
Mr WILLEM DAPPER, 
BURGEMEESTER DER STAD GOUDA 

EEN EPISODE UIT ZIJN AMBTELIJK LEVEN 
IN HET JAAR 1477 

De reeds meer dan een eeuw woedende strijd tusschen de Hoeken 
en de Kabeljauwen - de "Ierste partien in Hollant" noemt de 
dichter Willem van Hildegaersberch 1) hen - , de worsteling tus
schen den adel en de poorters om het overwicht op Staat en Maat
schappij, een strijd met een politiek en sociaal karakter, verontrustte 
nog steeds de lage landen bij de zee. De vorsten uit het Bourgon
dische Huis hadden deze partijen steeds stevig in toom gehouden, 
maar in 1477 begon het spel opnieuw in al zijn verschrikking, een 
strijd tusschen landgenooten onderling. 

Karel de Stoute, de laatste mannelijke 'telg uit het Bourgondische 
Huis, sneuvelde den 6en Januari 14.77 in de nabijheid van Nancy 
en liet zijn twintigjarige dochter Maria als erfgename zijner door 
lange jaren van oorlog en verkwisting berooide landen, waaronder 
ook de Hollandsche gewesten, tegenover machtige vijanden en 
oproerige steden, weerloos achter. 

De te Gent bijeengeroepen Staten-Generaal waren slechts bereid 
steun in geld en soldaten te geven, mits Maria het haar voorgelegde 
Algemeen Grootprivilegie - bij welk charter de centrale regee
ringsvorm wordt opgeheven en de autonomie der gewesten wordt 
hersteld - teekent, met als gevolg, dat ook de steden zich wederom 
in het gewestelijk bestuur kunnen doen gelden. 

Gouda was - trouw aan de nagedachtenis van Gravin Jacoba 
van Beieren, waarmede het lief en leed had gedeeld - steeds goed 
,,Hoeksch" gebleven. 

Na den dood van Karel de Stoute greep evenwel ook in onze 
stad de oppositie -- de Kabeljauwen -- naar de macht en gelukte 
het deze partij invloed te verkrijgen in de stadsregeering. 

Door den invloed der Kabeljauwsch-gezinde, vooraanstaande 
burgers verkrijgt Gouda van de Landsvrouwe het rech't, dat "by 
de vroetscap ende veertig 2 ) vier dagen voor den dag, dat men 
gewoon was het geregt 3 ) te vernieuwen, 22 personen souden 
worden verkoren onder hunne eede, de allerrijkste, notabelste, eer-
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baars te, rekkelijks'te en vredelijkste mannen, (om) daaruit bij den 
Grave ofte syner stèdehouder te worden verkoren 4 burgemeesteren 
en 7 schepenen tot <lie gouvernemente der voorscr. stede, dit jaer
schaer uitduyrende". 

Hoewel overigens met he't oog op de v·ele werkzaamheden. den 
burgemeesteren opgedragen, ( één burgemeester verbleef meesten
tijds in de steden van Vlaanderen of Braband, waar het Hof resi
deerde, terwijl de tweede regelmatig de steeds talrijker wordende 
"dagvaar'ts", de vergaderingen der Staten in Den Haag moest 
bijwonen) een uitbreiding van het College van Burgemeesteren 
zeker gemotiveerd was, waren de Hoekschgezinden hiertegen. 

Het kwam zelfs tot een oproerige beweging, waarbij de burgerij, 
geleid door den Schout Kerstant Harmensz., den stadssecre'taris 
Godevaert Clay en den raad Wouter Maes, bij het stadhuis te hoop 
liep en het aftreden der Kabeljauwsch gezinde regeeringspersonen 
eisch'te. Deze namen de wijk en werden door Hoekschgezinde 
burgers vervangen. 

