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op het dragen van pantsers en lange messen’.

De strijd tussen Hoeken en Kabelj
adelsfacties in het 14de en 15de eeuwse graaf-

Het diende om de partijstrijd te beteugelen:

schap Holland, speelde zich op stedelijk
niveau voornamelijk af rond de bezetting van
ambten, Beide groeperingen wilden zeggen-
schap in het stadsbestuur. Soms laaiden de
emoties zo hoog op, dat één van de organisa-
ties een coup pleegde en de tegenpartij uit de
stad week. Dat was ook het geval tijdens de
periode 1477-1481, niet alleen in Gouda, maar
ook in Schoonhoven,Dordrecht, Leiden en
Hoorn. Hoeken namen daar met geweld het
bewind in handen en dwongen hun Kabel-
jauwse opponenten tot emigratie.‘)

We kunnen met zekerheid aannemen dat
het bij deze conflicten om Hoekse- en Kabel-
jauwse twisten ging, daar de partijnamen in de
officiële stukken van die tijd opduiken.
Zo komen we de termen tegen in een ‘verbod

I reueren.  IC moet nu  rumen. Het sal  noch miin

als burgemeesters, scepenen’  ontboden werd.6)

(w>ak)buert  worden’.4)

Filips de Goede regelde de vervanging van

-- - --- ----J--

Van 1477 tot 1481 waren de rollen echtc
omgedraaid. Toen hadden de Hoeken het
bestuur in handen en bevonden de
Kabeljauwen zich buiten de stad.

BESTUURSCRISIS IN GOUDA
In de onderzoeksperiode was Gouda’s  wet

of gerecht een belangrijk bestuurscollege. Met
beide termen kon men de burgemeesters en de
schepenen op het oog hebben. Zo wordt er in
het aan die stad verleende privilege van
10 november 1481 gesproken van ‘het vernieu-
wen van de wet’, hetgeen dan de burgemees-
ters en de schepenen blijken te zijn, 5,  en lezen
we in een verslag van een in 1482 afgenomen
getuigenverhoor o.m.  Gouda% ‘oude gerechte

onnodig wapenbezit, het dragen van bij- . de Goudse wet via een privilege van
zondere kleding en het gebruik van opruiende Veertigen. Daarbij verkregen baljuw, gerecht
taal werden er door verboden. Dit verbod
duikt al herhaaldelijk op gedurende de

en vroedschap van Gouda de gunst om veertig

regering van de Hollandse graven Filips de
eerbare mannen te benoemen, die ieder jaar
bij de wetsverzetting 18 personen aan de

Tenslotte is er de affaire C
Wielmaker, Toen de Kabeljauwen het weer in

Goede (1433-1467) en Karel de Stoute (1467-
1477). In woelige tijden werd het opnieuw
afgekondigd, bijvoorbeeld op 18 november
1477 en 6 juni 1478. In dit laatste stuk vindt
men de optekening ‘dat van nu af niemant
vreemden roepen alse Egmonde,  Brederoede,
Hoeck  noch Cabbeliau en andere partielike
woorden spreken, roepen nog singen mag’.‘)

Verder zijn we twee keer specifiek over
Gouda geïnformeerd. Allereerst noemde daar
een groep Hoeken zichzelf en hun
tegenstander Gerit  Claisz. en andere uitge-
wekenen openlijk bij hun partijnamen, ‘te
weten zijluyden Hoecx ende  die zelve Gerit
Claisz. ende  uuytgeweken poirteren
Cabbeliaus’.3)

hiisbrecht  de

Gouda voor het zeggen hadden, sloop de man
‘s nachts  de stad in. Hij was jaloers op de
wakers en liet zich verleiden tot een ordinaire
scheldpartij. Hij riep hen toe: ‘ghij horysens
(hoerenzoons), ghij Cabbeliaeus, ghij
verraders, ghij dief, u regement en sal niet
lange duren. Ghij sult up een cort wat nyeus
vernemen, dan sullen wij (Hoeken) se wel
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landsheer voor mocht dragen De stadhouder
en raad van Holland kozen daar dan steeds 7
schepenen en 2 burgemeesters uit. Op deze
manier trachtte Filips de partijstrijd rond
ambten tegen te gaan, het stuk bezegelde
continuïteit. De Veertigen, en daarmee het
nieuwe gerecht, vormden een afspiegeling van
de partijverhoudingen in het stadsbestuur, en
via de keuze uit dubbeltallen had de vorst
altijd nog de mogelijkheid om eventueel
afwijkend kiesgedrag te corrigeren, Filips de *

