand van 25 augustus 1438, waarbij naar huis, nadat de Statenvergadering inderdaad
zowat alle huizen in vlammen opgingen. \’ had ingestemd met een hoge bede.16
Hertog Karel liet tegelijkertijd weten dat hij
Iedereen was gebaat bij orde en rust om de _’
gevolgen van deze catastrofe zo spoedig moge- ’ __ alle pachtovereenkomsten van de baljuws,
” schouten en andere ambtenaren zou vernieulijk te boven te komen. Op 5 januari 1449 ontstond er wel een vechtpartij in een kroeg, ver- __ ’ ‘wen. Hij wilde alle openbare functies bij opbod
moedelijk naar aanleiding van de verkiezing
‘gaan verpachten voor een periode van zes jaar,
van het gerecht. Sommige bezoekers riepen
en wel van 1 oktober 1469 tot 30 september
Borsselen,
Bomselcr~ h o g e m o e t en hierop _ 1475. Voorts kondigde hij aan dat hij alle privireageerden anderen met Brederode, Brederode \
leges van de Veertigraden en vergelijkbare kieshoge moet,, waarna zij met elkaar slaags raak-, ‘colleges zou laten aflopen, om nadien alle burten. Zoals opgemerkt, waren de heren vang
” gemeesters en schepenen in Holland te benoei
Borselen Kabeljauwrs,
maar de heren van men door grafelijke commissarissen.
Brederode waren altijd Hoeks. De Raad van ,\
Deze plannen brachten de Kabeljauwen van
Holland legde op 12 december 1449 aan elf + \ \ Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda
vechtersbazen zware straffen op: twee personen \ ‘danig in verlegenheid. Zij waren bang dat hun
werden eeuwig uit Holland verbannen en twee ’ ‘~machtspositie zou worden ondermijnd, want de
Hoeken zouden wel eens tal van ambten kunnen
anderen moesten twee jaar uit het baljuwschap
verwerven door simpelweg een hogere pacht te
van Gouda blijven, terwijl de zeven overigen op
bedevaart werden gezonden naar Santiago de
betalen aan Karel dan zijzelf. Bovendien konCompostela, Milaan, Venetië, Saint Antoinneden zij niet langer invloed uitoefenen op de
samenstelling van het stadsbestuur als de kiesen-Viennois, Einsiedeln, Boulogne of Rome. l5
colleges zouden worden opgeheven.
Tijdens het bezoek van Karel aan Holland in
Een nieuwe landsheer
augustus-november
1469 hebben Haarlem,
Op 15 juni 1467 werd Karel van Bourgondië d e
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Hertog Filips van Bourgondië. Naar een origineel
uit de vijftiende eeuw door Rogier van der Weyden.
Antwerpen, Museum voor de Schone Kunsten.

Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda naarstig
geprobeerd om hun landsheer op andere gedachten te brengen. Zij kregen enkel de toezegging dat hun kiescolleges en hun schouten
gehandhaafd zouden worden tot het einde van
de tienjarige bede van 1462, die op Kerstmis
147 1 zou aflopen. Overigens werd naderhand
bepaald dat hun schouten tot 30 september
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1472 in functie‘mochten
blijven De vier steden
andere kiescòlleg&viel niet tegen te houdèn.
moesten voor deze gunsten wel elk 1200 lb. in
Vanaf 1472 werden in vrijwel alle hoofdsteden
de hertogelijke schatkist storten.17 \
\ van Holland de burgemeesters eng schepenen
In de stadsrekening van Gouda over 1469 valt
van jaar tot jaar aangesteld door grafelijke comniet veel over deze verwikkelingen terug te vinmissarissen, meestal leden van de Raad van
den. Zij bevat bijvoorbeeld geen verwijzing Holland. De stadsregeerders hadden nu formeel
naar de gijzeling van de Hollandse gedelegeer- geen rol meer bij de benoemingen, maar zij zulden in februari 1469. Dit doet vermoeden dat de ’ ~‘len waarschijnlijk wel informeel geprobeerd
reis van burgemeester Gerrit Jacobsz. naar het
hebben om invloed uit te oefenen. In elk geval
hertogelijke hof werd geboekt in een andere
hebben de Hoeken het \ meest geprofiteerd van
rekening. Er zijn wel enige reizen genoteerd
deze nieuwe opzet,‘ want zij verwierven tussen
met betrekking tot de ,taxatie (omslag) van de: _’ 1472 en 1476 meer zetels in het stadsbestuur
nieuwe bede, terwijl er ook enige malen wordt
dan in de voorgaande jaren. Kerstant Harverwezen naar de sententie vanden scoutam- ’ \ mansz., Govart Klaasz. Clay, Simon Willemsz,
bocht.18 Zeker twee posten hebben betrekking ’ die Lege, \ Jan Jansz. \ Moel, Dirk Jacobsz,
op het bezoek van Karel aan Holland:
Hoeck, Hendrik Pietersz. van Schoonhoven
Gereyst Reyer die Coen, Geryt Hugen, \
(Scoenhoefsman), Lambrecht Gerritsz., Arend
Heynric Aelbrech tsz., Geryt Claesz. mit een
Wamaersz., Adriaan Gerrit Lauwez. en Wouter
knecht inden Hage roerende om miin genad.
Jansz. Maes hebben allemaal in deze periode
heer wellecoem te hieten.
hun debuut in de regering van Gouda ge\
Gereyst Claes Geryt C@sen~ inden Hage roemaakt .22
rende van dat hij gelt bracht totten rentmeester
’ Als gevolg van deze ontwikkeling ontstonden
\ uut 11 dagen. l9
1..
\
er spanning en wantrouwen tussen de Hoekse
\
___,
en Kabeljauwse machthebbers. Dit valt af te leiDeze laatste post, die overigens de rubriek ,‘~
den uit twee resoluties die vermoedelijk eind
Reizen afsluit, slaat vermoedelijk op de\betaling \
maart 1473 ‘in het vroedschapsboek werden
van de 1200 lb. om de schout en de Veertigraad
opgeschreven. 23 De eerste resolutie bepaalde
voorlopig te behouden. De regering van Gouda
dat de tresoriers voortaan vóór Beloken Pinkkreeg, zodoende de verzekering dat Klaas Jan \
steren (de zondag na Pinksteren) hun rekeninOckersz. van 1 oktober 1469 tot en met 30 sep- \ gen moesten laten controleren. Deden zij dit
tember 1472 schout zou blijven. Deze Kabel- ‘, niet, dan zouden zij gegijzeld worden totdat hun
jauwse partijganger moest jaarlijks 75 lb. pacht \’ rekening was goedgekeurd. De tweederesolutie
betalen. Hij was eerder al aangetreden als verbood alle activiteiten tegen die stede hantopvolger van Adriaan van Borselen, die op 6 ‘\ vesten qfte previlegieu,
dair die stede tost, scajuli 1468 was gestorven op het huwelijksfeest
de off hinder by gecrygen machte in eniger
van ‘Karel en Margaretha. Als kastelein was ’ manyeren.
Dergelijke acties zouden worden
inmiddels de “buitenlander” Jan van Créquy \ bestraft met een verbod om een jaar lang zijn
aangesteld maar deze liet het ambt in de prakberoep uit te oefenen en een nader te bepalen
tijk over aan Cornelis van Zuidoord.
:
,correctie. Beide facties wilden klaarblijkelijk
_’
: meer toezicht op het financiële beleid van
‘Pdariskie
\
’
Gouda en beter toezicht op elkaars politieke
Na Kerstmis 147 1 hebben de Kabeljauwen,
ondernemingen, Waren zij bang dat hun tegentevergeefs geprobeerd om de verpachting van
~stander stadsgelden zou gebruiken om bepaalde
de schoutambten van Haarlem, Delft, Leiden,
gunsten van Karel te “kopen” of de grafelijke
Amsterdam en Gouda te voorkomen. Karel \
commissarissen te beïnvloeden bij de aanstelheeft deze functies verpacht ,voor de periode 1’ \ _ \ ling van het gerecht?
oktober 1472 tot 30 september 1480, maar wel
Al gauw bleek dat de resoluties in de praktijk
steeds aan leden van de lokale Kabeljauwse
weinig waarde hadden. De Hoekèn kregen factie. Dit betekende voor Gouda dat de \c
toevallig of niet - in 1474 een meerderheid in de
Kabeljauw Gerrit Dirksz. schout werd; hij \
schepenbank. Zij verwierven later dat jaar nog
kreeg ook het baljuwschap in pacht voor dezelfmeer macht, want op 2 juni gaf Karel het balde pachtperiode. Hendrik Albrechtsz., Dirk \ juwschap en schoutambacht van Gouda aan hun,
Pieter Martinisz. en Jacob Dirksz. Cutert stel-‘, \ ,’ voorman Kerstant Harmansz. Deze had nameden zich borg voor de jaarlijkse pachtsom van
‘lijk beloofd dat hij elk jaar 600 lb. pacht zou
500 lb. De eerste twee waren zeker Kabeljauws,
betalen, terwijl zijn voorganger Gerrit Dirksz.‘
de laatste was geen uitgesproken Hoek of
“maar” 500 lb. betaalde.23 Gerrit verzette zich
Kabeljauw.21
meteen tegen zijn vroegtijdige \ vervanging,
Ook de opheffing van de Veertigraden e n
maar dit leverde niets op.,Overigens
was hij wel
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bereid om naderhand als waarnemend baljuw
en schout op te treden wanneer Kerstant
Harmansz. uitstedig was.25 Alleen het kasteleinschap van Gouda bleef buiten bereik van de
Hoeken, want deze functie werd tijdens Karels
regering steeds door “buitenlanders” bezet.26
Voor Karel was de verhoging van de pachtsom zeer welkom, want hij was in juni 1474
druk bezig met de voorbereiding van een veldtocht naar het aartsbisdom Keulen. Hij belegerde van juli 1474 tot juni 1475 Neuss, maar kon
deze stad niet innemen, ook al riep hij extra
manschappen op uit onder meer Holland.
Gouda zond een regiment dat werd aangevoerd
door de nieuwe schout Kerstant Harmansz.2T
Vanuit zijn legerkamp voerde Karel een correspondentie met de Raad van Holland over de
personele bezetting van het stadsbestuur van
Gouda, Schoonhoven en andere niet nader
genoemde steden. De hertog liet de burgemeesters en schepenen van Schoonhoven op 11
november 1474 herbenoemen, wat strijdig was
met het stadsrecht van deze plaats.28 Het is
denkbaar dat hij hetzelfde wilde doen in Gouda,
maar dit is niet zeker. Op 5 januari 1475 stelden
commissarissen Jan van Halewijn en Gerrit van
Assendelft geheel nieuwe burgemeesters en
schepenen aan, dit in tegenstelling tot Schoonhoven. Het is wel vermeldenswaard dat
Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam afgezanten naar Gouda hadden gezonden om getuige te
zijn van deze wetsverzetting. Zij waren gekomen op verzoek van die van der Goude, zo
meldt de stadsrekening van Leiden.29 Mogen
wij die van der Goude gelijkstellen met de
Kabeljauwen van Gouda die bang waren voor
onrechtmatigheden bij de verkiezingen en daarom de magistraat van de andere hoofdsteden
hadden ontboden? In elk geval waren de commissarissen “partijdig”, want zij benoemden
louter en alleen Hoeken. Ook de tresoriers van
1475 behoorden tot deze factie, namelijk
Roelof Gerritsz., Kerstant Harmansz., Laurijs
Gerritsz. en Wouter Maes. De aanstelling van
Kerstant mag opmerkelijk worden genoemd,
want hij was op dat moment ook nog baljuw en
schout. Het valt niet te bewijzen of de Hoeken
Karel hebben betaald voor hun benoeming,
maar de Kabeljauwen zullen dit zeker gedacht
hebben. Ook de volgende ontwikkelingen
wezen immers in die richting.

De %ontinuatiP

van 1476

In augustus 1475 bezocht burgemeester Govart
Klaasz. Clay Karel te Valenciennes. Hij heeft de
hertog waarschijnlijk voorgesteld om het
gerecht van Gouda aan de Hoeken te “verkopen”, ofwel om de zittende burgemeesters en

schepenen nog een jaar te laten aanblijven.30
De
missie van Govart is niet opgenomen in de
rubriek Reizen van de stadsrekening van Gouda
over 1475, hetgeen doet vermoeden dat zij in
het geheim werd ondernomen. Zijn voorstel
viel in goede aarde, want op 5 januari 1476 hebben president Jan van Halewijn, rentmeester
Jan van Assendelft en meester Dirk Potter het
Hoekse gerecht inderdaad herbenoemd. De
stadsrekening bevat dan ook schenkingen aan
mijn heer die presedent ende den rentmeester
mit meester Dieric Potter secretaris doen sy
hier trech t continueerden .3 l
De Kabeljauwen in de vroedschap weigerden
de “continuatie” te erkennen, aangezien dit in
strijd was met het stadsrecht. Zij dwongen de
Hoekse regeerders om tegen hun herbenoeming
te protesteren bij kanselier Guillaume Hugonet,
die in afwezigheid van Karel de macht in de
Bourgondische landen uitoefende. Deze liet in
februari 1476 Jan van Halewijn en Jan van
Assendelft alsnog nieuwe burgemeesters en
schepenen in Gouda installeren, blijkens de volgende posten in de stadsrekening over 1475:
Ghereyst Govert Claesz. burgermeester ende
meester Willem Dapper mit een knecht tot
Brugge an die kaneelier om te wederstaen die
continuatie
van den gerechte, dat was tsegens
onse previlegien ende waren uut XIIII dagen.
Gegeven die commessarij mijn heer die presedent ende Jan van Assendelf van VI dagen
ellix, doe sij waren om recht te setten infebruario.J2
De Kabeljauwen kregen thans in het nieuwe
gerecht (waarschijnlijk) een getalsmatig overwicht. De tresoriers van 1476 kwamen eveneens uit hun factie. De nieuwe machthebbers
moesten wel instemmen met een nieuwe bede
voor Karel, die vanwege een veldtocht tegen de
Zwitsers weer eens dringend om geld verlegen
zat. Als “tegenprestatie” kregen de regeringen
van alle zes hoofdsteden van Holland de verzekering dat de benoeming van hun. gerecht volgens de oude stadsrechten zou geschieden.33
Aangezien de Hoekse tresoriers van 1475 tot
in 1476 waren aangebleven, werden zij door Jan
van Schagen, rentmeester van de beden,
gemaand om het aandeel van Gouda in de bede
te betalen. Zij weigerden dit te doen, want zij
vonden dat hun opvolgers deze betaling moesten verrichten. Dit had tot gevolg dat Jan van
Schagen hen liet gijzelen in Den Haag, getuige
de volgende post uit de stadsrekening van 1475:
Gerost inden Hage die tresoriers die waren
gegijselt van die rentmeester om gelt vanden
bede ende Wouter Maes was uut LX dagen ende
Lauris Geritsz. VUI dagen ende Kerstant
11
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Harmansz. VI dagen ende Roelof Geritsz. IÏI
dagen .34