De Lange van Wijngaerden vermeldt in het 16e hoofdstuk van 
het t~reede deel zijner stadsbeschrijving, dat Kerstant Harmensz., 
Godevaert Clay, Wouter Maes, zeker Willem Dapper, Adriaen 
Geryt Lou'werensz., Simon de Lege, Lau Gerytse en anderen daarna 
het charter van Vrouwe Maria inzake de samenstelling der stads
regeering "doorsneden en verscheurden" . 

In 1477 wordt de hiervoor genoemde Meester Willem Dapper 4) , 
behoorende tot een Goudsch regentengeslacht, reeds in de l 4e eeuw 
voorkomende, burgemeester van, der Goude. 

Me't groote toewijding gaf hij zich, zooals zijn vele reizen naar 
het Hof in Vlaanderen en Braband aantoonen, aan zijn ambt, een 
ambt, dat hem evenwel ook vele en groot,e moeilijkheden zou 
brengen. 

Het is één dezer moeilijkheden, die mij bij het bestudeeren van 
<le s'tadsrekening over ·het jaar 1477/'78 bleek, en die aantoont, dat 
ook destijds het burgemeesterschap ·geen sinecure was -en den ge
zagsdrager voor minder aangename feitelijkheden kon stellen. 

Het spreekt vanzelf, dat de uitgeweken, afgezette Kabeljauwsche 
regenten nie't bij ,de pakken neerzaten en ook van buiten Gouda 
oppositie bleven voeren. 

Hiertegen nam de stadsregeering evenwel stelling. Zij trachtte 
te beletten, dat de ui'tgewekenen gehoor zouden vinden bij de Lands
vrouwe en zond hare afgevaardigden naar het Hof. dat te Brugge 
verbleef, teneinde •dit tegen te gaan. 
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Ook trach'tte zij den stadhouder van Holland - Wolfert van 
Borselen - , die als Hoeksch-gezind bekend stond, voor zich te 
winnen. 

Anderzijds werd getracht met de voornaamste Kaheljauwsche 
oud- regenten, De Lange van Wijngaerden noemt: Jacob Rom
mertsz .. oud-burgemeester, Dirck Pieter Mar'tinusz., Dammes Claesz 
(van Crimpen), oud-schepen, Jan van Diemen, waarschijnlijk oud
schepen, en Heinric Aelbrac-htsz., oud-burgemeester, tot overeen
stemming te komen. Hiertoe werden zij, zooals wordt vermeld, door 
een bode gedagvaard om in Den Haag te komen. 

Daarnevens had nog overleg plaats met de gemeene steden en 
commissarissen van den Stadhouder en de Landsregeering. 

Middelerwijl is vrouwe Maria - ,.miin joncvrouwe" ·,......,, zoo
als zij tot dusverre in de stadsrekeningen wordt genoemd, den 
18den Augustus 1477 in het huwelijk getreden met .Aartshertog 
Maximiliaan van Oostenrijk en ook Gouda was als andere steden 
niet in gebreke gebleven dezen vorst zijn hulde te ,brengen; bij. zijn 
komst naar deze landen was hij te Keulen namens het stadsbestuur 
verwelkomd door een deputatie, bestaande uit Wouter Maes en 
Dirck Bouwensz. 

Zoodra het Hof zich te Brugge gevestigd heeft, worden onderhan
delingen geopend omtrent de samenstelling van de stadsregeering 
en hiertoe werden drie burgemeesters n.l. Ermbout Gerytsz., Jacob 
Cutert en Willem Woutersz. afgevaardigd. 

Ongeveer tezelfder tij-cl reist evenwel ook burgemeester Mr. 
Willem Dapper naar Brugge om -de stad te vertegenwoordigen in 
een geschil met den koopman Lazarus Commelijn betreffende den 
aankoop van een zeeschip 5). 

De Kabeljauwen vreezen evenwel, dat gedurende zijn verblijf te 
Brugge Mr. Dapper ook zal betrokken worden in het overleg be
treffende de samenstelling der stadsregeering en zij trachten dit 
te beletten. 

Zij bewerken, dat hij in verband met de procedure 'tusschen 
Gouda en den koopman Comm-elijn in hechtenis wordt genomen. 