Zijn zoon (
deed dat niet
het voor 3 ia:
houdc

Goede verlengde dit privilege een paar keer.
en  opvolger, Karel de Stoute,
. Aanvankelijk vernieuwde hij

_ J..Ar,  maar daarna liet hij de wet-
:rs jaarlijks naar zijn goeddunken

vervangen. Hii gebruikte daarvoor commis-
ekxsarisseg.  Sindi  het  intrekken van het privil,-

der Veertigen door Karel de Stoute, heerste er
in Gouda grote tweedracht om het bestuur.

Na 1 _I I
stad bij Zijn dochter en opvolgster, Mariau  van
Bourgondië (1477- 1482),  om een oplossing
aan. Om de rust te herstellen besloot ze, naar
het voorbeeld van haar grootvader Filips de
Goede, Gouda op 23 maart 1477 een privilege

ziin dood, on 5 ianuari 1477. drong de
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van Veertigen te verlenen. Zij die tijdens haar
vader en opa als veertig hadden gediend en
nog leefden, mochten zich in overleg met de
baliuw  aanvullen. Dit keer verzorzade men de
nominatie van 22 mensen (i.p,v.  18j, waaruit
de landsoverheid 7 schepenen en 4 burge-
meesters (i.p.v. 2) koos, Verder werden de
Veertigen die nog niet tot de Vroedschap
behoorden Vroedschapslid.‘)

Begin april 1477 bestond het gerecht
hoofdzakeli.jk  uit Kabeljauwen. “)

r15bll ,lerd
p wilden over
vangen,
lege in de tijd
lperiode van
deel uit Kabel-
ral Kabeljau-
;ondïë om
.rTfiphton  nm

Het kan goed zijn dat hierdoor de nieuwe
Veertigen’*) geen directe invloed meer konden
uitoefenen op de samenstelling der wet, gezien
de mededeling dat na het overlijden van Karel

-la  www  een

?ninofvi

__  __-_  _̂__ - --__
de Stoute hetbestuur van GOUG, .vvI
aantal jaren met een grote som van pel..,.,,,,,.
door een stel Hoeken was gekocht,*‘)
Dit slaat waarschijnlijk, op het veranderen van
de. wet  en de uitdeling van de posities van
baljuw en‘schout, zoals bepaald in het Hoekse
octrooi.

Wat is dat voor iets, de koop -.-- ---.
Door tijdelijk afstand te doen van een
geld konden één of meerdere pt
stad het benoemingsrecht van (1
tijdelijk in eigendom verkrijgen
konden òf zichzelf òf een hun v
kandidaat in de functie(s) verhe
Wanneer ze zelf te krap bij kas
volledige koopsom op tafel te k Jv~  ~,
ze altijd nog geld lenen bii Darticulierel

1 van ambten?
Dit nieuwe privilege van Veer+;“nfi  Xti - -~~  som

door de Hoeken die zeggenscha :rsonen  of een
het gerecht niet met gejuich ontl een) ambt(en)
hetgeen wel aangeeft dat dit col1 . De kopers
van Filips de Goede en de begir velgevallige
Karel de Stoute voor het meren :ffen.
jauwen bestond, en dat het VOOI waren om de
wen waren die Maria van Bouq :riigen.  konden
herstel van het oude privilege veI~V~IIL~II.  vlll .
toch nog een rol van betekenis te kunnen Degenen  die bijdroegen aii  de koopsim
spelen in de magistraat, zoals waarschijnlijk in (kopers en geldschieters) hadden, zoals men
de laatste jaren von Kar01  AP CtntltPc  hewitd dat noemde, geld staan OD  de dienst. De af-
het geval was, mc“ULVII  ~I~ULIUVIIW  “‘U”““b”‘.’
worden genomen. Rond 6 april 1477 ticiar\  Jo 1 uitgekeerde bedrag huelemaal  had terugbetald.
Hoekse patijbonzen Govaert ClnXl tnr< ) òf de bezitter
Harmansz., Wouter Maes en cc le pacht (de
Kabeljauwse tegenstanders de si Femingsrecht
werken. Ze konden daarbij op d ;recht  van het
rebellerende gilden rekenen, die
medezeggenschap in het bestuur,  VI IJUU le gecombi-
accijns en andere voorrechten hadden \ ambacht en_ ,-..