l

Op 2 1 mei 1476 bepaalde de Raad van Holland
dat de zittende burgemeesters en tresoriers
(dus: de Kabeljauwen) een derde van de achterstallige termijn van de bede moesten betalen
en de oude tresoriers (de Hoeken) tweederde.
De Kabeljauwen stelden naderhand vast dat
baljuw-schout Kerstant Harmansz. de stad nog
15 lb. schuldig was en stadssecretaris Govart
Clay 4 lb. Zij wilden hen via de stedelijke rechtbank tot betaling dwingen, maar Kerstant kon
als voorzitter van de schepenen de rechtsgang
gemakkelijk traineren. Daarom klaagden de
Kabeljauwen de Hoekse voormannen aan voor
de Raad van Holland. Kerstant Harmansz. stelde in zijn verdediging dat hij de 15 lb. had
gekregen krachtens een brief van kanselier
Hugonet voer zekere reysen die hij voor de stad
Gouda had ondernomen. Govart Clay beweerde
dat hij de 4 lb. had ontvangen als wedde voor
het klerkambt van de stad. De Raad van
Holland kondigde op 2 augustus 1476 nader
onderzoek aan, maar dit is gelijk de laatste
mededeling over dit proces in de bronnen.36
De Kabeljauwen behielden bij de wetsverzetting op 5 januari 1477 hun getalsmatig overwicht in het college van burgemeesters en schepenen. Zij konden echter niet bevroeden dat zij
al gauw hun macht zouden verliezen als gevolg
van de politieke veranderingen die zich in het
voorjaar van 1477 voltrokken.
Het topoverleg te Gent
In januari 1477 brak er een crisis uit in het
Bourgondische landencomplex, nadat hertog
Karel was gesneuveld in een veldslag tegen de
Zwitsers bij Nancy. Maria van Bourgondië
moest als zijn erfdochter de regering overnemen. Zij werd in de eerste weken van haar regering gelijk geconfronteerd met een aanval van
koning Lodewijk XI en met verzet van haar
onderdanen. Dezen wilden hun nieuwe landsvrouwe alleen bijstand verlenen indien zij alle
bestuurlijke en gerechtelijke hervormingen van
haar vader ongedaan zou maken. Dit gold ook
voor de Hollanders.
Eenmaal op de hoogte van de catastrofe van
Nancy, kwamen afgevaardigden van de zes
hoofdsteden van Holland bijeen te Haarlem en
Leiden. Zij besloten gezamenlijk een lijst van
klachten en wensen aan Maria voor te leggen en
voorlopig geen beden meer te betalen. Hun
voornaamste verlangens waren dat alle privileges en voorrechten zouden worden hersteld en
dat alle “buitenlanders” uit het landsbestuur
zouden verdwijnen. De betrokken stadsregerin-

gen gaven hun lijst op 1 1 - 13 februari 1477 door
aan de Raad van Holland tijdens een dagvaart
in Den Haag. 37 De stadsrekening van Gouda
over 1477- 1478 verwijst naar deze vergaderingen in de volgende items:
Gereyst Claes van Heemstede tot Leyden mit
een brief . . . uut 1 dach.
Gereyst Adriaen Geritsz. burgemeyster
ende
Dirck Dircxz. mit een knecht tot Leyden ende
waren uut II dagen.
Gereyst Adriaen Geryt Lauwez. ende Adriaen
Gerytsz. mit een knecht inden Hage om te spreken mit dat ridderscup ende mit die gemeen steden roerende van mijn joncfìou ende waren uut
IIII dagen.38
Op 19 februari 1477 vertrokken de delegaties
van Holland en Zeeland naar Gent om met
Maria te overleggen over de bestaande noodsituatie. De hertogin zat zó om geld en troepen
verlegen dat zij alle verlangens van de Hollanders en Zeeuwen vlot inwilligde. Alle allochtone ambtenaren werden ontslagen en vervangen
door lieden die wél in Holland of Zeeland geboren en getogen waren. Dit betekende onder
meer dat er een nieuwe stadhouder kwam in de
persoon van Wolfart van Borselen, heer van
Veere, de machtigste edelman van Zeeland.
Bovendien vaardigde Maria op 14 maart het
Groot Privilege uit, waarmee zij in grote lijnen
de bestuurlijke en juridische machtsverhoudingen herstelde zoals die onder haar grootvader
Philips van Bourgondië waren geweest.
Zo beloofde Maria in het nieuwe landscharter
dat zij geen openbare ambten zou verpachten
en dat alle lopende beden zouden vervallen.
Alle steden zouden hun kiescolleges voor de
aanstelling van het gerecht terugkrijgen, opdat
alle partven ende tweedracht zouden verdwijnen die naar aanleiding van de jaarlijkse vernieuwing van de wet waren ontstaan. Voorts
zouden alle rechtszaken in eerste instantie afgehandeld worden door de rechtbank die daartoe
bevoegd was. Deze toezegging zou naderhand
heel wat complicaties opleveren, zoals hieronder nog zal worden toegelicht.
Wat leverde het topoverleg van Gent op voor
Gouda? Allereerst benoemde Maria op 22
maart 1477 Jan van Cats tot schout en kastelein.3g Deze Zeeuwse edelman behoorde tot de
Kabeljauwen en moest als schout de Hoek
Kerstant Harmansz. aflossen. Als kastelein was
hij de opvolger van Jan van Bergen die werd
ontslagen omdat hij “buitenlander” was.
Vermoedelijk wilde de hertogin Kerstant
Harmansz. wel als baljuw handhaven teneinde
alle facties tevreden te stellen. De volgende dag
gaf Maria een nieuwe oorkonde met betrekking
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tot de verkiezing van de burgemeesters, de
schepenen en de Veertigraad van Gouda.40 Alle
voormalige kiesmannen werden herbenoemd in
het college en kregen permissie om tezamen
met de baljuw eventuele nieuwe leden te kiezen
om de veertig vol te maken. Nadien zouden zij
zichzelf weer door coöptatie mogen aanvullen.
Maria schreef voor dat de leden van de
Veertigraad als vanouds jaarlijks een lijst van
kandidaten zouden opstellen, waaruit de Raad
van Holland alle burgemeesters en schepenen
zou kiezen. Zij moesten echter voortaan
tweeëntwintig kandidaten nomineren in plaats
van achttien, want er zouden geen twee maar
vier burgemeesters worden benoemd. Dit betekende dat Gouda net zoveel burgemeesters zou
krijgen als Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam. Tevens verwierven de kiesmannen het
recht om deel te nemen aan de vroedschapsvergaderingen. Ook beloofde de hertogin dat het
kiescollege voor eeuwig zou bestaan en niet
voor een beperkte periode, zoals vóór 1472 het
geval was geweest. Deze veranderingen geven
overduidelijk aan dat Maria in een zwakke
onderhandelingspositie
had gezeten.
Tn de stadsrekening van Gouda over 14771478 valt slechts één post in verbinding te brengen met de missie naar Gent, te weten:
Gereyst Claes van Heemstede tot Ghent
anden burgemeysters
ende was uut 1x dagen.41
De reis van de afgezanten is niet te vinden in de
rubriek Reizen. Dit komt waarschijnlijk doordat
de gedelegeerde burgemeesters Kabeljauwen
waren. Zij hebben nimmer de gelegenheid
gekregen om hun reisdeclaratie in te dienen bij
de tresoriers als gevolg van de Hoekse machtsgreep.

De Hoekse stadsgreep
Voor de Hoeken betekende de uitkomst van het
topberaad van Gent een slag in het gezicht, Zij
waren ontevreden over de restauratie van de
Veertigraad, want zij hadden vóór 1472 (waarschijnlij k) weinig factiegenoten in het kiescollege gehad. Als de meeste kiesmannen weer
Kabeljauwen zouden zijn, dan hadden de
Hoeken weinig kans om ooit nog eens burgemeester of schepen te worden. De aanstelling
van Jan van Cats was ook een ernstige tegenvaller, aangezien hij hun voorman Kerstant
Harmansz. uit het schoutambt verdrong.
Bovendien zou deze Kabeljauw zich wel eens
“partijdig” kunnen opstellen in het geschil van
de Kabeljauwen met Kerstant Harmansz. en
Govart Clay over hun schulden van 15 en 4 lb.
Daarom besloten de Hoeken dat zij tot harde
actie moesten overgaan om hun machtspositie
14

te beschermen. ,
Zo begonnen Kerstant Harmansz., Govart
Clay en Wouter Maes de bevolking van Gouda
op te zetten tegen de Kabeljauwse regering. Zij
vertelden dat hun tegenstanders de benoeming
van Jan van Cats heimelijk hadden geregeld
met Maria en dat zij hun macht met stadsgelden
hadden “gekocht”. De Hoekse leiders waarschuwden dat de Gouwenaars onderdrukt zouden worden als Jan van Cats eenmaal schout en
kastelein zou zijn. Zij beloofden dat zij alles
zouden veranderen indien zij de macht in handen zouden hebben: de gilden zouden zeggenschap in het stadsbestuur krijgen en de accijnzen zouden verlaagd worden of zelfs geheel
afgeschaft. Ook zouden zij onderzoek doen
naar het financiële beheer van de Kabeljauwen
in het jaar 1476.
Het werd steeds onrustiger in Gouda en de
spanning liep meer en meer op. Er vonden allerlei trachten, fortsen, vyolencien, huyscotingen,
rebellicheden, overhoiricheden, commocien,
oplopingen, dreygingen, wapeningen, vergaderingen van ghilden ende gemeenten bij clockegeslach oft anderssins plaats, zoals de akte van
pardon van 18 april 1478 het later omschreef.42
Rond 6 april 1477 kwam de climax: de Hoeken
pleegden een stadsgreep en namen de macht
over van de Kabeljauwen. Zij wezen uit hun
midden nieuwe burgemeesters, schepenen en
tresoriers aan en gaven de gilden verlof om
twee gildebroeders te benoemen voor een nieuwe vroedschap. De usurpatoren braken de stedelijke archiefkist open om het stadszegel eruit
te halen, zodat zij brieven en akten namens de
stad Gouda konden bezegelen en bekrachtigen.
Bovendien maakten zij het privilege van Maria
van 23 maart 1477 ongeldig door met messen
enige sneden in het perkament te maken.
Daardoor was er formeel geen reglement meer
om burgemeesters, schepenen en kiesmannen
voor de Veertigraad te benoemen.43 Voor tal van
Kabeljauwen was deze gang van zaken aanleiding om de stad te verlaten en in Woerden en
andere omringende plaatsen af te wachten wat
er verder zou gebeuren.44
De Raad van Holland.raakte al gauw betrokken in de strijd tussen de Hoeken en Kabeljauwen van Gouda. Stadhouder Wolfart van
Borselen bracht van 20 tot 23 mei 1477 een
bezoek aan de stad tezamen met vier raadsheren
en rentmeester Jan van Assendelft. Hun bezoek
wordt gememoreerd in twee posten van de
rubriek Schenkingen van de stadsrekening over
1477-1478:
Gescenct ende verteert tot Martin Claesz. doe
mijn heer die stedehouder eerst ter Goude
quam mit die commissarisen als Geryt van
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Assendelf ende Jan van Assende& meester
J a c o b Ruys ende meester Adriaen \ van
Dreysscher~ ende Adriaen Drabbe an maeltiden
ende an~wijn,
Gescenct mijn heer die stedehouder van dat
hij die eerste reyse ter Goude was vanden XX”*
dach van meye, dat mijn ~heer reysde nader
Goude ende was hier vier dagen*45
De stadhouder en zijn ambtenaren trachtten
tevergeefs de facties met elkaar te verzoenen en
de benoeming van ,Jan van Cats te effectueren.
Voorlopig werd de Hoek Lambrecht Gerritsz.
baljuw en bleef zijn factiegenoot Kerstant Harmansz, schout.,Verder
zou Adriaan van Schoonhoven op kosten van de ,stad het grafelijk kasteel beheren, zo \ werd afgesproken met de
Hoekse machthebbers.46
In de volgende maanden kwamen de Goudse
facties ook in rechte tegenover elkaar te staan
voor de Raad van Holland. De Hoeken wilden
namelijk een onderzoek starten naar het financiële beheer van de Kabeljauwen, zoals zij de
stedelingen hadden beloofd. Zij bevolen alle
uitgeweken notabelen, terug naar Gouda te
komen, anders zouden die hun poorterschap
verliezen en een boete van 100 nobelen krijgen.
Dezen durfden echter niet terug te keren, want
zij dachten niet veilig te zijn in hun oude woonplaats en geen eerlijk proces te krijgen, nu hun
tegenstanders alle macht hadden.
\
Op 13 juni 1477 verschenen de Kabeljauwen
Jacob Rommersz,; Jan van Diemen, Roemer
Jacobsz., Gerrit Klaasz. en Dirk Pieter Martinisz. voor de Raad van Holland. Zij verklaarden
zich bereid om voor de stadhouder en raadsheren in Denk Haag verantwoording af te leggen
over hun financiële \ bewind. Ook wilden zij
desnoods terecht staan in een andere plaats in
Noordholland, die de dekens en gilden van
Gouda mochten aanwijzen.47 De Hoeken gingen niet op dit aanbod in, want zij vonden dat
de schepenbank van Gouda de eerste rechtbank
was om over het handelen van de Kabeljauwen
te oordelen en niet de Raad van Holland. Deze
procedure was immers vastgelegd in het Groot
Privilege van 14 maart 1477. Daarom hielden
zij vol dat de Kabeljauwen moesten terugkeren
en met name Hendrik Albrechtsz., Dirk
Hendriksz., Roelof Gerritsz. en Dirk Dirksz.
Deze ,vier mannen waren in 1476 tresorier
geweest en zouden de stad nog 1100 lb. schuldig zijn.~ De aangeklaagden stelden ,echter dat
zij niemand meer enige verantwoording schuldig waren~over hun bewind, want hun rekening
was door het stadsbestuur gecontroleerd en
akkoord bevonden. In reactie verboden de
Hoeken alle gevluchte magistraten om hun