Omtrent deze episode uit het ambtelijke leven van burgemeester 
Dapper bevat ·de stadsrekening van 1477/'78 eenige in'teressante 
bijzonderheden; op het laatste .blad (schutblad) dier rekening toch 
vond ik de volgende aanteekeningen: 

. .Item dit is die rekening van meester Willem dat hij 'te Brugge 
gevangen was. 

8 
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In den eerste gegeven aan pontgeld X rins gulden. 
Item aan capellegelt ende duergelt II rins gulden. 
Item dat hy te Brugge in gheen yseren of vas'tgeleyt werde / 
dit af gecoft cos te III rins gulden. 
Item dat hy van Brugge te Ghent gevoert werde aan den 
deurwaarder gegeven voor wagenhuer V schellingen groot. 
l'tem gegeven twee knechten III schellingen groot. die hem 
bewaerden op die wagen of <lie deurwaerder woude hem in 
boeyen te Ghent voeren. 
Item een bode gesent van Brugge ter Goude ende was uut X 
dagen facit X schellingen groot. 
Item gegeven ,de deurwaerder een ·gouden rider voor syn dach
gelt van dat hem Govaert Claesz 6) te cort gegeven hadde. 
Gegeven Rogier die Mol - procurator doe hy dat recht aan~ 
leyde tegen Lazarus Comeneyn een pos'telaet. 
Gegeven Meester Bartelmoens een goude pi eter. 
Gegeven die Griffier II schellingen groot voor teykenen. 
Item te Ghent gegeven aan -die hem bewaerde in die vangenis 
vier weken lang alle dach 1 schelling groot of ic hadde 
mo~ten in ysers liggen. 
Item gevangen gewees't VII weken lang dat myn Heere my 
soicte voer myn coste mit een jongen -die myn boetscappen 
dede dat bar ic heel ende al aan U liede. 
Somma V pont IX schellingen X deniers groot." 

Deze rekening eischt wellicht voor den lezer in meer dan een 
opzicht eenige toelich'ting. in de allereerste plaats in verband met 
de velerlei soort van munt, die hierin voorkomt. 

Het mag bekend geacht worden, dat in de vijftiende eeuw en 
nog zeer lang daarna het gebruik van het gemunte geld zich in 
veel ruimere banen bewoog dan tegenwoordig; vele uitheemsche 
munten werden zonder meer als wettig betaalmiddel beschouwd en 
aangenomen. 

In de stadsrekeningen worden dan ook velerlei muntsoorten, 
waarmede de ontvangsten geschiedden of de uitbetalingen werden 
gedaan, vermeld, waar evenwel tegenover staat, dat deze - naar 
de gewoonte dier tijden werden omgerekend in de algemeene reken~ 
munt "he't pond". 

Dit pond werd slechts als rekenmiddel gebruikt "als "munt" werd 
het voor het eerst geslagen onder -de regeering van Karel V in 
1520. Gewoonlijk carolusgulden genoemd, had het toen een waarde 
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van een gulden en 16 s'tuivers, overeenkomende dus met f 1.80 der 
tegenwoordige muntwaarde. 

Gerekend werd dikwijls in ponden van verschillende waarde; zoo 
is de rekening van 14 77 gesteld in ponden groot . of, zooals blijkt 
uit omrekening bij verschillende ontvangstgelden, in ponden, die 
een waarde hadden van acht ponden hollandsch. Men zie hiervoor 
o.m. fol. 3r, 4v en 5v der rekening. 

De ponden, zoowel de ponden groot als hollandsch, waren onder
verdeeld in schellingen, stuivers en deniers. Een pond telde 20 schel
lingen, het pond hollandsch van één stuiver ( 12 deniers). het pond 
groot van 6 stuivers. 

Het pond hollandsch is te stellen naar de tegenwoordige munt
waarde op ongeveer f 0,75; het pond groot dezer rekening dus 
,op f 6,-. 