LI11  IXcI1U-l  uw  “L”U8.V.J  “V  ..LI1U

-weten ArQcticrhe  maattvo~l~n 1 spraak werd beëindigd al;  de verkoper het

13LLll  Ub

.Lzr,  hblstant
bnsorten  hun
:ad uit te
le hulp der
ze

- .AiAqm  van
‘oor-

te beloften, de
Tik

gespiegeld, Het bleef niet bi.i 102
toezeggingen  werden ook waargemaakt. vIL
elk gilde werden 2 gildebroeders tot
vroedschapslid gebombardeerd en verder
vaardigden men onder het stadszegel brieven
uit waarmee aan de wensen van de gilden
werd tegemoetgekomen. Dit zegel lag samen
met de stadsprivilegiën ‘veilig’ opgeborgen in
‘der stede kiste’, die eerst moest worden open-
gebroken, omdat de uitgeweken Kabeljauwen
de sleutels daarvan hadden meegenomen. De
Hoeken namen er niet alleen het stadszegel
uit, maar ook het twee weken eerder door
Maria van Bourgondië verleende handllPc+
van Veertigen. De akte werd in hu+  hii7

Hii kon dit òf in;&;  %l&&Ï’\
jaarlijks een evenredig deel op (
huur die de koper van het benc
moest betalen over het gebruiks
ambt) laten inhouden.

Dit laatste was het geval bij c
neerde  verkoop van het schout?
baljuwschap van Gouda op 31 a
De stad Gouda (d.w.z. de Hoek

Klgustus  147-. .
- - _ - -:en  aldaar)

.kocht  toen het recht  om de Goudse bajuw en
schout aan te stellen voor een periode van 10
jaar, ingaande 1 oktober 1478. Daartoe leende
men op deze diensten 1200 ponden van groten
per pond. Ieder jaar mocht l/lO  van dit
bedrag, 120 pond, op de jaarlijkse pachtsom
van 400 pond van 40 gr. in mindering worden
gebracht, zodat ieder jaar 280 pond aan pacht
werd afgedragen. Op aanbeveling van de stad
werden de agressors Lambrecht Gerijtsz. en
Kerstant Harmansz. bij brief van 2 december
1478 in respectieveliik  baliuwschao en

.“UL

IIvc  ,,Ajn  van
de gildevroedschap niet-ig  verkletard en
&vwo~ww=vbn  en wvcrh~lwd~““l~“U.IYUYII  -11  .Y.““..WUIV.

Hiervoor in de plaats wisten de oproer-
lingen in 1478 een Hoekvriendelijker privilege
te bemachtigen. Zij verkregen dit van een paar
Bourgondische ambtenaren, onder wie de bis-
schop van Metz, zonder medeweten en toe-
stemming van de geëmigreerde Kabeljauwen
en de Grote Raad. In deze oorkonde werden
regelingen getroffen omtrent het college der
Vëerti&n, de  wisseling van de wet en de
begeving van de ambten van baljuw en schout
van Gouda.‘)

schoutambacht gestéld.13jDeze  lieden bleven
aan tot in de maand april 1481, toen ze op
verzoek van de Kabeljauwen Gerijt  Jan
Lambrechtsa., Dirc  Jacob Heinricxz. en
medestanders door de stadhouder van
Holland van hun functie werden ontheven.14)

De benoeming van de wethouders door
Hoeken stopte in oktober 1481, toen ook dat
koopcontract van onwaarde werd
verklaard. l 5,