beroep uit te‘ oefenen, zodat dezenbrodeloos
dreigden te worden. Vermoedelijk, hebben zij
ook het poorterschap van sommige Kabeljauwen
ingetrokken.48
In de stadsrekening van 1477- 1478 worden
diverse reizen gemeld die betrekking (kunnen)
hebben op het geschil tussen de machthebbers
en de uitgewekenen, Het gaat om de volgende
posten:
Gegeven een bode om te dachvaerden Jacob
Romersz., Dirck Pieter Martinisz., Dammas
Claesz,, Jan ‘van Diemen ende Heynrick
Aelbrechtsz. om inden Hage te comen,
\
Gereyst Dirck Ghisen tot Scoenhoven,
Oudewater ende Woerden roerende van die ballingen ende scepen.
Gereyst meester Willem burgemeester, Wouter
Jansz, ende Aernt Warnaersz. ende J a c o b
Dircxz. mit een knecht tot Rotterdam om te
spreken mit die gene die uut sijn om goet te
d o e n .
Gereyst Adriaen Gerytsz. burgemeestec
meester Willem, Dirc Dircxz,, Aernt Warnaersz
mit een knecht inden Hage om te spreken mit
die gene die dair uut sijn ende om antwoert te
hebben van tgene dat wij hem gescreven
hadden . . . uut 111 dagen.
Gereyst Simon die~Lege inden Hage hit een
knecht ende voirt inden Hogen Raet mit een
certijìcacie dat die vier onpoertet waren *.. uut
VI
dagen.49
\
Op 5 augustus bepaalde de Raad van Holland
dat alle uitgeweken Kabeljauwen naar Gouda
mochten teruggaan en dat zij hersteld zouden
worden in hun oude beroepen en rechten, hangende het \ onderzoek naar hun beheer van de
stadsgelden. De Hoeken weigerden deze uitspraak te aanvaarden en gingen in beroep bij de
Grote Raad (den Hogen Raet), het hoogste
rechtscollege van de Bourgondische landen.50
Ook de Kabeljauwen zochten nu hun heil bij dè
Grote Raad, want zij verwachtten dat deze
rechtbank meer zou kunnen uitrichten tegen
hun tegenstanders dan de Raad van Holland.51

Contactei

met de landsheer \ _ ‘\ \

Naast de strubbelingen met de’ Kabeljauwen
hadden de Hoeken nog drie grote problemen:
zij moesten legitimatie van hun bestuur krijgen,
vergiffenis voor hun stadsgreep en een nieuw
privilege voor de verkiezing van de wet. De
nieuwe machthebbers hadden immers het charter van Maria van 23 maart 1477 ongeldig
gemaakt.52 Zij ondervonden door hun illegale
status ook, problemen op vergaderingen van de
Staten van Holland, want de Kabeljauwen uit de
andere steden erkenden hun regering niet. Dit
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blijkt uit de volgende items uit de stadsrekening
van 1477-1478:
Gereyst Wouter Maas ende Wìllem Woutersz.
te Ghent om te vervolgen van dat recht ende
casteleynscap ende die gilden brief te segelen . . .
uu t XIIII dagen.
Noch gereyst die selve Simon inden Hage mit
een knecht bij beveel vanden burgemeesters om
te weten of wij ter dachvaert souden comen om
dat sij ons die laetste dachvaert uut den raet
hìeten gaen .-. uut 11 dagen.
Gereyst Simon Willemsz. mìt een knecht inden
Hage om te besien ofmen veylìch ter dachvaert
comen machte . . . uut III dagen.
Gereyst Wouter Maes, Dirck Claesz, van
Crimpen mit een knecht tot Dordrecht roerende
hoemen ter dachvaert comen souden . . . uut II
dagen.53
Inmiddels stond vast dat Maria met Maximiliaan van Oostenrijk zou trouwen, want dit was
tijdens het topberaad te Gent eveneens vastgelegd. De Hoeken van Gouda besloten daarom
zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de
toekomstige landsheer en bezochten hem in juli
1477 in Keulen, terwijl hij onderweg was naar
zijn bruid. Ook na de voltrekking van het huwelijk op 18 augustus 1477 onderhandelden zij
met Maximiliaan over de erkenning van hun
bestuur en hun geschil met de Kabeljauwen,
getuige deze posten:
Gereyst Wouter Maes, Dirck Bouwensz. mit
een knecht tot Coelen om mijn heer van
Oestenrijck willecoem te hieten +,.. uut XV
dagen .54
Gereyst meester Willem burgemeester; Heynriek Pietersz. ende Lau Gerytsz. mit een knecht
tot mijn heer van Oestenrijck om recht te hebben ende die previlegien in wairden te houden
.1. uu t XIIII dagen.
Gereyst Jacob Dircxz. ende Dirck Bouwensz,
mit een knecht inden Hage om recht te hebben
upten Dertienen avont . . . uut IIII dagen.
Gereyst Heynrìck Scoenhoefsman mit een
knecht tot mijnheer van Oestenrijck om dat
recht te hebben . . . uut XLII dagen.55
Gereyst Dìrck Claesz., Simon die Lege, Dìrck
Gerytsz. die cappeteyn ende Dìrck Hoeck mit
een knecht inden Hage om te spreken mit die
uutgeweken poerters ..* uut V dagen.
Gereyst meester Willem ende Adriaen Geryt
Lauwez. mìt twee knechts inden Hage om te
spreken mit onse uutgeweken poerters bij
begeerte van die stedehouder ende vroetscap . >
uut V dagen.56
Gegeven Govaert Claesz., Jacob Dircxz.,
Pieter Jacobsz. ende Heynrick Pietersz. mìt een
knecht ter Remuden ende voirt tot Brugge ende
16

Govaert ende Pieter bleven tot Brugge om te
volgen an mijn genad. heer . . . om provisie van
tgerecht ende om te solicitieren tproces dat die
stede heeft tegen diefugìtiven.57
Intussen onderhielden de Hoekse regeerders
nauwe contacten met de Hoeken van Dordrecht
en Schoonhoven‘ Dezen hadden in het voorjaar
van 1477 evenzeer de macht in hun woonplaats
gegrepen ten koste van de Kabeljauwen; zij
hadden derhalve vrijwel dezelfde problemen als
de Gouwenaars. Jan van Montfoort stond de
drie steden bij met raadgevingen in hun contacten met de Bourgondische overheid. Deze edelman gold als de leider van de Hoeken in
Holland; hij kwam in 1477-148 1 jaren regelmatig op bezoek bij de leiders van Gouda, want hij
wordt in de rubriek Schenkingen van de stadsrekeningen uit deze jaren meermaals genoemd.58
Vooral Jan van Cats deed zich gelden als
opposant van de Hoeken van Dordrecht, Gouda
en Schoonhoven. Sinds oktober 1477 was hij lid
van de Raad van Holland, maar dit had zijn
ambities niet gestild: hij kon niet verkroppen
dat hij geen schout en kastelein van Gouda was
geworden. Maximiliaan en Maria hadden hem
op 13 oktober 1477 nog eens benoemd als kastelein, maar de Hoeken weigerden hem toe te
laten in het grafelijke kasteel.59 Daarom verspreidde Jan van Cats in het najaar van 1477 het
gerucht dat Dordrecht, Gouda en Schoonhoven
Maximiliaan niet als hun graaf wilden erkennen. Zij zouden namelijk de hertog van Beieren
als heer willen, omdat hij (een verre) erfgenaam
van Jacoba van Beieren was. De betrokken
stadsregeringen begrepen dat zij dit gerucht
gauw moesten ontzenuwen, anders zouden zij
van hoogverraad beschuldigd kunnen worden.
Zij zonden een delegatie naar het hertogelijk
hof te Brugge om zich vrij te pleiten:
Gereyst Ermbout Gerytsz. burgemeyster,
Jacob Cutert, Willem Woutersz, mit een knecht
tot Brugge om te verandwoerden mìt die stede
van Dordrecht, Scoen hoeven vanden hartoge
van Beyren &.. uut XIII dagenho

Maatregelen van Maximiliaan en Maria
In het opschrift van de stadsrekening van 1477
wordt gemeld dat de rekening ook loopt over
het eerste vierende1 jaers van 1478. Dit betekent dus dat de tresoriers van 1477 tot en met
maart 1478 zijn aangebleven. Wij mogen aannemen dat dit ook geldt voor de burgemeesters
en schepenen van het “troebeljaar” 1477; er is
vermoedelijk op 5 januari 1478 geen verzetting
van de wet geweest.
In maart-april 1478 was Maximiliaan in
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Holland om zich als graaf van Holland te laten
huldigen door de Statenvergadering. De stadsrekening van 1477-1478 bevat hieromtrent de
volgende posten:
Gereyst Ermbout Gerytsz., Aernt Waernairsz.
ende Govaert Claey mit een knecht Tordrecht
om te spreken mit die van‘ Dordrecht ende
Scoenhoeven hoemen mijti heer ontfangen ‘soude .* S uut 1111 dagen.
\ \
Gereyst Ermbout Gerytsz. ende Govaert
Claey mit eert knecht Tordrecht om te vernemen
die comste vay1 mijn heer . . . uut 11 dagen.
Gegeven die scutters van ~reysen mit die
baerdse Tordrecht ende inden Hage om mijn
heer wellecoem te hieten.
Gereyst Aernt Gijsbrechtsz. burgemeester
ende ~Goessen Ra& mit een knecht inden Hage
roerende van die previlegien in waerden te hou_’
den . . . uut 111 dagenV61
\ \
Na zijn inhuldiging erkende Maximiliaan traditiegetrouw alle privileges en voorrechten van de
Hollanders, met name het Groot Privilege van
14 maart 1477. De nieuwe graaf bevestigde op
28 maart 1478 alle handvesten die zijn vrouw
en haar voorgangers aan Gouda hadden geschonken,62 Het ligt voor de hand dat de benoeming van het gerecht en de tresoriers kort na
deze datum heeft plaatsgevonden. Mogelijk
heeft de landsheer terzelfder tijd een nieuw privilege voor de verkiezing van het gerecht en de
Veertigraad geschonken, maar dit kan ook later
in 1478 zijn geschied.63 In elk geval behoorden
alle nieuwe burgemeesters,~
schepenen en tresoriers tot de Hoeken.
Gedurende zijn verblijf in Holland heeft
Maximiliaan zeker getracht de geschillen tusi
sen de Hoeken en Kabeljauwen in het graafschap op te lossen. Hij schonk Dordrecht;
Gouda en Schoonhoven pardon voor alle onregelmatigheden en gewelddaden die hier sedert
het overlijden van hertog Karel waren voorgevallen.64 De inwoners hadden zodoende misdaden begaan tegen de landsheerlijke vrede9 maar
die werden‘hen thans niet langer in rechte aangerekend. Vermoedelijk wilde Maximiliaan
door het generale pardon de verhoudingen tussen de strijdende facties verbeteren, maar hij
kreeg de Hoeken niet zover dat zij de ,gevluchte
Kabeljauwen weer in Dordrecht, Gouda en
Schoonhoven toelieten. Daarom zal de
Veertigraad die in 1478 werd geïnstalleerd,
hoofdzakelijk uit Hoeken hebben bestaan.
Voor Maximiliaan en Maria was de eerste
prioriteit steeds de bescherming van de Bourgondische landen tegen de voortdurende agressie van koning Lodewijk X1 van Frankrijk. Zij
hadden aldoor geld nodig om hun troepen op de

been te houden, waardoor zij gevoelig bleven
voor financiële aanbiedingen van deze of gene
groepering. Op 3 1 augustus 1478 gaven zij dan
ook, het baljuwschap en het schoutambacht van
Gouda voor tien jaar in pacht aan de stadsregering in ruil voor een bedrag van 400 lb. per jaar.
Bovendien ontvingen zij een lening van 1200
lb. van de magistraat. De Hoekse machthebbers
besloten om Lambrecht Gerritsz. als baljuw en
Kerstant Harmansz. als schout te handhaven.65
Verder benoemden Maximiliaan en Maria op
4~ september 1478 Engelbrecht van Nassau tot
kastelein van Gouda. Hij was een edelman~uit
Brabant en zijn benoeming was derhalve strijdig met het Groot Privilege van 14 maart
1477.@j De‘ Hoeken hadden ditmaal geen
bezwaar tegen deze inbreuk op het landscharter.
Integendeel: zij betaalden zelfs de wedde van
Adriaan van Schoonhoven die het grafelijk slot
bleef beheren, alleen nu namens de heer van
Nassau.(j7 Of de Hoeken betaald hebben voor de
aanstelling van Engelbrecht, kan niet achterhaald,worden, want de stadsrekening van 1478
is niet bewaard gebleven.