De "Rinsgulden" ..- in deze rekening genoemd ..- is de "Rijn~ 
sche gulden" 'ter waarde van 35 groot ( 1 groot is ½ stuiver). In 
de 16e en 17 e eeuw werd deze gulden meestentijds op 40 groot 
(,dus op f 1.-) gewaardeerd. 

De tweede munt in de rekening voorkomende is "de gouden 
rijder". Aannemelijk is, dat hier bedoeld wordt de Bourgondische 
rijder met een waarde van drie gulden en 13 stuivers. 

Het "postelaet", waarmede de procureur betaald wordt, is waar
schijnlijk het "enkele pistolet van Spaegnien" ter waarde van drie 
gulden zes stuivers. 

De "gouden pieter", die Meester Bartelmoens voor zijn rechts
kundigen bijs'tand ontvangt, was een gouden munt van onzekere 
waarde. Het middelnederlandsche woordenboek van Verdam, letter 
P. kol. 611, deelt mede, dat deze munten te Leuven werden. geslagen. 
In 1393 hadden zij een waarde van 59 grooten vlaems, onder Philips 
de Goede ( 1430-1467) werden zij betaald met 35 ½ s'tuiver het 
stuk. De munt vertoonde het beeld van den apostel Petrus. 

De juiste waarde van de diverse in omloop zijnde munten is even
wel juist in de regeeringsperiode van Maximiliaan van Oostenrijk 
zeer moeilijk aan te geven, omdat de muntwaarde tengevolge van den 
desolaten toestand, waarin de landen door de vele oorlogen ver
keerden, zeer gestegen was. Men sprak van: .,tijden van lichten 
gelde"; de waarde was tot het drie- en viervoudige gestegen. Enkele 
voorbeelden: een goudgulden met een normale waarde van 20 
stuivers werd betaald met 64, een Davidsgulden van 20 stuivers 
met 57 stuivers, een zilveren reaal van 6½ stuiver met 14 stuivers, 
enz. 
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Aartshertog Maximiliaan nam hiertegen uiteindelijk drastische 
maatregelen; hij zette het geld plotseling af en bracht het op zijn 
normale waarde terug. 

De 'terzake van civiele redenen gedetineerden en gegijzelden 
moesten gewoonlijk zelve alle kosten, aan hun detentie verbonden, 
betalen. Hiertoe behoor-de ook een bijdrage voor de gestichts- of 
gevangeniskapel. c.q. ten behoeve van den -dienst doenden priester. 
Dit verschuldigde rech't werd "capellegelt" genoemd. Onder "duer
gelt", eveneens aan Mr. Willem in rekening · gebracht, is te ver
staan een' entrée, die in de Vlaamsche gevangenissen, de "steenen", 
ten bate van den "steenwairder", •den cipier, kwam en overeenkomt 
met he't "sluut-" of "sluytgelt" ( ook wel: steengeit, stocgelt of 
torengelt) in de Hollandsche gevangenhuizen door den '.,sluter" in 
rekening gebracht. 

De stadsrekening van Gouda van 1437 vermeldt ook reeds ont
vangen "steengelde". Vermoedelijk is het daar evenwel bedoeld als 
een bijdrage in het onderhoud ,der stadsmuren. 

Van Brugge werd Mr. Willem naar Gen't gebracht, omdat de 
tegen hem ingestelde procedure aldaar bij het Hof aangebracht 
moest worden; dat men, al was het ook de burgemeester van één 
van de groote Hollandsche steden, niet veel égards tegenover een 
gevangene in ach't nam. blijkt wel uit d e gedeclareerde bedragen, 
welke dienden tot afkoop om niet "in yseren" of "in boeyen" te 
worden gesloten. . 

Eigenaardig is het, dat Mr. Willem Dapper de kosten van zijn 
feitelijk verblijf in de gevangenis, inclusief die van zijn bediende 
( de jongen, .,,die myn boetscappe dede") niet opgeef't, maar dit 
overlaat aan het goeddunken van het stadsbestuur van Gouda; 
immers de rekening vermeld: ,.dat bar 7) ic heel ende al aan U 
liede". 