We weten niet of het OD  basis van het
principe ‘koop door lening’ of een andere
koopvorm (bijvoorbeeld ‘koop door gift’ of
een combinatie van die twee) werd gesloten.
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Wel is bekend dat een aantal Hoeken zich De verhuisde Kabeljauwen Gerijt  Claesz.,
flink in de schulden hadden gestoken. Dit laat Jacob Romersz,, Jan van Diemen, Dirc  Pieter
zich vaststellen uit de activiteiten van de Mairtijnsz. en aanhang waren in 1477 in een
landsheerlijke ambtenaren Pieter Plumioen, geschil verwikkeld met de Goudse schout en
klerk van de rentmeester van de exploten of schepenen uit dat jaar. Laatstgenoemde
aanzeggingen door de deurwaarder, en hadden eerstgenoemden bevolen zich op
Hendrik van Kralingen, deurwaarder van de verbeurte van hun poorterschap en een boete
Hollandse raadkamer, op 1 juli 1481. Die dag van 100 gouden nobels in Gouda te komen
reisden ze naar Gouda, om er de verantwoorden, mogelijk in verband met
beslaglegging op en de verkoping van de schulden, zoals in het geval van Gerijt  Claesz.
roerende en onroerdende goederen van een (over wie ik nog kom te spreken).
stel Hoeken te verzorgen, die de dag daarvóór De Kabeljauwen voelden daar weinig voor, en
waren verbannen en hun bezittingen hadden verkregen van het Hof van Holland een brief,
verbeurd. Deze mensen waren Kerstant uit kracht waarvan de bedoelde Hoeken elk
Harmansz., Govaert Clay, Dirck  Gerijtsz. op de verbeurte van 1000 gouden leeuwen
Warmoesman , Willem Jansz. de Brouwer, iedere vorm van proces op persoon en
Aelbrecht de Hertoge, Willem Hoefgen en goederen van de ballingen werd verboden.
Dirck Slingerpenninc. De gerechtsdienaren procedeerden toch, en
De twee overheidsdienaren zagen af van gelasten de achtergebleven en uitgeweken
executie, omdat ze bevonden dat de genoemde Kabeljauwen en hun huisgezinnen zelfs de
Hoeken schulden hadden die meer bedroegen brouwersnering en andere neringen te stop-
dan de waarde van hun goederen. De pen. Dit laat zich goed nagaan aan de hand
schulden stonden opgetekend in een onder het van de rekeningen der Goudse hopaccijns,
stadszegel van Gouda afgegeven certificatie of onderdeel van de rekeningen der rentmeester
schriftelijke verklaring. 16) van Gouda, uit de jaren 1478-148 1.  Hop is

Gold het hier personen die ambten hadden een ingrediënt van bier. De Goudse brouwers
gekocht en evenals hun schuldeisers geld moesten over elke brout bier een heffing van
hadden staan op de diensten van 4 stuivers of 8 groten betalen. Het accijnsjaar
burgemeester, schepen, baljuw en Schout? waarover de rekening liep was opgedeeld in

Nadat de Hoekse kopers van het bestuur in kwartalen. Gewoonlijk werden per kwartaal
april en oktober 1481 opzij waren geschoven, de namen van de brouwers opgeschreven, met
werden de weer in Gouda teruggekeerde daarachter het aantal brouten, dat meestal 20
Kabeljauwen in hun regering en het privilege tot 26 bedroeg. In de tijd van de partijstrijd
der Veertigen van 23 maart 1477 hersteld. noteerde men, zoals gebruikelijk, eerst de
Daar dit octrooidoor hun Hoekse collega’s naam, maar vervolgens bij de Kabeljauwse
was vernietigd, diende men een akte te ver- brouwers het toevoegsel ‘uutgeweken’ of
krijgen waarin het stuk was geïncorporeerd en ‘binnen’ en de term ‘niet’ op de plaats waar
werd bevestigd. Tegelijk kon daarin het in normaliter het aantal brouten werd opge-
1478 door de Hoeken verworven handvest geven. In 1481 was de-opmaak weer normaal,
ongeldig worden verklaard. Hiertoe diende Er waren 16 brouwers ‘uutgeweken’ en 11
het reeds meerdere keren aangehaalde privi- ‘binnen’. 1 7,
lege van 10 november 1481. Het werd
trouwens uitgevaardigd op last van Maria van Vanwege deze neringtoestanden verwierven
Bourgondië èn Maximiliaan van Oostenrijk, de Kabeljauwen opnieuw een mandement of
met wie Maria op 19 augustus 1477 bevelschrift van de landsoverheid, waarmee de
inderhaast was getrouwd. onruststokers werd opgedragen hun opponen-

PROCESSEN VOOR HOF VAN HOLLAND
ten niet in hun neringen te belemmeren. De I

EN GROTE RAAD VAN MECHELEN
rebellerende gezagdragers probeerden het tij
nog te keren door een procureur in te scha-