Miniatuur uit het ‘Getijdenboek van Maria van
Bourgondië’. Verlucht folio, met mogelijk de aj%eelding van Maria zelJI zittend voor een raam., dat uitzicht geeft op een kerkinterieur. Meester vun Maria
van Bourgondië, ca. 1480. Wenen, Oesterreichische
Nationalbibliothek,
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De “hek zomer” van 1479
Tussen november 1478 en juli’ 1479 nam de
spanning in Holland steeds meer toe ,door een
reeks botsingen tussen Hoeken en Kabeljauwen
in Den Haag, Hoorn, Rotterdam, Leiden en
Haarlem. Het was een veeg teken dat Wolfart
van Borselen bij een aantal van deze incidenten
betrokken was; de stadhouder had bij de
Kabeljauwen veel van zijn gezag en aanzien
verloren, aangezien hij niets had kunnen, doen
ten faveure van hun verdreven partijgenoten.
Dezen moesten nog altijd buiten hun ,oude
woonsteden vertoeven en lijdzaam toezien dat
de Hoeken in Dordrecht, Gouda en Schoonhoven stevig op het kussen zaten.
In~ mei 1479 veroverden de Hoeken van
Oudewater de macht in hun stad. Zij hadden
voor hun stadsgreep hulp ontvangen van onder
andere een legermacht uit Gouda, geleid door
baljuw Larnbrecht Gerritsz, en schout,Kerstant
Harmansz.@ De stadsrekening van Gouda over
1479 toont aan dat er nadien nauwe contacten
bestonden tussen Oudewater en de andere
Hoekse bolwerken Dordrecht, Gouda en
Schoonhoven.6g
De Kabeljauwen lieten zich in
de “hete zomer” van 1479 evenmin onbetuigd:
zij namen op 3 juli de macht in Leiden in handeti en veì-banden en verjoegen tallvan Hoeken
uit hun midden. \,
In Den Haag &ereikte de partijstrijd ,&ige
dagen later een “hoogtepunt”, toen dienaren
van Wolfart van Borselen slaags raakten met
knechten van de heren van Wassenaar en andere Kabeljauwse ,edelen. Dit had tot gevolg dat
de Kabeljauwen het Binnenhof, de ambtswoning van de stadhouder, belegerden en plunderden. Wolfart van Borselen verbleef niet in Den
Haag gedurende deze geweldsuitbarsting. Op
10 juli 1479 was hij in Dordrecht, alwaar hij
alle leden van de Raad van Holland en afgevaardigden van Holland en Zeeland bij zich riep
om maatregelen te treffen tegen het geboufte in
Den Haag. Alleen de Hoekse edelen en steden
gaven gehoor aan zijn oproep, de Kabeljauwen
lieten zich in Dordrecht niet zien. De vergadering besloot een leger bijeen te brengen en daarmee naar het Binnenhof te marcheren om aldaar
de orde te herstellen. Tevens werd afgesproken
dat er een delegatie naar Maximiliaan zou worden gezonden om hem op de hoogte te brengen
van de gebeurtenissen in Den Haag e n
Leiden.70 Ook Gouda was betrokken bij de dagvaart in Dordrecht:
Gereyst meester Willem Dapper, ‘Roelof
Andriesz. mit een knecht te Scoenhoeven, van
Scoenhoeven Tordrecht om sonderlìnge saken
die sij mìt die steden te spreken hadden . . . uut

Gereyst meester Willem Dapper ende Govaert
Cluesz~ te Scoen hoeven, van Scoen hoeven
Tordrecht ter cause van die toecomende
dachvaert te weten . . . uut III dagen,
Gereyst meester Willem Dapper, Heynrick
van Scoenhoeven ende Dirck Bouwensz. mit een
knecht te Rotterdam, van Rotterdam Tordrecht
ende waren uut IIII dagen om die dachvaert te
houden mit mijn heer vander Veer ende die
èedele ende die steden die dair bescreven
waren.
Gereyst Govaert Claesz. lordrecht mit een
knecht om sonderlìnge saken lende anden goeden heren *.. uut II dagen.
Gereyst meester Vranck mìt een knecht Sìnte
Thomais tot mijn genad. heer om stuck ende die
overdracht van die van Leyden of mìen dair of
te informeren . . . uut XVI dagen,71
Wolfart van Borselen trok met zijn leger naar
het Binnenhof om het restant van zijn bezittingen op te halen, waarnam hij zich terugtrok in
Rotterdam. Tijdens deze expeditie plunderden
leden van zijn leger huizen van Kabeljauwen in
Den Haag, ook al had de stadhouder een verbod
op plundering afgekondigd. De laatste post van
de rubriek Reizen kin de Goudse stadsrekening
over 1479 maakt de balans op van de reyse
(krijgstocht) naar Den Haag:
Item ~gegeven van die Haechse reyse die onse
stede mit een deel van onse poirteren ende
andere ruteren waren inden Hage omtrent XII
dagen \ bij mijn heere die stedehoudepe,
comt
CLJZlb. XVII s, II d.g.72
Voorlopig besloot Wolfart van Borselen in
Rotterdam te resideren, aangezien deze stad in
tegenstelling tot Den Haag ,wél over verdedigingswerken beschikte, Hij formeerde ook een
garnizoen om zijn hoofdkwartier te kunnen
beschermen tegen eventuele aanvallen van de
Kabeljauwen,, Deze legermacht stond onder leiding van Joris de bastaard van Brederode en
bestond vooral uit schutters uit Dordrecht,
Gouda en Schotinhoven.73
Verder zond hij na
overleg met zijn medestanders een nieuwe delegatie naar Maximiliaan~om die te informeren
over de tocht naar Den Haag en hem te vragen
om nieuwe leden (nuwe raden) voor de Raad
van Holland te benoemen. De ,Hoeken wilden
namelijk dat Jan vang Cats en andere Kabeljauwse partijgangers uit de Raad zouden worden gezet. Ook dit gezantschap wordt in de
Goudse stadsrekening van 1479 genoemd:
~Gegeven meester Michiel Weiis mit dat hij
reysde mìt ~meester Geryt van Gronsel voìr
Tervaen tot mijn genad. heer om mijn genad.
heer te adverteren van die reyse hinden Hage

om provisie van nuwe raden.74

ende . . .

Voor Maximiliaan .waren de onlusten in de
“hete zomer” van 1479 aanleiding om Jan van
Lannoy naar Holland te zenden. Deze edelman
was in de jaren 1448- 1462 stadhouder van
Holland en Zeeland geweest eti kende de gevoeligheden tussen de Hoeken en Kabeljauwen dus
uit eirzen ervaring, Hii boekte weinig SKXXX
want hij kon de scijdende partijen niet eens aan
één onderhandelingstafel krijgen, zoveel wantrouwen bestond er alom.75
Dordrecht, Gouda, Schoonhoven en Oudewater ,voerden aan het einde van 1479 intensief
overleg met Maximiliaan. Zij wilden voorkomen dat zij als schuldigen voor de onlusten
zouden worden gebrandmerkt en hun macht
beknot zou wordën. Om de hertog gunstig te
_. -~~~~
stemmen
waren de Hoeken bereid om hem
---- een
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stadsrekening van 1479:
Gerevst Hevnrick Pietersz. ende meester
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mit eeti knecht bij., mijn
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heer -./ uz 4; XXVII dagen.
Gerevs, t meester Willem ende die scout te

Rotterdam mit een knecht om antwoert te geven
up sijn commissie ende instructie die hij van
mijn genad. heere brochte . . . uut I dach.
Gereyst meester Willem Tordrecht mit een
tiecht om zekere saken te spreken mit die van
3ordt U.* uut 11 dagen.76
Gereyst Jan Florijsz, ende Heynrick Pietersz.
mit een hecht bij mijn genad. here tiAntwerpen
ende te Denremonde ende voert te Ghent .*. uut
X71 dagen.
Gw~vvt TXrrk Pi~tc>v.vz.
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re brieven die hem gegeven waren te brengen an ’
Govaert
__..._~
Claesz. ende was uut VII daaen.
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IXrck ~Pietwsz. Perevst te Bruesel om”d+ mm.missie te brengen vant scoutambocht alsoe die
commissi up die stede hielt ende was uut VIII
dagen.77
Gereyst Jan Florisz, ende Vranck Vranckez.
mit een knecht te Machelen an onsen Penad.
here mit die drie steden als Dordrecht, -Goude
r?nde Scnenhneven
om saken die die drip .ctr?dpn
an ghingen . . uut XIII dagen.
Gerevst Simon die Lege ende Govart Claesz.
mit een knecht Tordrepht ende waren aldaer
bescreven van onsen genad. heer om te communiseren mit die van Dordrecht ende v a n
Scoenhoeven om stuck vanden leeninck van Vm
Rinssche guldens . . uut II dagen.78
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On 5 ianuari 1480 was Wolfart van Borselen in
Gbuda om het gerecht te vernieuwen, waarbij
hij uiteraard alleen Hoeken tot burgemeester en
schepen benoemde. 79 De stadhouder was door

de voorbije gebeurtenissen geheel aan de
Hoekse partij verbonden, vandaar dat ‘\ de
Kabeliauwen aandrongen op zijn ontslag..
Daarim zullen de Hoeken met spanning &
zorg de komst van Maximiliaan naar Holland
afgewacht hebben.

Maximiliaan komt weer naar Holland
Tn februari 1480 kwam Maximiliaan voor de
tweede keer naars Holland. Hij bracht op 16
februari alle ‘partijen tezamen op een dagvaart
te Gorinchem en maakte hier bekend dat hij de
Raad van Holland grondig wilde veranderen
door enige “buitenlanders” te benoemen. De
Henegoukse edele Joost van Lalaing zou bijvoorbeeld stadhouder moeten worden ,in plaats
van Wolfart van Borselen, De Hoeken maakten
bezwaar tegen deze plannen, want zij wilden
vasthouden aan het verbod op allochtonen uit
het
_--_ Groot
_-_- Privilege van 14 máart 1477, Wolfart
. -_--_-_
van Borselen voelde zich in Gorinchem zó
onveilig dat hii vroeatiidig de vergadering verliet. hetgeen wel iets-z&t-&er desfeer vin die
dagen. De stadsrekening van Gouda over 1480 heeft
wel enige posten over de bijeenkomst van
Gorinchem, maar zij geven geen details over
het verloop van de vergadering:
Gegeven Dirck Claesz. burgemeyster ende
Wouter Maes mit een knecht Tordrecht om stuck
van mijns genadigen heer te comen te Gorchem
. . . uut II dagen.
Gegeven Geryt Jacobsz., meester Dirck
Gorysz. mit een knecht tot Gorchem bij mijn
genadigen heer te dachvaert *.. uut Xdagen.
&vpv.pt Govaert C1ai.w mit wy1 knwht teDrecht an mijn heer die stedehouder om die
dachvaert te Gorchem .- tiut II dazen.
Gerevst Aernt Warnaersz. bur&rn&~~r pnde
Govaert Claisz. mit een knechy ToTdiLiht om
stuck van die dachvaert te Gorchem . . . uut I
dach.80
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Tiidens de dagvaart van Gorinchem kwam het
in* Gouda ook tot ongeregeldheden. Op 18
februari verscheen Gerard Numan secretaris
van Maximiliaan, voor het kasteel van Gouda
en vroeg namens zijn meester om de sleutels
van het<lot, Het is”niet duidelijk waarom de
landsheer tot deze maatregel is overgegaan.
Wilde hij alsnog Jan van Cats als kastelein aanstellen? Hoe dan ook, kastelein Adriaan van
Schoonhoven weigerdé ~het kasteel over te dragen en riep de regering en de stedelingen te
hulp. Dezen dwongen Numan om de stad te
veriaten,
maar zodoende hadden zij zich wel
schuldig gemaakt aan insubordinatie jegens hun
graaf.8 l
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Na afloop van de vergadering te Gorinchem
trok Maximiliaan via Dordrecht naar Rotterdam. Hier bracht hij de nacht van 7 op 8 maart
door in het voornemen de volgende dag naar
Den Haag te trekken. In de ochtend dreigde er
een vechtpartij te ontbranden tussen leden van
zijn gevolg en mannen van het Hoekse garnizoen. De hertog zag zich genoodzaakt om zijn
soldaten in slagorde op te stellen teneinde de
orde te herstellen. Dit was voldoende om de
Hoeken af te schrikken en hen op de vlucht te
jagen, zodat verdere gewelddadigheden achterwege bleven.
Wolfart van Borselen, Jan van Montfoort en
de Hoekse regeerders van Dordrecht, Gouda,
Schoonhoven en Oudewater waren bang dat zij
nu geheel en al uit de gunst van Maximiliaan
waren geraakt. Ook begrepen zij dat zij met de
stadsgreep in Oudewater, de krijgstocht naar
Den Haag, de bezetting van Rotterdam en de
verhinderde overdracht van het kasteel van
Gouda al genoeg ernstige misdrijven hadden
begaan tegen de landsheerlijke rechtsorde. Op
10 maart 1480 waren zij dan ook voor crisisberaad bijeen te Veere. Hier sloten zij een verbond
tot wederzijdse ondersteuning met de bepaling
dat niemand van hen afzonderlijke akkoorden
met de Bourgondische overheid mocht afsluiten, dit om te voorkomen dat zij tegen elkaar
zouden worden uitgespeeld. Voor Gouda was
Hendrik Pietersz. van Schoonhoven aanwezig
te Veere, afgaande op deze post uit de stadsrekening van 1480:
Gereyst Heynrick Pietersz. mit een knecht ter
Veer om te spreken mit mijn heer vander Veer
van sonderlinge saken .*. uut IIII dagen.82
Maximiliaan deed bij zijn tweede bezoek aan
Holland opnieuw een poging om de tegenstellingen tussen de Hoeken en Kabeljauwen van
Gouda op te lossen. Hij gaf de Hoekse regering
opdracht om op 22 maart voor de Grote Raad in
Den Haag te verschijnen. De magistraat besloot
evenwel weg te blijven, want zij vond de dagvaarding in strijd met de voorgeschreven juridische procedure uit het Groot Privilege.83
Aangezien Maximiliaan ernstig ziek werd,
stokte de rechtsgang tijdelijk. De hertog was
namelijk enige tijd uitgeschakeld door een
longontsteking. De Gouwenaars zonden tenminste één bode naar Den Haag om te vernemen hoe dat mijn heer dair an was, zo bewijst
de stadsrekening over 1480.84 Op 12 mei deed
de Grote Raad alsnog uitspraak inzake het
geschil tussen de facties van Gouda,85 De hoogste rechtbank van het Bourgondische landencomplex gelastte dat alle uitgeweken notabelen
bij maniere van provisie mochten terugkeren
20

om hun beroep uit te oefenen en dat zij hun
oude rechten zouden terugkrijgen. De Raad van
Holland zou bepalen welke instantie over het
financiële beleid van de Kabeljauwen mocht
oordelen. Als straf voor hun verzet moesten
negentien Hoekse partijgangers elk 1000 nobelen betalen, en wel uit hun eigen beurs en niet
uit de stadskas. Het ging om alle burgemeesters
en schepenen, alsmede baljuw Lambrecht
Gerritsz,, schout Kerstant Harmansz., Govart
Clay, Wouter Maes, meester Willem Dapper,
Ermbout Gerritsz., Willem Hendriksz. en
Adriaan Gerrit Lauwez. Opgemerkt moge worden dat wij al veel van deze namen zijn tegengekomen in de citaten uit de stadsrekeningen
uit de jaren 1477-1480.
De Hoeken trokken zich weinig aan van deze
uitspraak, zodat de Kabeljauwen nog altijd uitstedig moesten blijven. Op 13 mei 1480 eisten
Gerrit van Assendelft en Richard de la Chapelle
namens Maximiliaan nogmaals het grafelijk
slot op. Zij ondervonden nu geen hinder meer
van de kastelein of de stedelingen, dit in tegenstelling tot Gerard Numan in februari 1480.
Adriaan van Schoonhoven moest zijn functie
opgeven vanwege zijn weigering het kasteel aan
Numan over te dragen. Hij werd vervangen
door Jan van Dussen of Verdusse.86