Wat is hiervan de reden? Dit blijkt nie't met zooveel woorden 
uit de stadsrekening, tenzij uit de onder de rekening van Mr. Willem 
staande aanteekening hiervoor een oplossing kan worden gegeven. 

Aan het slot der rekening s'taat n.l. de volgende aanteekening: 
,,Item Meester Willem is sculdich die stede een bael mede 
"weget IIIIC XG IIII pont. Item noch een bael mede weget 
"VC L XXXI pont. Item noch een bael mede wege't VC L 
"XXV pont. Item noch een bael mede weget VC V pont en 
,.dese sal hy betalen als ,die ander geit". 
,.Item noch heeft Mees'ter Willem ontfangen op syn vangenis 
.. VI pont groot, als die in die rekening staen". 
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Tegenover de vordering, die Mr. Willem wegens zijn verblijf in 
de gevangenis te Gent op de stad had, s'tond dus een vordering 
van de stad wegens geleverde balen "mede" = meekrap op Mr. 
Dapper. Hiermede heeft blijkbaar dus compensatie van vorderingen 
plaats gehad. 

Dat Gouda meer in meekrap handèlde, blijkt ook uit een post in 
deze rekening onder de ontvangsten ( fol. 7r) , waar vermeld wordt: 
"ontfangen voor mede tot Antwerpen vercoft wor,dt XXXVI pont 
XI schellingen groot". Het is te be'treuren, dat in de aanteekening 
van Mr. Willem's gevangenisrekening niet de waarde van deze. 
partij meekrap is aangegeven. 

De uitgave van VI pont groot, die Mr. Willem boven het bedrag 
van het to'taal der door hem ingediende rekening ad V pont IX 
schellingen X stuivers groot heeft ontvangen, staat vermeld op 
fol. 29v 4e post met de omschrijving: ,,Gegeven Meester Willem VI 
pon't op syn vangenis". 

Ik meen hieruit te mogen concludeeren, dat de waarde van de 
partij meekrap dus niet voldoende voor M r . Willem Dapper is 
geweest voor aanzuivering van de hem nog toekomende gevangenis
kosten. 

Een en ander geeft wel een typisch beeld van de primitieve wijze 
van verrekening van gelden 'tusschen het stadsbestuur en zijn leden. 

Vele zijn de bemoeiïngen geweest Burgemeester Dapper uit zijn 
detentie te ontslaan. 

Zoo reisde Jan FJorysz., schepen, met een knecht naar Den Haag 
"om die vangeniss-e van M eester Willem ende dair een brief te 
werven aan die van Ghen't ende was uut VI daegen, gegeven van 
brieven IIII schellingen groot; comt te samen met dachgelt, knape
loon, scuy thuer, wagenhuer XXVI schellingen VIII deniers." 

En daarna gaat zelfs "onse casteleyn", de slotvoogd, de burg
graaf van der Goude s), met twee knechten naar 's-Gravenhage 
,,ende verwarf ( een) brief om te senden aan myn Heer ( = Aarts
hertog Maximiliaan van Oostenrijk) ende an die stede van Brugge 
om Meester Willem Burgemeester uut die vangenisse . te crigen 
ende was uut VI dagen. Comt aan dachgeh, knapeloon, scuythuer, 
wagenhuer XXXV schellingen." 