In de onderhavige periode en daarna kelen. Tevergeefs, want het Hof van Holland
werden er voor het Hof van Holland en de bleef op 5 augustus 1477 bij haar 2 eerdere
Grote Raad van Mechelen diverse processen besluiten. Is)
gevoerd waarbij de eisers en verweerders In 1480 was de zaak nog niet afgedaan.
respectievelijk Hoekse overweldigers en Vóór dat jaar ontvingen Jan Floris Minnenz.,
Kabeljauwse uitgewekenen waren, en omge- Heindrick Aelbertsz., Jacob Florisz., Roelof
keerd. Het ging om twee kwesties, te weten Gerijtsz., Gerijt  Claisz., Dirc  Pieter Mertijnsz.,
het procederen van Hoekse usurpatorenop Jan van Diemen, Dirc  Heinricxz. Zonnevelt
Kabeljauwde emigranten, en de ontbinding en geestverwanten wegens de herstelling in
van de afspraken die de eerstgenoemden in hun rechten van de raad van Holland en de
1478 met wat Bourgondische ambtenaren Grote Raad diverse mandementen, vonnissen
waren overeengekomen. Bezien wij deze thans. en dagingsbrieven. Maar door verzet van
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Hoekse regeerders waren betrokken deurwaar- lemmerd. Er zijn twee Kabeljauwen bekend
ders niet bij machte geweest om de bevel- die apart zulke mandementen verkregen,
schriften te executeren of uit te voeren. Men namelijk Clais Dircksz. en Gerijt  Claesz.
besloot op de zoveelste supplicatie of verzoek Clais Dircksz. verwierf in 1480 van het Hof
van de gedupeerden een nieuwe poging te van Holland een mandement, waarin Goudse
ondernemen. Jan Tijcke, exploiteur of deur- overheidspersonen uit dat jaar werd
waarder van de Hollandse raadkamer, reisde voorgeschreven niet verder op hem te proce-
in het bezit van een mandement naar Gouda, deren. Deurwaarder Ghijsbrecht van der Polle
waarin aan baljuw, schout, burgemeesters, begaf zich op 1 februari 1480 naar Gouda om
schepenen en raad van Gouda werd opgedra-’ de’executie van de verordening te verzorgen.
gen hun weerstand op te geven en bij De raadsvergadering aldaar wilde zijn werk
weigering de redenen daarvan voor de Grote beletten. Aanvankelijk legden ze Van der
Raad te verduidelijken. In 1480 waren Polle niets in de weg, maar toen hij zijn
Lambrecht Gerijtsz. en Kerstant Harmansz. exploot had volbracht stuurde Kerstant

E respectievelijk baljuw en schout; Dirck Bou- Harmansz. zijn schoutsknechten op hem af
wensz.,  Symon die Lege, Dirck Claisz. van met de woorden: ‘neemt desen  boef, desen
Krimpen en Aernt Waernaertsz. Burge- deurwaerder, ende  legget him up den dijcx-

/ meester; Jan Jansz, Moel, Gerijt  Gijsen, Jan poirte in die stocke (een straftuig) ende
van der Heyde, Gerijt  van Middelburch, Huge vangenisse, ende  laet him aldaer een wijltijts
Ghijsbrechtsz., Claes Jacob Berwoutsz, en leggen tot een exempel van anderen deurwair-
Jan Willemsz. schepenen; Govaert Clay, mr, ders, want wij alhier gheen deurwairders meer
Willem Dapper, Ermbout Gerijtsz., Wouter hebben en willen’. Ghijsbrecht van der Polle
Maes, Adriaen Gerijt  Lauwensz. en Willem werd inderdaad, op onververst water en
Heindricxz. raad. roggebrood, in een gevangenisblok gezet. Vijf
Toen Jan Tijcke deze lieden deed vergaderen, ijskoude winterdagen moest hij zo in natte
gaven ze hem bij monde van de schout te kleren doorbrengen. Toen hij na die periode
verstaan dat hij bij verdere executie ‘van daer op verzoek van zijn moeder en vrienden uit de
niet gaen en soude’.  De mandementen zouden gevangenis, ‘waar men gewoon is misdaden te
in strijd zijn met het ‘nieuwe privilege’, waar- begaan’, werd ontslagen, was hij voor zijn
mee het op 14 maart 1477 uitgevaardigde leven ongelukkig. Het slachtoffer eiste voor
Groot Privilege werd bedoeld.“) het Hof van Holland van baljuw,