Normalisatie
Op 26 mei 1480 kwam Maximiliaan eindelijk
tot een akkoord met de Kabeljauwen. Zij aanvaardden de vernieuwde Raad van Holland,
inclusief de nieuwe stadhouder Joost van
Lalaing. Tevens verklaarden zij zich bereid om
een bede van 60.000 lb. per jaar te geven.
Daarnaast wist de landsheer met de Kabeljauwse regering van Leiden een regeling te treffen inzake de terugkeer van de gevluchte
Hoeken. Dezen mochten in Leiden terugkeren,
mits zij zwoeren zich voortaan goed te gedragen en de stadsregering te gehoorzamen. De
magistraat moest hen onder deze voorwaarde
ongemoeid laten. Degenen die door het gerecht
van Leiden waren verbannen tijdens en na de
stadsgreep van 3 juli 1479 mochten geen
gebruik maken van deze regeling: zij moesten
buiten het rechtsgebied van Leiden wachten,
totdat de Raad van Holland zou hebben geoordeeld over de rechtmatigheid van hun banvonnis.
De Hoeken van Dordrecht, Gouda, Schoonhoven en Oudewater begrepen dat zij ook tot
overeenstemming met Maximiliaan en Maria
moesten komen, wilden zij hun macht behouden en bestraffing voorkomen. Zij begonnen in
juni 1480 onderhandelingen met de hertog te
Brussel. Het topberaad leverde rond 20 juni al
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resultaat op in de vorm van een abolucie
abolucie (algemeen pardon) voor
voor de
de vier
vier steden
steden en
en ,alal hun
hun
medestanders. Maximiliaan en Maria vergaven
de betrokkenen alle onrechtmatige daden sinds
het overlijden van hertog Karel, in het bijzonder
de krijgstocht ,naar
naar Den Haag, de bezetting van
Rotterdam en de problemen rond de overdracht
van het slot van Gouda. Als tegenprestatie
beloofden de Hoeken dat zij de nieuwe Raad
van Holland zouden gehoorzamen en dat zij
zouden participeren in de bede die de
Kabeljauwen op 26 mei hadden toegekend.*’
Tiidens het beraad in Brussel kwamen

Maximiliaan en Maria ook enige andere zaken
overeen met de Hoeken,
Hoeken, die
die in
in een
een ‘apart,
apart,
geheim document werden opgenomen.** Zo
beloofden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven
dat zij alle uitgeweken poorters zouden toelaten
volgens dezelfde procedure ,alsde
als de Hoeken van
Leiden waren teruggekeerd. Er zou onderzocht
worden, of de boete van 1000 nobelen voor de
zestien Hoeken van Gouda kon vervallen. Deze
boete was, zoals
zoals vermeld,
vermeld, onderdeel
onderdeel ,geweest
geweest
van het vonnis van de Grote Raad van \12
12 mei
mei
1480. Voorts werd toegezegd dat Engelbrecht
van Nassau een onder-kastelein zou aanstellen
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die niet tot de Kabeljauwen zou behoren en dat
hij geen soldaten in het grafelijk kasteel zou
legeren die in het verleden in botsing waren
gekomen met inwoners van Gouda. Bovendien
beloofden de drie Hoekse steden dat zij een
bede van 75,000 lb. zouden betalen, mits de
Kabeljauwen eveneens met dit bedrag instemden. Deze laatste toezegging zal voor Maximiliaan en Maria zwaar gewogen hebben, want zij
hadden door de oorlog tegen Frankrijk nog
altijd veel geld nodig.
De stadsrekening van Gouda over 1480 bevat
tenminste drie verwijzingen naar het algemeen
pardon van de Bourgondische overheid:
Gereyst Dirck Bouwensz. burgemeyster,
Govaert Claesz. mit een knecht tot Montfoirde
mit die van Dordrecht, Scoenhoven ende
Oudewater om stuck van die ablucie . . . uut II
dagen.
Gereyst Adriaen Geryt Lauwsz. ende Dirck
Claesz. van Crimpen burgemeysteren mit een
knecht Tordrecht om stuck vanden ablucie . . . uut
II dagen.
Gereyst meester Dirck Gorysz. mit mijn heer
die cantoer tot Ghent om die verclaringe van
ablucie ende van peyne van die dusent nobel . . .
uu t XII dagen .89
In de rubriek Schenkingen wordt gemeld dat
Joost van Lalaing en zijn gezin twee maaltijden
kregen aangeboden tijdens hun eerste bezoek
aan Gouda.9o De nieuwe stadhouder heeft bij
deze gelegenheid waarschijnlijk toegezien op
de terugkeer van de Kabeljauwse notabelen in
de stad. Het is mogelijk dat hij de samenstelling
van de Veertigraad heeft veranderd om de
Kabeljauwen ook zetels te geven in het kiescollege, maar dit valt niet te bewijzen. In elk geval
bleven de Hoeken Lambrecht Gerritsz. en
Kerstant Harmansz. baljuw en schout.

De Hoekse bezetting van Leiden
In de stadsrekening van Gouda over 1480 valt te
lezen dat Dirk Pieter Albrechtsz. naar
Bloemendaal en Wensveen is gereisd mit een
deel gesellen om die ballinge van Leyden te
vangen die de luden bescadicht hadden.91 Deze
post refereert naar een groep Hoeken die door
de Kabeljauwen van Leiden werd verbannen na
hun stadsgreep op 3 juli 1479. De desbetreffende Hoeken zouden zich voordien hebben
bezondigd aan politieke agitatie en het stoken
van onrust in Leiden. Na hun verbanning pleegden zij allerlei overvallen op de openbare weg
teneinde zichzelf in leven te houden, reden voor
de Raad van Holland om hen op 18 oktober
1480 voor eeuwig uit Holland en Zeeland te
bannen. Hierop besloten de ballingen wraak te
22
hm---

nemen op de Kabeljauwen van Leiden: zij verzamelden een legertje in het Sticht, waarrnee zij
heimelijk naar hun oude woonplaats trokken.
Op 20 januari 148 1 drongen de Hoekse “desperado‘s” Leiden binnen en namen de macht in
handen. De aanwezige Kabeljauwse regeerders
werden allemaal gevangengezet. De nieuwe
machthebbers stonden voor thans voor dezelfde
problemen als de Hoeken van Dordrecht,
Gouda en Schoonhoven in 1477: zij moesten
erkenning van hun bestuur verwerven en vergiffenis voor hun stadsgreep verkrijgen. Daarom
zochten de Leidenaars spoedig contact met
deze drie steden om hen te helpen in het overleg met de Bourgondische overheid.
Dordrecht, Gouda en Schoonhoven gaven
inderdaad volop steun aan de usurpateurs van
Leiden. Zij zonden afgevaardigden naar het
1
1
1
aaat geia te veratenen.
UOk trachtte zq kastelein Engelbrecht van Nassau zover te krijgen
dat hij de leiders van Leiden ging helpen. Deze
besloot zich echter afzijdig te houden, want hij
zag dat Maximiliaan de bezetting van Leiden
hoog opnam. 92 De landsheer gaf namelijk stadhouder Joost van Lalaing wel toestemming om
met de Leidenaars te praten, maar trof tegelijkertijd ook maatregelen om militair te kunnen
ingrijpen.
In de stadsrekening van Gouda over 1480 zijn
diverse posten te vinden die betrekking hebben
op de bezetting van Leiden. Dit bewijst dat de
tresoriers van 1480 in de eerste weken van 1481
zijn aangebleven. Het gaat onder meer om de
volgende items:
Gereyst mijn heer die casteleyn, Jan Verdusse,
meester Willem burgemeyster mit twee knechten
tot Scoenhoven ende van Scoenhoven Tordrecht
om mit hem te spreken van sekere brieven die
wij ontfangen hadden van die heren van den
Rade aengaende stuck van Leyden . . . uut II
dagen.
Gereyst meester Willem Dapper ende Joest
Oliviersz upt scriven ende begheren van die
van Leyden om mit hem te spreken van sekere
saken mit die stede van Dordrecht ende mit die
stede van Scoenhoven *IS uut VU dagen.
Gereyst Dirck Bouwensz. ende Heynrick
Pietersz. tot Leyden om Geryt Jan Lambrechtsz.
te halen Sb. uut 111 dagen
Gereyst Aernt Outgaertsz. ende Joest
Oliviersz. mit een knecht inden Hage om te
spreken mit die steden van Hollant om paeys te
maken mit die stede van Leyden . . . uut 111
dagen
Gereyst meester Willem Dapper ende Joest
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Oliviersz. mit een knecht te Leyden ende voirt
inden Hage ende weder te Leyden om te tracteren mit mijn heer die stedehouder ende die van
Leyden *.* uut X dageng
1
i

/
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De nieuwe tresoriers zijn eerst op 2 februari
1481 in dienst getreden. Hun rekening bevat
eveneens tal van posten die verband houden
met de “kwestie Leiden”, zoals bijvoorbeeld:
Gereyst Wouter Maes ende meester Willem
burgemeyster
mit een knecht inden Hage om
dat stuck vant lastgelt ende wapen stouwen . . .
uut 111 dagen.
Gereyst Heynrick Pietersz, ende Govaert
Claesz. Tordrecht om sonderlinge saken mit een
knecht . . . uut III dagen.
Gereyst Dirck Bouwensz. mit een knecht te
Leyden ende was uut Edagen.
Gereyst Dirck Bouwensz. te Leyden om sonderlinge brief die dat gemeen lant an ghingen . . .
uut II dagen.
Gereyst Govaert Claesz. twee reysen te
Leyden ende was uut alleen XVI dagen ende mit
een knecht III dagen.
Gereyst Heyn tgen Quick te Oudewater bij
nacht mit een brief
Gereyst Pieter Jacobsz, ende Govaert Claesz.
mit een knecht Tordrecht . . . uut II dagen.
Gereyst meester Willem Dapper, Adriaen
Geryt Lauwez, mit een lznecht te Breda om mit
mijn heer van Assouwen te spreken ende te
Ghent mit hem te trecken om mit mijn genad.
heer te spreken . . . uu t XVIII dagen.
Gereyst Heyntgen Quick mit een brief tAven
an mijn heer van Ranst.
Gereyst Wouter Maes ende Govaert Tordrecht
mit een knecht om stuck vanden oirlogen van
Leyden ende waren te samen uut enen dach
ende Govaert alleen drie dagen.
Gegeven Reyer Reyersz. van dat hij te
Machelen liep om onse gedeputeerde . . . uut VI
dagen
Gereyst Jan Vrericxz. te Breda ende t e
Tuernout an onse gedeputeerde bjl uut IIIdagen.
Gereyst meester Dirck Gorysz. tot Ghent ende
te Machelen mit die gedeputeerde van Leyden
an miin genadigen heer *.. uut Zdagen,
Gereyst Wouter Maes mit een knecht te
Ghent, te Machelen
ende te Tuernout mit die
van Leyden om vrede te maken . . . uut X1X
dagen.
G e r e y s t A d r i a e n Geryt Lauwez. ende
Heynrick Pietersz. te Machelen, te Ghent ende
tAmwerpen . . . uut XV dageng
In maart 148 1 gaf Maximiliaan opdracht aan de
Staten van Holland om een leger op te richten
en alle contacten met Leiden te verbreken. Hij

zond Jan van Ranst, markgraaf van Antwerpen,
met hulptroepen naar Holland en liet weten dat
hij zelf ook naar dit graafschap zou komen. Op
15 maart trachtten Van Ranst en zijn soldaten
een bolwerk van de Hoeken bij Alphen aan de
Rijn te veroveren, maar zij werden door de
Leidenaars verjaagd. In de volgende dagen
installeerde Joost van Lalaing garnizoenen in
kastelen en huizen rondom Leiden, zodat alle
toegangen tot de stad min of meer waren
geblokkeerd.

