
HET GOUDSCHE CHARTER 
"VAN DE VEERTICH" VAN 10 NOVEMBER 1481 

Dit handvest is wel één van de voor de stadshistorie belangrijkste 
en belangwekkendste charters, welke het Goudsche gemeente
archief bevat en daarbij . is het één van de best geconserveerde. 

Het is gelijktijdig charter en vidimus, want nie't alleen geven 
Maximiliaan en Maria hierbij nieuw recht, zij bevestigen hierbij 
ook de op 23 Maart 1476 1 ) door Maria gegeven oorkonde, die 
door den schout Kerstant Hermanszoon c.s. ,.duersneden ende ge
scheurt" werd. Dit handvest is in extenso j n het charter van 
l O November 1481 opgenomen. Ook bevat het bijzonderheden be
treffende de samenstelling der stadsregeering onder het bestuur 
van Philips de Goede. 

Als bron voor de ontwikkeling van het stedelijk bestuursinstituut 
is het -dan ook van zeer groot belang; daarenboven is het, voor
zoover mij bekend, het eenige officieele archiefbescheid, waaruit de 
gewelddadige poging -tot omverwerping van het Kabeljauwsche 
stadsbes'tuur in 1477 .blijkt. 

Voor ik het handvest thans laat volgen merk ik nog op: 

1. dat het charter is geschreven op een perkament ter breedte van 
60.5 cm en ter hoog'te van 66 cm, inclusief een aan de onder
zijde gemaakten inslag ter -breedte van 11 cm; op dezen inslag 
staat ter linkerzijde: .,By mynen heere den h ertoge", waaronder 
een handteekening en ter rechterzijde: ,.collacy es gedaen"; 

2. dat he't gezegeld is met het grootzegel van Maximiliaan en 
Maria in roode was met contra-zegel ( zie de hierbij gevoegde 
reproducties). Het zegel heeft een middellijn van 11.8 cm; 

3. dat dit zegel afhangt aan een dubbele perkamente staart 'ter 
breedte van 5.8 cm en ter lengte van 20 cm; op de achterzijde 
van dezen staart s'taat van boven af. respectievelijk geschreven: 
van de LX; Govert Claeu" en "previle·gie v and- veertich". 

De vraag rijst nog, of de hier genoemde Govert Claeu en de in 
het charter genoemde oproerige stadssecretaris Godevaert Clay, 
wellicht dezelfde persoon is? 

Hierna volgt thans de inhoud van het charter "van de veertich" . 



121 

Maximiliaen ende Marie by der gracie Goids hertogen van 
Oistenrycke van bourgonignen van Lothr ·- van brabant van lim
borch van luxemborch ende van Gelre. Graven van Vlaanderen 
van Artois van bourgonignen palatinen van hennegouwe van hollant 
van Zeelant van Namen ende van Zuytphen. Marcgraven des 
Heyligen Rycx. Heeren van Vrieslant van salms ende van Mechlen/ 
Allen den ghuenen die desen onsen jegewoirdigen brief zullen zien 
of hoeren lesen saluut. Van wegen onsen welgeminden burg
meesters , scepenen ende Raed van onser S'tadt van der Goude. 
alzoe wel in den name van hemlieden. als voir ende in den name 
van den lichame ende geheele gemeente der selver onser stede. 
es ons verthoont ende te kennen gegeven gheweest. hoe dat wylen 
hertoge philips van bourgonignen grave van hollandt onse groot
vader salegher gedachten. In zynen levene, Gonnede ende willi
coirde onser voorscr s'tadt van der gou-de. omme Ruste vrede ende 
eendrachtichede binnen derselver onser stede te houden. veertich 
notable persoonen. macht en mogentheyt hebbende. alle jaere vier 
dagen voir den dach dat men gewoonlick es de wet aldaer te ver
nyeuwen. te kiesen ende 'te noemen by gelyken eede. of by de meeste 
menichte van hemlieden achthien persoo~en van.den alre Rycxte, 
notabelste ende vredelicxte mannen vander voorscr onser stadt. 
omme vuyten veerthien vanden voors ach'tien persoonen. gecoren 
te werdene by onsen stedehoudere ende lieden- van onsen Rade 
in Hollan· t, zeven scepenen. ende van den ande--n viere personen 
twee burg--meesters. Ende als een.ige vanden voors.- veertich per
soonen. overleede. of anderssins ontvreemdt was van der selver 
onser stede. soe mochten zij procede- n ende voir'tgaen ter kiesinge 
van eenen anderen notablen persoon in zyne stede. Welke octroy 
van den voors. veertich personen. was naer der handt. by onsen 
voors wylen heere ende grootvader. ende by zyne opene bezegelde 
brieven. tot diverschen s'tonden vernyeuwet ende gecontinueert. Ende: 
hebben die voors. thoonderen. by hemlieden ende by hueren voir
vaderen. daerof gebruyct ende gheuseert totten overlydene ons 
voorscr. wylen heere ende grootvadere. Ende daer naer by tyden 
van wylen onse lieve H-eere ende vadere wiens ziele God genedich 
zy. Den tyt ende termyn van drien jaeren sonder meer. N aer welke 
drie jaeren geexpireert ende geyndt, onse voors wylen heere ende 
vadere. dede by zynen commissarissen. vernyeuwen de wet van 
onser voors. stadt van der gou-de. van jaere te jaere naer zyne be
liefte. alsoe langhe als hy leefde. ende dat wy hertoghinne. ont
fangen wa-en als vrouwe van onsen landen ende heerlicheden. Dat 
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alsdoe de voors. 'thoonderen by ons quamen. ende vercregen previ
legie vanden voors. veertich persoonen. up twelke hemlieden ge
expedieert waeren. onse opene brieven in date van -den drieen
twintichsten dach in meerte. int jaer duusent vier honderd zessent
zeventich voir paeschen, van velke brieven tinhoudt hier naer volght 
ende es zulck. 