Zooals uit de rekening van de gevangeniskosten blijkt, is dit 
pogen met succes bekroond geworden; na ongeveer 7 weken werd 
de detentie opgeheven en kon, zooals de stadsrekening daarna onder 
het hoofd "reisen" herhaaldelijk doet blijken, Mr. Wiliem Dapper 
zijn ambtelijke bezigheden weer vervullen. 
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Welk verloop het proces met Lazarus Comelyn terzake van het 
schip "de Valent" had, hetwelk aanleiding werd tot de insluiting 
van Burgemeester Dapper, blijkt ui't deze stadsrekening niet; ook 
toen reeds verg-den civiele procedures veel tijd en kosten. Uit een 
post in de opvolgende stadsrekening volgt evenwel. dat het in 1478 
nog niet 'ten einde werd gebracht. Wellicht vind ik aanleiding over 
dit Goudsche "Scip van oerloghe" ,.de Valent" binnenkort nog 
nadere publicaties te doen. 

Gouda, Sin te Peterdag ( ( 22 Februari) 1943. 
G. J. J. POT. 

1) Een Nederlandsch dichter in de 14c eeuw ( waarschijnlijk gestorven in 1409) . 
2) De "Veertig" vormden aanvankelijk slechts een kiescollege, maar geleidelijk 

werd door instelling hiervan de vroedschap, waarin zij , die v roeger deel van 
het stadsbestuur hadden uitgemaakt, zitting hadden, meer op den achter
grond geschoven. De "Veertigen" werden in vele gemeene belangen der 
poorters gekend en gehoord. Hun invloed op de samenstelling van de stads
regeering, resp. het stadsbestuur, was zeer groot; de in de regeering zitting 
hebbende burgers waren in vele opzichten van hen afhankelijk. Daarbij kwam 
nog, dat meerdere leden van de "veertig" ook zitting hadden in de vroed
schap. Langzamerhand kregen deze kiescolleges dan ook het aanzien en de 
bevoegdheden van een stedelijken raad en werd de verwarring tusschen het 
begrip "vroedschap" en "de V eertigen" hoe langer hoe grooter. Verschillende 
historieschrijvers hebben deze verwarring in de hand gewerkt door het te 
laten voorkomen, of "de Veertigen" de eigenlijke vroedschap waren ... Zij 
zitten", schrijft Mr. R. Fruin in zijn "Geschiedenis der staatsinstellingen in 
Nederland" voor het leven en vullen zich zelven aan". Zij boden jaarlijks 
vier dagen vóór Driekoningenavond, dus op Nieuwjaarsdag, aan den Lands
heer een groslijst van 22 personen aan, waaruit deze de 7 schepenen en de 
4 burgemeesters koos. Een en ander werd voor Gouda geregeld bij het hand
vest, dat de Kabeljauwsch-gezinden van Vrouwe Maria nà het sneuvelen 
van haar Vader, Karel de Stoute, verkregen. Voordien waren er 2 burge
meesters en 7 schepenen. Dit handvest is niet meer in het stedelijk archief 
aanwezig. Het is evenwel geïncorporeerd in het previlegie van Maximiliaan 
en Maria den 10 November 1481 te Brussel gegeven, waarbij het werd 
bevestigd. 

3) Onder "geregt" worden hier verstaan de vier Burgemeesters en zeven 
schepenen tezamen. 

4) Mr. Willem Dapper was de zoon van Pieter Dapper, burgemeester van 
Gouda in 1444, die zich vooral in verband met den opbouw van de stad nà 
den grooten stadsbrand van 1438 een kloek en bekwaam regeerder toonde. 

5) Dit schip - .,de Valent" genaamd - werd ingericht tot een "scip van 
oerloghe". Het maakte waarschijnlijk deel uit van de vloot van 36 schepen. 
die in April 1477 door Holland, Zeeland en Friesland werd uitgerust voor 
den oorlog tegen Frankrijk. 

6) D ezelfde als Godevaert (Claesz) Clay, stadssecretaris. 
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7) van M. Ned.: baren (beren) = zich houden (aan), zich gedragen (naar) 
Hier waarschijnlijk dus: overlaten (zie Verdam kol. 583, onder 3). 

8) Volgens De Lange van Wijngaerden (II pag. 102) waren in 1177 burggraven 
of kasteleins Jan van Kats, ridder en Engelbert, graaf van Nassau, heer 
van Breda. 
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