Maximiliaan schenkt pardon
Op 6 april 148 1 veroverde Jan van Egmond, één
van de leiders van de Kabeljauwen, Dordrecht
en nam het voltallige Hoekse stadsbestuur
gevangen. De regeerders van Gouda en
Schoonhoven waren danig geschokt door dit
1
ij eveneens
1
Iden blij ven
(
ijlings contact met ivraximiuaan, aie op
april vanuit
Breda in Rotterdam arriveerde. Hun afgezanten
vroegen de landsheer nederig om vergiffenis
voor de collaboratie met Leiden en verzekerden
hem dat zij hem ten volle zouden helpen om de
openbare orde te herstellen. De volgende rekenposten doelen op deze contacten:
Gereyst meester Dirck Gorysz. te Rotterdam
mit een knecht bij mijn genadigen heer -. uut II
dagen.
N o c h gereyst meester Dirck Gorysz. te
Rotterdam mit een knecht an mijn genadigen
heer am uut 11 dagen.
Gereyst Dirck Bouwensz. ende Govaert
Claesz, Dordrecht mit een knecht omme te vernemen van ons genad. tsheren comst . . uut 11
dagen.
Gereyst Wouter Maes ende meester Willem
mit een knecht te Rotterdam bijden prins ,. uut
II dagen.
Gereyst Aernt Outgaertsz. ende Dirck Claesz.
te Rotterdam om mijn genad. heer te Rotterdam
om te halen mit twee bairdsen.g5
Op 12 april kwamen Maximiliaan en zijn
gevolg in twee schepen (bairdsen) naar Gouda.
Hij werd vergezeld door zijn soldaten en de
schutters van Gouda. Uit de rubriek Schenkingen van de stadsrekening over 148 1 valt af te
leiden dat de Hoekse regering de landsheer en
zijn naaste medewerkers flink hebben gefeteerd, maar hun inspanningen leverden wel gunstige resultaten op.96
Tijdens zijn eerste verblijf in Gouda (12-13
april) vaardigde Maximiliaan een algemeen
pardon uit voor de Gouwenaars met betrekking
tot hun steun aan de bezetters van Leiden. Hij
23
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legde hen geen geldboete op, alleen moesten zij
hun aandeel betalen voor de militaire campagne
tegen Leiden.97
Leiden. 97 Het pardon gold niet voor de
poorters die inmiddels de stad hadden verlaten.
Tot deze groep behoorden onder anderen schout
Kerstant Harmansz, en stadssecretaris Govart
Covart
Clay, die naar het Sticht waren uitgeweken.
De bezetters van Leiden begrepen dat hun
spel uit was en dat hun de doodstraf zou wachten, mochten zij in Holland gearresteerd worden. Zij verlieten in alle stilte de stad, waarschijnlijk in de nacht van 11 op 12 april, en
vluchtten naar Montfoort. Hier dachten zij veilig te zijn, aangezien dit de residentie van de
Hoekse voorman Jan van Montfoort was en de
stad buiten het Bourgondisch rechtsgebied lag.
Desondanks verscheen Maximiliaan met zijn
leger voor Montfoort om hun uitlevering op te
eisen. De inwoners weigerden hem te gehoorzamen, zodat het Hollandse leger zich in Oudewater terugtrok.
Op 15-16 april was Maximiliaan voor de
tweede keer in zijn leven in Gouda. Hij sprak
hier met de Staten van Holland over de
bestraffing van Leiden en de gevluchte Hoeken.
Verder benoemde hij Willem Buys tot schout
als opvolger van Kerstant Harmansz. en gaf hij
Engelram den hofmeester van die stedehouder
opdracht om die stede te bewaren met een groep
ruiters,98 De volgende dag reisde hij per schip
naar Leiden om ook daar persoonlijk orde op
zaken te stellen. De Hoekse regeerders van
Gouda betaalden gaarne de kosten van het
transport, want zij wisten dat zij genadig waren
behandeld; zij mochten gewoon aanblijven, terwijl zij toch volop de Leidenaars hadden geholpen.99 Ook bleef de overeenkomst inzake de
pacht van het baljuwschap en schoutambacht
van Gouda van kracht. Toch moesten er wel tal
van uitgaven worden gedaan om complicaties
rondom het generale pardon (die remissie) en
de pachtregeling te voorkomen, blijkens de volgende posten:
Gereyst den rentemeesters knecht an mijn
heer van Assouwen roerende van dat scoutambocht *.. uut 1111 dagen.
Gereyst meester Dirck Gorysz. inden Hage
mit een knecht bij miin genadigen heer roerende van die ruteren ende van scoutambocht &..
uut IIII dagen.
Gereyst Dirck Hoeck Jacobsz. ende Aernt
Gerytsz. mit een knecht inden Hage mit die gelden van dat scoutambocht . . . uut II dagen.
Gegeven Florijs van Wingaerden van drie
copien te autentiseren roerende van dat scoutambocht ende bayliuscap vander Goude 111 s,
Gereyst meester Willem inden Hage mit een
knecht om die remissien te autentiseren bijden

Hove . . . uut III dagen.
Gegeven Gijsbrecht van der Mye secretarius
die de remissien autentyck
gemaect heeft 11 s. VI
d.g. loo
De wet wordt verzet
In de zomer van 148 1 nam de spanning tussen
Holland en het Sticht meer en meer toe. Tal van
Hoeken waren naar Utrecht gevlucht, omdat zij
bang waren dat zij door de Raad van Holland
zouden worden gevonnist voor hun optreden in
de afgelopen jaren. Dit was heel begrijpelijk,
want de Kabeljauwen hadden na april 1481
overal de macht in handen gekregen. Op 30 juni
148 1 bande de Raad van Holland Kerstant
Harmansz. en Govart Clay bij verstek voor eeuwig uit Holland en Zeeland. De twee kopstnkken van de Hoeken van Gouda werden schuldig
bevonden aan intimidatie van landsheerlijke
ambtenaren, aan betrokkenheid bij de stadsgreep te Oudewater en aan collaboratie met de
bezetters van Leiden . lol Baljuw Lambrecht
Gerritsz. moest zijn functie opgeven en 150 lb.
betalen om vergiffenis te verkrijgen voor zijn
wandaden.io2
Voorts bestrafte de Raad van
Holland op 13 augustus 148 1 nog een vierde
Hoekse notabele in de persoon van Dirk
Bouwensz. Deze was betrokken geweest bij de
mishandeling van een grafelijke secretaris in de
herberg van Jan Vinck te Gouda. Daarom moest
hij aan twee kerken kaarsen leveren en een boete van 800 lb. betalen.lo3
Maximiliaan
drong bij
David
van
Bourgondië, de bisschop van Utrecht, aan op de
uitlevering van alle gevluchte partijgangers uit
Holland. De bisschop kon echter niets uitrichten, want de vluchtelingen stonden onder protectie van Jan van Montfoort. Deze versterkte
zijn machtspositie in het Sticht aanzienlijk: hij
joeg op 7 augustus 1481 alle aanhangers van
David weg uit Utrecht en sedertdien had zijn
partij het voor het zeggen in de bisschopsstad.
Voor Maximiliaan en de Kabeljauwen betekenden de ontwikkelingen in het Sticht slecht
nieuws. ZIj waren bang dat de Hoekse ballingen aanslagen op Hollandse steden zouden -gaan plegen, nu zij in Utrecht een veilige uitvalsbasis hadden gekregen. De landsheer voerde in augustus-september 148 1 overleg met de
Staten van Holland. Zij besloten een leger te
formeren voor een krijgstocht naar Utrecht en
de betrokken manschappen op 25 september te
laten verzamelen in Den Haag, Dordrecht,
Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam drongen
tegelijkertijd aan op maatregelen tegen de
Hoeken van Gouda, want dezen konden wel
eens onrust achter het front stichten. Bovendien
verklaarden Gerrit Jan Lambrechtsz., Dirk
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Maximiliaan hoort de Lel
Graphische Sammlung Stuarsguw-le ~cucrgm.

Jacob Hendriksz. en andere Kabeljauwen uit
Gouda zich bereid om ,een (extra) geldbedrag te
leveren indien zij alleen de macht in hun stad
zouden krijgen.lo4 Dit aanbod was met een dure
krijgstocht op komst natuurlijk bijzonder aantrekkelijk voor de Bourgondische overheid.
Op 1 oktober 148 1 bezocht Joost van Lalaing
Gouda en wijzigde de complete bestuurlijke en
militaire top. Hij verzette de wet, dat wil zeggen: hij stelde nieuwe burgemeesters, schepenen en tresoriers aan, waarbij hij zoveel mogelijk ~personen benoemde die tijdens de Hoekse

stadsgreep in april 1477 in functie waren
geweest, lo5 Tevens vernieuwde de stadhouder
de schutterijen van Gouda door alle Hoeken
eruit te verwijderen. De schutters moesten
immers politiek betrouwbaar zijn voor het geval
dat er nog eens onrust in de stad uitbrak of een
aanval vanuit het Sticht kwam.lo6 Zoals
beloofd, betaalden de Kabeljauwse ~regeerders
voor hun bevordering 3000 lb.lo7
Vanaf 1 oktober 148 1 hadden de Kabeljauwen het geheel voor het zeggen in Gouda.
Zij werden in hun bestuur ondersteund door Jan

\
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en Jacob van Cats, die waarschijnlijk kapitein
van het plaatselijke garnizoen waren gewor-’
den.lO” Op 10 november ontvingen de nieuwe
machthebbers van Maximiliaan en Maria een’
nieuw charter, waarin de inhoud van het privilege vàn 23 maart 1477 inzake de verkiezing
van de wet en de Veertigraad werd herbevestigd.lo9 Vermoedelijk werd kort hierna de per‘sonele bezetting van de Veertigraad veranderd
om alle Hoeken uit het kiescollege te kunnen
“zuiveren”. De nieuwe tresoriers hebben in hun
rekening hïeromtrent de volgende betalingen
geboekt:
Gegeven den cancel& miin heer van Wier,
die graaf van Simaey van segelen van dat previlegie van die Veertich CL lb.
Gegeven den rentemeester IIcLXXYRins gulden roerende van dat bayliuscap ende scoutambocht als borch . . . gegeven van die ordinantie
van die Veertich die miin heer die stedehouder
geset hcieft ende‘ miin genadigen heer geconlfirmeert ende besegelt heeft VIF lb. ~gx ende dit is
gesciet bij consent vander vroetscap.’ l”

Hoeks weerwerk
llci
- - Hneken
- - - - _----van.--_Gouda
--__-__ waren
..__---- d,_.anig gefrustreerd door deze gang van zaken. Zij besloten
de Raad van Holland aan te ,klagen voor de

sorten (ofwel de Kabeljauwen) om ,juridische
strafmaatregelen tegen de Hoekse appellanten
te nemen. De gedeputeerden van de overige
hoofdsteden hoorden op 30 maart van de dagvaarding en vertelden de betrokken deurwaar-’
der dat zij op 19 april voor de Grote Raad zouden verschijnen, want zij verklaarden dat zij op
de wetsverzetting hadden aangedrongen. 1 l 2
Enige dagen eerder, op 26 maart, had de regering van Gouda een bewakingsdienst van 103
man opgericht. Zij deed dit in opdracht van de
stadhouder en de andere Hollandse steden, want \
deze hadden weinig vertrouwen in kastelein Jan,
van Dussen ende veel van den poorteren der
selver stede, waarbij zij ongetwijfeld de
Hoeken op het oog hadden.l13
Voor de Kabeljauwen van Gouda was dè dagvaarding aanleiding om 32 Hoekse notabelen te
dagen voor meester Louwerijs Berwoutsz., de
plaatselijke notaris. Dit gebeurde op 3 en 4 april
1482. Het ging om bijna alle afgezette burgemeesters en schepenen van 1481 en om personen die lid waren geweest van de Hoekse
Veertigraad. Men vroeg de Hoeken onder ede
of zij hun aanklacht bij de Grote Raad wilden
voortzetten of niet. Zeventien partijgangers lieten weten dat zij geen juridische stappen (meer)
tegen het gerecht zouden ondernemen, terwijl
er één om meer bedenktijd vroeg. Wouter Maes
stelde laconiek dat uit het proces wel zou blijken wie de de aanklacht had ingediend ende
anders en heeft hij niet geseyt, zo legde meester
Louwerijs in zijn protocol
vast. De resterende
._
dertien personen zeiden dat zij het proces wilden voortzetten of dat zij zich achter Wouter
Maes schaarden. l l4
De stadsrekening van Gouda over 1482 bevat
tenminste drie posten die in verbinding kunnen
worden gebracht met het proces voor de Grote
Raad:
Gereyst Ariaen Gerytsz. tot Machelen roerende van die XL brief alsoe wij verdachvaert
waren .*. uut VII dagen.
Gereyst Ariaen Geryt Woutersz. burpemevster
inden Hage mit heer-Jan van Cats eide 6eryt
Jan Lambrechtsz. mit twee knechten . . . uut VIII
dagen.
Gegeven meester Louwerijs van II copien ‘te

ting van 1 oktober 148 1 onrechtmatig was

instrument van een brief die uten Have guam

De regeerders die op 1 oktober 148 1 waren aangestel4, zijn slechts kort aangebleven. Er werden namelijk op 5 januari 1482 alweer nieuwe
burgemeesters en schepenen benoemd en op 2
februari 1482 nieuwe tresoriers, steeds conform
de bestaande regelingen. De Kabeljauwen
behielden bij deze reguliere wetsverzetting wel
‘hun overwicht. Hun macht werd zelfs versterkt,
want op 1 februari benoemden Maximiliaan en
Maria Jan van Cats tot baljuw en schout van
Gouda. 111 Deze benoeming zal vooral zijn ingegeven door de omstandigheid dat er inmiddels
oorlog was tussen Holland en het Sticht. De
strijd bestond in hoofdzaak uit plundertochten
over en weer en aanslagen op steden en kastelen
in het grensgebied. Blijkbaar zagen de hertog
en hertogin in een Kabeljauws machtsmonopolie de beste garantie dat het in Gouda rustig zou
blij ven.
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Begrqjënis van Maria van Bourgondië, 1482. Graphische

Sammlung Staatsgalerie Stuttgart.