Tijcke zag na het dreigement maar af van burgemeesters en schepenen (hun namen heb
verdere uitvoering. De Hoekse opstandelingen ik eerder genoemd) een smartegeld van 200
waren nu verplicht om voor de Grote Raad pond groten. Bij zijn gevangenneming hadden
van Mechelen te verschijnen, maar dat deden ze de schout en zijn dienaren geen strobreed
ze niet. Nog 3 keer werden er dagingsbrieven in de weg gelegd. Het Hof deed uitspraak op
uitgevaardigd. Omdat ze zich op de 2de (22 5 september 1487. De beslissing viel in het
maart 1480) en 3de verschijndag niet voordeel van Ghijsbrecht van der Polle uit.
verantwoordden, verbeurden ze achtereen- De verweerders werden veroordeeld in een
volgens 1000 en 2000 nobels. Op 12 mei ‘80 schadevergoeding van 150 ponden van 40
werd tot de 4de daging besloten. Dit maal groten per stuk, dat is ‘/s van de oorspron-
stond op niet verschijnen de straf van kelijk geëiste som.22)
verbanning en confiscatie van goederen20) Gerijt  Claisz. moest zich rond maart 1479

Gerijt  Ridder, deurwaarder van de Hol- in Gouda verantwoorden wegens een bedrag
landse raadkamer, trok in het bezit van een van 28 pond groten, dat hij aan de Hoek
executiebrief op 27 mei 1480 naar Gouda, om Aelbrecht Symonsz. schuldig zou zijn. Indien
te proberen deze besluiten ten uitvoer te Claisz, niet verscheen zou men het geld op
leggen Let wel, te proberen, want opnieuw zijn goederen verhalen. Dit was zo gelast door

1 toonden de bewindslieden zich weerspannig. de toenmalige schout, Kerstant Harmansz., en
In zijn rapport verzuchtte Gerijt  dat hij zijn schepenen, Dirck Pietersz., Jan Florisz.,
zending niet durfde te voltooien nadat hij te Goesen die Vleyschhouwer, Roel Jansz. de
horen had gekregen: ‘ghij deurwaerder ziet Man, Frederick  Franckenz., Heinrick Schoon-
wel voor u dat ghij geene  executie hier en doet hovensz. Man en Aelbrecht Heinricksz.23)
jegen  die privilegie vanden  lande, want wij De geëmigreerde Gerijt  Claisz. had weinig
sorgen dattet u qualic becoemen soude, behoefte aan de audiëntie, en kreeg van het
waervan wij u adverteren ende  waerscuwen’.21) Hof van Holland gedaan dat Aelbrecht

Hierboven zette ik uiteen dat een groep Symonsz, op verbeurte van 200 gouden
Kabeljauwen van de landsoverheid leeuwen voor dat Hof opheldering diende te
mandementen ontving om procedures van verschaffen over de vordering. Bovendien
Hoeken ongedaan te maken, en dat de mochten de genoemde gerechtsdienaren tot
uitvoering daarvan door die Hoeken werd be- nader order op straffe van dezelfde boete niet
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&wn nn  Claiw  l3xm-m NCverder procc,,,  ___ -r -*----  -----Ia
appelleerde de opstandeling Govaert Clay in
naam van de bewuste schout en schepenen en
Aelbrecht Symonsz. aan de Grote Raad van
Mechelen, Zij wilden het geschil in Gouda
beslechten. De Grote Raad verleende hen op
6 mei 1479 een dagingsbrief, waarmee Gerijt
Claisz., stadhouder en raad van Holland en
een deurwaarder voor dit lichaam werden
gedaagd. OD 20 iuli 1479 moesten ze
VerscGjnen:  24)  -r

_  JTEN

‘)  H.P.H. Jansen, Hoekse- en Kabeljauw%  twisten (Bussum
1966),  89-93. Over de Goudse perikelen van deze jaren schreef
reeds C.J. de Lange van Wijngaerden,  Geschiedenis en be-
schrijving der stad van der Goude, deel 2 (Amsterdam en Den
Haag 1817),  verspreid. Zijn mededelingen zijn niet altijd even
juist en volledig. Verder werd de rol van 1 Hoek uitgewerkt
door G,J.J.  Pot, ‘Mr. Willem Dapper, burgemeester der
stad Gouda. Een episode uit zijn ambtelijk leven in het jaar
1477’  in :  Oudheidkundige  kr ing  ‘Die  Goude’  4  (1943),  lil-1  19.
Beide werken zijn  verder niet gebruikt.

‘--1 bjlgemeen  Rijksarchief (ARA) Hof van Holland (HvH) inv.nr.
175, f. 184r-185r  en f. 2673-268r.