zien dit met het oog op de voortdurende oorlog
tussen Holland en het Sticht het beste uitkwam.
Op 27 maart 1482 overleed Maria aan de
gevolgen van een val van haar paard. Maximiliaan nam nu de landsregering en de voogdij
over zijn kinderen Philips en Margaretha op
zich. Hij kwam in mei 1482,over naar Holland
om zich ,als regent en voogd te laten huldigen
door de Statenvergadering.’ l6 Tijdens zijn
bezoek benoemde hij op 22 mei Jan van Cats
tot kastelein van Gouda.’ l7 De Kabeljauwse

voorman was al baljuw en schout van de stad en
daardoor de dominante figuur in de stedelijke
politiek. De Kabeljauwse regeerders waren zeer
tevreden over zijn aanstelling, getuige de volgende schenking:
Gescenct heer Jan van Cats ende Jacob siin
broeder mit dat gerecht ende vroetscap ende
meer goede mannen een maeltijt up dat hoJ doe
hij dair up quam tot siin welcome.118
*
De Kabeljauwen van Gouda gaven de ‘nieuwe
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kastelein ook 24000 Bourgondische schilden,
zodat hij zijn voorganger Engelbrecht van
Nassau kon afbetalen. De heer van Nassau had
namelijk in 1478 dit bedrag aan Maximiliaan en
Maria geleend om het kasteleinschap te verkrijgen. Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden en
Amsterdam hebben Gouda geholpen om de
24000 schilden te betalen. Dit bewijst dat zij
volop instemden met de versterking van de
Kabeljauwse macht in de zesde hoofdstad. l l9
Het stadsbestuur van Gouda blijkt in de loop
van 1482 tal van juridische maatregelen te hebben genomen tegen Hoekse notabelen. Zo verloor Hendrik Pietersz. van Schoonhoven zijn
poorterschap vanwege malversaties met de
accijnzen van de vismarkt.i20 Adriaan Gerrit
Lauwez. en meester Willem Dapper kregen een
verbod om hun beroepen uit te oefenen én een
huisarrest, want zij weigerden de commissiebrief aan de magistraat te geven, waarin was
vastgelegd dat Gouda het lokale baljuwschap
en schoutambacht voor tien jaar in pacht had
gekregen. Ook Jacob Dirksz. van Praet, Gerrit
Gijsbrechtsz., Jan Gerritsz. van Rotterdam en
nogmaals Adriaan Gerrit Lauwez, ontvingen
laatstgenoemde straf, aangezien zij weigerden \
hun tresoriersrekening over 1478 te laten controleren. Meester Feys Gerritsz, wilde het
gerecht geen geld lenen voor de oorlog tegen
het Sticht en werd daarom op bedevaart naar
Rome gezonden. Wouter Maes mocht niet langer zijn beroep uitoefenen in het stedelijk
rechtsgebied, omdat hij was weggegaan en
oproepen om terug te komen negeerde. Verder
blijkt Jacob Dirksz. van Praet de stad te hebben
verlaten nadat hij de stadsregering ,had beledigd. Jacob mocht eerst op 16 juli 1484 terugkomen, mits hij zwoer zich in de toekomst als
een goed poorter te gedragen. 121
‘\ In de volgende jaren bleef den angst bestaan
‘dat de Hoeken voor oproer zouden zorgen in of
~rondom Gouda. Zo gaven Maximiliaan en zijn
zoon Philips op 24 juni 1484 toestemming om
het stedelijk rechtsgebied te vergroten teneinde
te voorkomen dat misdadigers zich in de buurt
van de stad konden ophouden.i22 Later dat jaar
werden enige poirters gevangengezet op het
grafelijk kasteel van Gouda ‘op verdenking dat
zij een stadsgreep,
wilden plegen.123 In de
zomer van 1488 liet de Raad van Holland zelfs
twee mannen terechtstellen, omdat zij van plan
zouden zijn geweest om ballingen binnen te
laten door een poertken . . . genoemt mijn jonckers poertgen.
Het is tegen deze achtergrond gezien niet verbazingwekkend dat de Hoeken na 148 1 nauwelijks meer een rol in het politieke leven van
Gouda hebben gespeeld., Er is een lijst van
28

vroedschapsleden overgeleverd uit circa 1495
met 120 personen, waaronder hooguit dertien
die eertijds Hoeks waren. Het gaat om meester
Feys Gerritsz., Gerrit Gijsbrechtsz., Goessen
Dirksz., Roelof Andriesz., Dirk Jacobsz.
Hoeck, Joost Oliviersz,, Willem Woutersz. van
Anxt, Jan Jansz. Moei, Huge Gijsbrechtsz,
Albrecht Gerritsz., Gerrit Heye Gerritsz., Dirk
Klaasz. van Crimpen en Nout Dirksz.
Zonnevelt,
De Hoeken zijn zelden meer
benoemd tot burgemeester, schepen, tresorier
of lid van de Veertigraad en stierven als politieke groepering letterlijk en figuurlijk uit. Dit
valt ook af te leiden uit de keurboeken van
14881495 en 1507-1521. In het eerste boek
was een verbod opgenomen op het dragen van
partij -gebonden kledingstukken, maar in het
tweede keurboek werd deze verordening doorgehaald met de toevoeging Nihil. Dit geeft aan
dat er in deze jaren nauwelijks, meer veroordelingen met betrekking tot dit verbod waren
o p g e l e g d , 126
Slobeschouwing
In 1905 stelde J. Tersteeg met betrekking tot de
stadsrekeningen van Gouda:~ Voor de historie
moge de post “Reizen een Bodenloon ” van
groote betekenis zijn, als curiosum levert de
rubriek “Geschenken ” de snuffelaar ~veel ~interessants op.127 Hij geeft in zijn artikel inder:
daad veel interessante gegevens over de schenkingen, maar over de betekenis van de reizen,
liet hij zich niet uit. Daardoor moet de vraag
wat de waarde is van de rubriek,~iieizen voor
historisch onderzoek nog worden beantwoord.
Wanneer men de stadsrekeningen van Gouda
van 1469- 1482 gebruikt om het politieke leven,
te reconstrueren, dan worden hun beperkingen,
alras duidelijk. De items zijn ,ongedateerd,
zodat het onzeker is of en in hoeverre zij in
chronologische volgorde zijn ingeschreven. De
namen van de afgevaardigden worden niet op
één en dezelfde wijze opgegeven: Hendrik
Pietersz. van Schoonhoven wordt Heynric
Pietersz. genoemd of Heynrick Scoenhoefsman,
Wouter Maes heet soms W&ter Jansz., Govart
Klaasz. Clay Govaert Claesz, of Govaert Clay,
enzovoort. Bovendien laten de posten zich niet
zo makkelijk interpreteren, want zij zijnsteevast vaag en afstandelijk geformuleerd. Wie de
hierboven vermelde citaten doorleest, krijgt niet
de indruk dat er in 1477-1482 zoveel onrust was
in Gouda. Er wordt wel eens gesproken over die
uutgeweken poerters, over stedelingen die hun
poorterschap verloren en over inspanningen om
het baljuwschap, het schoutambacht en de privileges te behouden, maar de rekeningen laten
de samenhang tussen al deze zaken niet zien.
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1:
Voor het onderzoek, naar de Hoeken en
Kabeljauwen in Gouda was het derhalve noodzakelijk om andere bronnen te raadplegen en
daarna pas de aandacht te richten op de stadsrekeningen van Gouda, Kronieken en archivalia
uit met name de archievenvan de landsheerlijkheid bieden de mogelijkheid om de namen van
de stadsregeerders te achterhalen en hun politieke gezindheid, Ook geven deze bronnen de
chronologie van gebeurtenissen, zoals de data
van dagvaarten van de Staten van Holland, de
aanstelling van baljuws, schouten en kasteleins
van Gouda, etcetera. Deze “basisgegevens”
kunnen dan vergeleken worden met de posten
van de,stadsrekeningen
en zodoende kunnen er
“koppelingen” worden gemaakt, waardoor het
beeld van de politieke verwikkelingen in Gouda
helderder wordt.
Het zal duidelijk‘zijn geworden dat onder het
bewind van Karel van Bourgondië de tegenstellingen tussen Hoeken en Kabeljauwen zijn aangescherpt. De hertog riep de onrust zelf op door
zijn politiek van “geldklopperij”, waarbij hij de
facties tegen elkaar uitspeelde om zijn financiële verlangens vervuld te krijgen. De spanningen
ontlaadden zich na zijn ontijdige dood op het
slagveld bij Nancy. Maria van Bourgondië
moest alle veranderingen van haar vader terugdraaien teneinde hulp te verkrijgen voor de verdediging van haar landen tegen koning
Lodewijk X1. Zij kreeg met Maximiliaan van
Oostenrijk een, energieke echtgenoot aan haar
zijde, maar deze kon de concessies ‘van zijn
vrouw niet terugdraaien. De hertog en hertogin
bleven immers van de steun van hun onderdanen afhankelijk om de strijd tegen Frankrijk te
kunnen volhouden. Daarom konden zij nauwelijks krachtig optreden tegen de herleving van
de strijd van de Hoeken en Kabeljauwen in
Holland.
In Gouda konden de Hoeken profiteren van
de algemene onvrede die de “dure” nolitiek van
KareTvan Bourgondië had opgeroepen. Zij kregen de macht in handen met behulp van de gilden die zij in ruil voor hun steun politieke
macht gaven. Dit was uniek voor Gouda én voor
Holland, want tot op dat moment waren alleen
in Dordrecht de gilden betrokken bij de stadsregering. De Hoeken kregen erkenning van hun
bestuur en pardon voor hun stadsgreep. Tevens
bemachtigden zij het baljuwschap, het schoutambacht en het kasteleinschap, omdat zij waarschijnlijk bereid waren om voor hun begunstiging te betalen.
In 148 1 verloren de Hoeken van Gouda echter hun machtspositie. Zij hadden gecollaboreerd met de Hoekse bezetters van Leiden, hetgeen hen verdacht maakte bij de Bourgondische