Een hehgrijk  argument van de verweer----^  ----^
ders zou zij1I, dat de eisers openlijk voor hun
partijschap 1uitkwamen.25)

Tot zover -- =----- ____ _ _-  ---- r - - -de nrocessen  over het procederen
van Hoeken op Kabeljauwen. Besluiten wij
met de processen aangaande de bestuursaf-
spraken die Hoeken in 1478 men enkele
Bourgondische fïnctionarissen  maakten.
Goudse Hoeken konden procederen op hun
verhuisde ambtgenoten krachtens hun
bestuursfuncties. Ze moesten deze vervolging
opgeven toen ze in 1481 uit hun posities
wayen  ontslagen.

De Hoeken die in 1478 een tegenprivilege

1,; lossier Beroepen uit Holland 113  bis, stuk c, pagina 3 en 5,
uit het archief van de Gr ote  Raad van Mechelen. Via J.Th.  de
Smidt en Eg. 1.  Strubbe ([ r ed . ) ,  Chrono log i sche  l i j s t en  van  de
g e ë x t e n d e e r d e  s e n t e n t i ë n en procesbundels  (doss iers)

berus tende in het archiefvan de Grote van Mechelen, deel 1. .,= .l_l  l,fi,,, A.0  --1403  13u4 (~yoo),  4  I re  en 453. Een uitvoerige beschrijving van
di t  doss ie r in J.C. Andries, Inventaris en beschrijving van de
process tuk ken (dossiers) behorende tot de beroepen uit
Hol land  berus ten de in het archcief van de Grote Raad van
M e c h e l e n ,  d e e l  2 (Amsterdam 1964). Bij deze dank ik
mevrouw J.M.I.  Koster van Dijk, wetenschappelijk medewerker
van de werkgroep Grote Raad (van Mechelen), gevestigd in het
Jur id isch Instituut Amsterdam, hartelijk voor de verleende
gunsten  en diens ten .

“)  Gemeentearchief Gouda (GAG) oud rechtelijk archief (ORA)
inv.nr.  176, pagina 9 1.

ontvingen, waren de burgemeesters -Woutér
Maes, mr. Willem Dapper, Jacob Baerwoutsz.
en Aernt Outgersz. en de schepenen
Lauwerens Gerijtsz., Pieter Jacobsz., Goissin
TXv-icx7..  1  mvt  Geriitsz._  Willem Woutersz,,- -------->  --, _  ----J----, ------~ -. ~.
mr. Feys Gerijt  Heyenz, en Joest Oliviersz.
Het handvest gold, zoals we zagen, afspraken
betreffende de Veertigen, het vernieuwen van
de wet en de begeving van het Goudse baljuw-
schap en schoutambt. In april en oktober
1481 vervielen de beschikkingen over in
volgorde de functies van baljuw en schout en
de wet, na actie van de Hollandse stadhouder
en op verzoek van de Kabeljauwse
vluchtelingen, welke laatsten door het
privilege van ,lO november 148 1 in hun be-
stuursrechten werden hersteld. Overigens ver-
liep de commissie of overdracht van het
baljuwschap en schoutambt in handen van het
nieuwe gerecht maar moeizaam; mr. Willem
DaDDer  en Adriaan Gerijt  Lauwensz.

.  --__- -___  ---~  _________ -_ ___ _____

ginien voor zichzelf, de. Veertigen en een~stel
vroedschapsleden. in beroep bij de Grote Raad
van Mechelen. Problematisch #was,  dat de aan-

‘)  Afgedrukt bij A. Kluit, Historie der Hollandsche staatsrege-
ring, deel 5, 356365, aldaar 357/8.  Verder aangehaald als
p r i v e l e g e  v a r I 10  november 1481.

“)  Dossier BenEpen uit Holland 120, stuk e, uit het archief van
ad van Mechelen. Via De Smidt en Strubbe,de Grote Ra

Chrono log i s
d o s s i e r  i n  AI

che lijsten, 418. Een uitvoeriae  beschriiving  van dit

‘)  P r iv i l ege  va r
“)  Dossier Ben
‘)  Dossier Ben

enstukd 1.

ndries, Inventaris en beschrijvving. - -
1 10  november 1481,356362.
qen  uit Holland 120, stuk a, pagina 2.
jepen  uit Holland 120, stauk  a, pagina 2 en 3,

, pagina 1; Privilege van 10 november 1481,362/3.
rO)  Door het dossier Beroepen uit Holland 120, stuk e, kennen we