overheid. Deze greep op 1 oktober 1481 definitief in, aangezien zij uit oogpunt van de landsveiligheid meer vertrouwen had in een
Kabeljauws bestuur. Daarmee waren de
Hoeken naar de rand van het politieke toneel
verdreven; zij zouden hun macht nooit meer
herwinnen.
De stadsrekeningen van Gouda geven hooguit
de contouren van deze machtsverschuivingen.
Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat de namen
van de stedelijke afgezanten uit de jaren 14771481 niet of nauwelijks meer worden aangetroffen in latere rekeningen. Jan van Montfoort
wordt in de rekeningen van het Hoekse regime
regelmatig genoemd, maar hij. komt na 148 1
niet meer in de rubriek Schenkingen voor, om
een ander subtiel voorbeeld te geven. Verder
geven de rekenposten, hoe gebrekkig ook,
inzicht in de contacten tussen de stadsregering
en de Bourgondische overheid, zeker als zij
“gekoppeld” worden aan de “basisgegevens”
van andere bronnen. Zij bieden dan unieke
informatie over de opstelling van het stadsbestuur ten opzichte van de grafelijkheid, de
financiële transacties met betrekking tot de
belangrijkste bestuursposten en de ambtsperioden van de tresoriers, om maar enige zaken te
nemen. Daarom zijn de stadsrekeningen van
Gouda wel degelijk bronnen die van pas komen
bij historisch onderzoek naar mens en maatschappij in de herfsttij van de Middeleeuwen,
alleen dient de onderzoeker wel een “snuffelaar” te zijn om de items optimaal te kunnen
NOTEN
1. l? van IJssel ., De regeering van Maria van Bourgondië
(19421
FT ^sv’Y-“..>
Knlrk~n
over de Ned,.wimdon
_-, _-_. . \-/
‘*,) -..nuii
. . . . Vm-upliik
.-. bV”J” AZ.
Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten
onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap
van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494) (‘sP-..n.tr\shnn~),
36-41,
ula”GMua~c-.2._.J. ---Heinsius.
_____ --) ‘De financiën van Gouda in de 15e eeuw’,
in: Bijdragen voor Vaderlandse Geschiedenis en
Oudheidkunde (verder BVGO) 4e reeks 3 (1903), 29 l375, met name 304 (noot 2) en 305 (noot 2).
3. J. Heinsius (ed.), ‘De oudst-bewaarde stadsrekening van
Gouda (1437)‘, in: Bijdragen en Mededelingen van het
Genootschap 25 (1904), 259-32 1.
,V. JHistorisch
T .T---r--l
lWbltX& ‘Merkwaardige posten uit oude stadsrekeningen’, in: BVGO 4e reeks 4 (1905), 393-411,
5. De belangri-jkste kroniek is de Cronycke van Hollandt,
Zeelandt en de Vrieslandt (Leiden 15 17), beter bekend
als de Divisiekroniek. Voor dit artikel werd in hoofdzaak
gebruik genlaakt van het archief van de hertogen van
Bourgondië in de Archives départementales in Lille
(VDN Bh, het archief van de Grote Raad in het
Algemeen kijksarchief in Brussel (ARBr AGR), het
archief van de graven van Holland (ARHa AGH), de
registers en rekeningen van de Grafelijke Rekenkamer
Ceg. en GRRek.) en het archief van de Raad
$tTi?:gRj m Holland (ARHa HvH) in het Algemeen
R{ksarchie; F in Den Haag, alsmede het oud-stedelijk
(OSA) en 01 Id-rechterlijk archief (ORA) van Dordrecht
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(GADo), Haarlem (GAHa), Leiden (CALe) en Gouda
(GAGo).
6. Het meest recente overzichtswerk over de Hoeken en
Kabeljauwen in de vijftiende eeuw is M.J. van Gent,
‘Pertijelike saken ‘. Hoeken en Kabeljauwen in het
Bourgondisch-Oostenrijkse
tijdperk
(‘s-Gravenhage
1994). Alle politieke verwikkelingen uit de jaren 14671482 zijn hierin beschreven met uitvoerige bronopgave.
De overzichten over de factiestrijd in Gouda in C.J. de
Lange van Wijngaerden, Geschiedenis en beschrijving
der stad van der Goude. Deel 11 (Amsterdam/‘sGravenhage 18 I7), 174-180 en in T. Oversteegen,
‘Gouda
1477-1481:
Hoekse
usurpatoren
versus
Kabeljauwse emigranten’, in Tidinge van die Goude 7
(1989), 84-88 zijn onvolledig of onhelder; zij zijn trier
verder niet of nauwelijks gebruikt.
7. GAGo OSA ms. 1139 t/m 1146. De manualen van de
tresoriers van 1480 zijn ook bewaard gebleven, GAGo
OSA 3603. Zij zijn niet in dit onderzoek betrokken. De
opgave van de Goudse rekeningen in tabel 1 bij Van
Gent, ‘Pertijelike saken ‘, 12 is onjuist.
8. Voor de hoofdsteden: Kokken, Steden en Staten, 32 en
34 en J.G. Smit, Vorst en onderdean. Studies over
Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen (Leuven
1995), 490-493. Voor de beden: J.W. Marsilje, Het
financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en
Bourgondische
periode, +1.?90-1477 (Hilversum
1985), 292-309 en J.A.M.Y. Bos-Rops, ‘Van incidentele gunst tot jaarlijkse belasting: de bede in het vijftiende-eeuwse Holland’, in: J.Th. de Smidt e.a. (eds,),
Fiscaliteit in Nederland. 50 jaar belastingmuseum
‘ProjY Dr. van der Poel’ (Zutphen/Deventer 1987), 2132.
9. GAGo OSA 384, f. 26v-27 en 389, f. 28v-29. De
Veertigraad is voor 1449 ingesteld, blijkens GAGo OSA
1130, f. 25~. Het desbetreffende privilege is in 1452
verlengd, GALe OSA 381, f. 44. Vergelijk Van Gent,
‘Pertijelike saken ‘) 62-64 en 73-74.
10. Dit valt af te leiden uit de betalingen van hopaccijns aan
de grafelijkheid in ARHa GRRek. 1723 en 1724, waar
bij de gevluchte Kabeljauwse notabelen uutgeweken is
geschreven. Zie voor de bierbrouwerij H. F. Wessels,
Gouda, proeve ener stadsmonographie (Utrecht 1939),
13-14 en 211 -212.
11.ZieGAGoOSA1139,f.llv;1140,f.15v;1141,f.18v;
1143, f. 22v en 1145, f. 14. Heinsius, ‘Financiën’, 328330 en 335 en Tersteeg, ‘Poster’, 394.
12. Heinsius, ‘Financiën’, 330-33 1.
13, ARHa AGH 235, f. 24-25 en GRReg. 490, f. 4.
Biografische gegevens over Van Borselen in het Nieuw
xr1rn
Nederlandsch Biografisch Woordenbo ek’ (veraer
/
* IVIVLI
W) 1X, 86-87, maar hier is de sterfdah tm foutief, even& Orde
het
als de vermelding dat hij lid was van -vII1 van
,.
Gulden Vlies.
14. Zie de regeringslijst bij De Lange van Wijngacxden,
Geschiedenis.
15. ARHa HvH 462, f. 166v-167; besproken in J. van
Herwaarden, Opgelegde bedevaarten; een studie over
de praktgk van opleggen van bedevaarten (met name in
de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende
de late middeleeuwen (ca. 1300 - c a . 15.50)
(Assert/Amsterdam
1978), 386 en 676 677 en Van
Gent, ‘Pertijelike saken ‘, 4 15.
16. GAHa OSA 19144, f. 23 en 26; GALe OSA 382, f. 33
en 35 en 539, f, 6Ov, 62v en 84~. Marsilje, Financiële
beleid, 88 en Van Gent, ‘Pertijelike saken ‘, 87 en 92-93.
17. De betalingen van Haarlem, Delft, Leiden en
Amsterdam zijn geboekt in ADN B 2073, f.7,7v en 29.
Van Gent, ‘Pertijelike saken ‘, 95-97.
18, GAGo OSA 1139, f. 5v, 6,7v, 8 en 19.
19. GAGo OSA 1139, f. 6v en 10. De betaling staat in de
rekening van de rentmeester van Noordholland over
1469-1470, ARHa GRRek. 1713, f. 7v. Hij boekte een
bedrag van 1000 kronen van 48 gr. Vlaams, hetgeen
gelijkstaat aan 1200 lb. van 40 gr. Vlaams.
20.ARHa GRRek. 1713, f. 7v en 1Ov en 1716, f. 14.
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36. Hij komt als plaatsvervanger voor op 27-2-1476,
GAGo ORA 176, p. 83 en vergelijk ARHa HvH 1783,
sub ll-9- 1478.
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,Aekroniek, f, 348~. Van Gent, ‘Pertijelike saken ‘,
129. Gegevens over de deelname van Gouwenaars aan
het beleg in GAGo OSA 181 en 1175, f. 6,7,7v en 22.
Voor het aanvoerderschap van Kerstant: R. Fruin Th.
Azn. en A. Le Cosquino de Bussy, Catalogus van het
archief der heeren van Montfoort (Utrecht 1920), regest 657”.
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f. 159v.
32. GAGo OSA 1140,‘f. 12 en 15~.
33. ARHa HvH 1780, sub 20-6-1476 en GALe OSA 552, f.
58-61 v (passim), 64, 155~ en 169-169~.
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3 6 . ARHa HvH 1781, sub 30-7 en 31-7-1476.
37. GAHa OSA 19/51, f. 45v-46 en GALe OSA 556, f. div.
Divisiekroniek, f 367.
3 8 . GAGo OSA 1141, f.8. Met‘rniJn joncfou is Maria van
Bourgondië bedoeld.
39. ARHa GRRen. 491, f. 6~8. Bionrafische gegevens
over Jan van Cats in NNB W Vl, 288.
- 40. ADN B 1699, f. 20-2 1 1De oorkonde is‘opgenomen in
het charter van 1 O- 1 1 - 148 1, ARHa GRReg. 3, f. 174v175~ en GAGo OSA 374. De meest recente editie is
G.J.J. Pot, ‘Het Goudsche charter “van de Veertich” van
10 november 148 1’) in: Oudheidkundige Kring “Die
Goude “. Vierde verzameling bijdragen (Gouda 1943),
120- 127. De afgevaardigden van Gouda betaalden 43
lb. en 4 s. voor de vervaardiging van het charter, ADN
B 1699 bis, f. 2.
41. GAGo OSA ì141, f, 8.,Vergelijk Van Gent, ‘Pertijelike
saken ‘, 152 (noot 62).
112. GAGo OSA 2861. Andere bronnen over de stadsgreep
zijn AR Ha HvH 475, f. 73- 74~; HvH 1782, sub 11-6,
16-7, 29-7 en 9-8-1477; ARBr AGR Beroepen uit
Holland L(verder BuH) 103 A, BuH 113 Bis, stuk c en
BuH 1 20, stuk a. De enige verhalende bron is
Divisieh;roniek, f. 368~.
43. ARBr A,GR BuH 120, stuk a, biz. 2 en vergelijk GAGo
OSA 3 7 4 .
44. On 22-5-1477 waren Hendrik Albrechtsz.. Jacob
Rommersz. en Dirk Pieter Martinisz. in Woerden, blijkens GAGo OSA 491. Deze drie Kabeljauwse notabelen hadden derhalve voordien Gouda verlaten.
45. GAGo OSA 1141, f. 18 en 19. Vergelijk ARHa GRRek.
310, f. 126-126~.
46. ARHa GRRek. 1720, f.9-9V en ‘16116,
47. ARHa HvH 1782, sub 11-6-1477. In de Middeleeuwen
was Noordholland ruwweg het hedendaagse Rijnland,
Delfland, Schieland en het gebied rondom Woerden.
48. AR-Ha HvH 1782, sub 29-7 en 9-8-1477.
49. GAGo OSA 1141, f. 9v, 10, 1Ov en 1 lv.
50. ARHa HvH 475, f. 73-73~ en 1782, sub 6-8-1477.
5 1. ARBr AGR BuH 103 A, stukken a, b en c.
52. Een item van 24-lO- 1477 in de Leidse stadsrekening
melds dat men in Gouda geen recht en dede, GALe
OSA 556, f. 87~. De rentmeester van Gouda merkt in
zijn rekening over 1477-1478 op dat Gouda in deze
periode sonder gerechte ende justitie was geweest,
ARHa f3RRek. 1721, f. 8.
53. GAGo OSA
(
1141, f. 11, llv en 13. Het is onduidelijk
wat met die gilden brief wordt bedoeld. Het kan een
akte zijn geweest waarin de deelname van de gilden aan
het stadsbestuur was geregeld. Deze oorkonde zal na de
val van het Hoekse regime allicht ongeldig zijn verklaard en vernietigd.
54. GAGo OSA 1141. f. 12, Maximiliaan was van 3-7 tot
3 1-7-1477 in Keuíen, H. vender Linden, Ztinéraires de
Marie de Bourgogne et de Maximilien d’Autriche
(1#77- 2482) (Brussel 1934), 15-17.
55. GAGo OSA 1141, f. 13v en 14.
56. GAGo OSA 1141, f. 15~. De Lange van Wijngaerden,
Geschiedenis, 177 identificeert Dirck Gevytsz. die cappeteyn met (meester) Dirk Gerritsz. Hij zegt voorts dat
Dirk een voornaam raadsman van de Hoeken was en dat
hij kapitein was van de ruiters die de heer van
Brederode had gezonden. Deze mededelingen worden
niet door andere bronnen bevestigd.
57. GAGo OSA 1141, f. 16. Maximiliaan was in
Dendermonde (ter Remuden) en Brugge in augustus
1477, Vander Linden, Ztinéraires, 17-18.
58. GAGo OSA 1141, f. 18; 1142, f. 16~; 1143, f. 20-22 en
1144, f. 10~. Divisiekroniek, f. 369.
59. ARHa GRReg. 491, f. 63-63~. Hij ontving het ambt
voor zes jaar en leende de grafelijkheid 1200 lb. Verder
moest hij Lambrecht Gerritsz. ende sijne medegesellen
het geld terugbetalen dat zij geleend hadden om de post
te verkrijgen.
60. GAGo OSA 1141, f. 12~. De Lange van Wijngaerden,
Gmrhidmic.
n on
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(Willem) van Beijeren handvest”, 177. Zie Van Gent,
‘Pertijelike saken ‘, 183 en Smit, tirst, 222-226.
6 1. GAGo OSA 1 1 4 1, f. 15v en 16~. Maximiliaan kwam op
25-3 aan in Dordrecht en arriveerde op 27-3-1478 in
Den Haag, Vander Linden, Ztinéraires, 3 1 en Smit,
Vorst, 229-2 ~30. Een baerdze is een groot soort schip.
62. GAGÓ OSA 352.
63. In 1481 verklaarden de Kabeljauwen dat de Hoeken
gedeputeerden hadden gezonden bij den bisschop van
Metz, doctor Willem of andere en een privilege verwierven van die wette te versetten, zonder dat de Grote Raad
en andere instanties dear weet van hadden, ARBr AGR
BuH 120, stuk a, biz. 3. Het ging om George van Baden,
bisschop van Metz, en doctor Willem Maroltinger, maar
het is onbekend wanneer dit alles heeft plaatsgevonden,
zie Van Gent, ‘Pertijelikesaken ‘, 18 1 (noot83).
64. De akte van Gouda is gedateerd Den Haag, 18-4-1478,
GAGo 0% L 2861. Dit moet een verschrijving zijn: op
8-4 was ML iximiliaan wel in Den Haag, maar op 18-4
verbleef hij in Antwerpen, Vander Linden, Ztinéraires,
31 -32.
6 5 . ARHa GRR .eg. 491, f. 15v-16 en GRRek. 1721,‘f. 8 en
1722, f.4 el18~. Lambrecht en Kerstant legden op 3- 121478 hun alnbtseed af, ARHa GRReg. 28, f. 72.
66. ARHa GRR !eg. 593, f. 82v-83~; GRRek. 175, f. 6Ò en
177, f.77 e:n GAGo OSA 469. Biografische gegevens
over Encrelt lrecht in NNBW 1, 819-820 en De Smedt,
Cheva&rs,
154-155.
67. ARHa GRRek, 1721, f. 13 en 1722, f.14~.
68. ARHa HvH 5646, f. 114-115 en 116-116~ voor de rol
van de Goudse Hoeken.
69. GAGo OSA 1142, f. 8, 12v, 16~ en 17. Ìn 1479 werd er
met consent van de vroedschap 4 lb. betaald om die
ruters toudewater mede te houden, idem, f. 27~. _\
70. ARHa GRRek. 3 12, f. 154 en 154v-155 (citaat).
71. GAGo OSA 1142, f.8v, 9 en 15. Maximiliaan was van
11-6 tot 3 1-7-1479 vrijwel steeds in Sint Omaars,
Vander Linden, Ztinéraires, 55-58. Overdracht betekent
hier complot.
\
72. GAGo OSA 1142, f. 15~.
73. Meldingen over Joris en deze legermacht in GAGo
OSA 1142, f. 29v en 1143, f. 6,6v en 34.
74. GAGo OSA 1142, f. 15~. Maximiliaan was alleen rond
1-8-1479 in Terwaan, Vander Linden, Ztinéraires, 58.
75. GAGO OSA 1142, f.11 v bevat twee verwijzingen neai
de heer van Lannoy.
76. GAGo 0% i 1142, f. llven 12,
77. GAGo 0% 1 1142, f. 13v en 14. ‘Maximiliaan was ‘29
t/m 31-10 ir I Antwerpen, 3 t/m 9- 11 in Gent en 9 t/m 1 O11-1479 in Dendermonde, waarna hij van 12- 11 tlm 204’
12-1479 in Brussel verbleef, Vander Linden, Ztinéraires,
64-67.
78. GAGo 0% 1 1142, f. 14v en 15. Maximiliaan was 9-1
t/m 22- l- 1480 in Mechelen, Vander Linden, Ztinéraires,
69.
79. GAGo OSA 1142, f. 14v, 17v en 28~.
80. GAGo OSA 1143, f.5v en 6. Maximiliaan was van 5-2
tot zeker 2-3- 1480 in Gorinchem, Vander Linden,
Ztinéraires, 70-72.
81. ADN B 2121, f. 331. Numan was elf dagen uit voor
deze missie. Nadere details in de akte van pardon van
juni 1480 (zie aldaar).
82. GAGo OSA 1143, f. 8~.
83. ARBr AGH BuH 120, stuk b 1, met name blz. 9-10.
84. GAGo OSA 1143, f. 7v. Vergelijk Van Gent, ‘Pertijelike
saken ‘, 25 1-252.
85. ARBr BuH 120, stuk b 1 (uitspraak) en 11-111 (bekendmaking).
86. ARHa GRRek. 175, f. 71~.
87. ADN B 1702, f. 4v; ARHa GRReg. 3, f. 4-4~ en HvH
476, f. 4v-6. D e d a t u m i s B r u s s e l j u n i 1 4 8 0 .
Maximiliaan was van 14 t/m 29-6-1480 vrijwel steeds
in Brussel, Vander Linden, Ztinéraires, 78-79.
88. GADo OS1 2 292, gedateerd Brussel 20 juni 1480.
89. GAGo OS.A 1143, f. 15, 15v en 18. De cantoer was
Richard dc: la Chapelle, cantor van Sint Donaes te
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