22 van hen bij naam. Het waren de Hoeken Jacob Dircxz.
Praet; Dirck  Jacobsz. Hoeck;  Roelof Andriesz.; Nout die Sivet;
Jan Gerijtsz. van Rotterdam; Mathijs Woutersz.; Gerijt  Heye;
Gerijt  die Bruyn; Airnt Waimairtsz.; Jan van der Heede;
Gerijt  Gijsen;  Jan Florijsz.; Dirc  Pieter Aelbertsz,;  Jan Moei:
Dirc  Bouwensz.; Goessen  Raes;  Aelbert  Gerijtsz.; Melis Jansz.:

Gerijt  Herck;  Huuch Ghijsbrechtsz.; Aelbert  Pieter Rob-
brechtsz. en Dirc  Claesz. van Krimpen.

“)  ARA HvH  inv.nr. 478, zaak 57.

weigerden dit.26)  ”
ne vermelde buwemeesters  en schepenen

o- 7 J

cobsz.; Nou1
Jan Lamner
T\..At  n:n,n

vraag daarvoor niet op tijd was ingediend.
Om zonder moeilijkheden te kunnen
appelleren verkreeg men daarvan relatieve of
ontheffing  bij brief van 10 maart 1482:
stadhouder en Kabeljauwen werden door de

‘?)  J.W. Marsilje, Het financiële beleid van Leiden in de laat-
Beierse en Bourgondische periode ;t 1390-1477  (Hilversum
1985),  39-54. -

‘!)  ARA Rekenkamer (Rek.) registers inv.nr.  491, f.lSv-16v,  en
ARA Rek. rekeningen (rek.) invnr.  1722, f. 8v.

“‘)  ARA Rek.rek.  inv. ms. 1722, f. 8v;  f. 175, f. 25rv,  en dossier
Beroepen uit Holland 120, stuk d 1, pagina 2.

“)  Dossier Beroepen uit Holland 120, stuk d 1, pagina 2.
16)  ARA Rek.rek.  inv.nr. 4424, f. 20v en 64rv.
“)  ARA Rek.rek.  inv.nrs.  1722;  1723;  1724.  ‘Uutgeweken’  waren

de 16 Kabeljauwen Jacob Roemersz.; Dirck  Pieter Maietijnsz.;
Ditck  Pieters.; jonge Claes  Jan Ockersz.; Jacob Florijsz.  Gaet-
poet:  tiin  zwager Dirck  Dircxz.; Gerijt  Dircxz.; Roemer Ja- -

: Dircxz.; Gerijt  Claes; Dirck  Jacob Heyn; Dirck
tsz.; Jan Flor Mijnen; Gerijt  Jan Willemsz.;  Jan

vuuI yILl  ILxz.  en Gerijt  de Jonge. ‘Binnen’ waren de 11 Kabel-
jauwen Aechte  Buysen; Nyes Bertouts; Gerijt  Gijsen;  Aemt
C l a e s z . ;  Dirck  P i e t e r s z . ;  G h i j s b r e c h t  W i l l e m s z . ;  D i r c k s z . ;
Wijbrant; Dirck  Waernaersz.; Ariaen  Ellez.  en Govert  Ditcxz.

Ir)  ARA HvH  inv.nr.  475, f. 73r-74v.
‘“)  Over dit Groot Privilege laatstelijk A.C. Jongkees, ‘Het Groot

Pr iv i l ege  van  Hol l and  en  Zee land  (14  maar t  1477) ’  in :  S tanden
en  l anden .  Anc ien  pays  e t  a s semblées  d ’e t a t s  80  (1985),  145-234.

!“)  Dossier Beroepen uit Holland 120, stuk b 1.
?‘)  Dossier Beroepen uit Holland 120, stuk b 2 en 3.

Raad ontboden. De toenmalige wethouders
mochten in de tussentijd niet op de eisers
nrncederen  on verbeurte van het

leeuwen.27)  - T. Overstegen

“)  ARA HvH  inv.nr.  478, zaak 57.
)j)  ARA HvH  inv.nr.  477, zaak 14.
?,) Dossier Beroepen uit Holland 113 bis, stuk a 1 en 2.
“)  Dossier Beroepen uit Holland 113 bis, stuk c.
?h)  GAG ORA invnr.  176, pagina 92.
‘*)  Dossier Beroepen uit Holland 120, stuk d 1 en 2.r ----- - ---- lr _--  --.-_- ---- ---.

astronomische bedrag van 5000 gouden