Marie by der gracie Gods hertoghinne van bourgoengnen van 
lothr - van brabant van limborch van lucsemborch ende van gelre. 
Gravinne van vlaendren van artois van Bourg -:en palatine. van 
hennegouwe van hollant van zeelant van namen ende van zutphen 
Marcgravinne ,des Heyligen Rycx. vrouwe van vrieslant van salmis 
ende van Mechlen. Doen te weten, allen den ghnenen die deze 
p nte lecteren sullen zien of hooren lesen. Alzoe ons claerlicken 

· gebleken es van zekere previlegie gegeven onser goeder stede van 
der Goude by onsen edelen voirvaderen graven te hollant. ende 
bysonder dat wylen Her'toge philips van bourgoingnen onsen oude 
vader saleger gedachten der selver onser stede -gegunt geconsen
teert geoirloft ende geordonneert hadde tanderen tyde. omme Ruste 
vrede ende eendrachtichey't binnen der selver onser stede te hebben 
ende te houden. dat onse bailiu roette onsen gerechte ende vroet
scap van der selver onser stede souden mogen kiesen bij hueren 
eede die zy ,daartoe ·openbaerlicken doen souden. veertich per
soonen. de Rycxte, no'tabelste eer.baerlicxte Rustelicste ende vrede
licxte van onser voers stede van wat condicien of state dat zy mogen 
wiesen. sonder yemant daer vuyt te versteken omme hat ny't. of 
omme eenigerhande andere zaken. Welke persoonen gehouden 
waeren alle jaere _vier dagen voir den dach dat men gewoonlic was 
onse Recht aldaer te vernyeuwen te kiesen ende te noemen by 
gelyken eede achthien persoonen vuyten alre Rycx'ten, notabelsten 
eerbaerlicsten Rakelicxten ende vredelicxten mannen vander selver 
onser stede. vanden state -of conditien ende sonder versteken als 
voers es die den voorn - veertich by hoir consciencie dochten eer
baerlicxte waerdicxte ende proffytelicxte omme ons ende onser voers 
stede van der Goude te Regieren. De welke achtien persoonen. de 
voers van onser stede voirt p teerden ende overleverden ons of 
onsen gecommitteerden. omme vuyten selven achthien persoonen 
als doe inder manieren voirscr. gecoren. te nemen te s'tellen ende 
te ordonneren twee Burgmeesters ende zeven scepenen alzuk als 
ons ofte onsen gecommitteerden goet dochten tot'ten gouvernemente 
van onser voors stede vander Goude dat jaerscaere vuyt geduerende. 
tWelke nae der handt onse voers stede vander goude, by wylen 
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hertoge Kaerel van bourgoingnen onsen lieven heere ende vadere 
saleger gedachten. Wederseyt ende afgedaen es geweest. soe dat 
mits dien sint dier tyt groote twidrachte binnen onse voors stede 
van der goude geweest es. omme tRegiment vander selver onser 
stede te hebbene. ende noch meer doen soude ende gescepen was 
te commen. indien by ons daer inne niet voersien en worde. Ons 
daeromme oitmoedelicken verzouken ende biddende dat wij daer 
inne souden willen voirsien. Ende want wy altyt meer geneygt 
zyn omme Ruste vrede ende eendrachticheyt te maken ende te 
houden binnen onsen landen ende bysonder binnen onser voors 
stede vander goude dan onruste ende twidrach't. Soo eest dat wy 
willende in dezen zaken voersien. ende onse voors ondersaten 
houden in goeden Ruste vrede ende eendrachtichede met mal
cande--n ten besten dat wy connen ende mogen. geconsenteer't ge
oirloft ende geordonneert hebben. consenteren. oirloven ende ordon
neren. ende met eener nyeuwer ghiften geven mit desen onsen 
brieve voir ons ende onsen erven ende naercommelingen onser 
voors stede van der goude. dat van nu voir'taen tot eewegen dagen 
die vanden veertich die hier te voiren plagen te wesen by tyden 
van onsen ouden voirvadere saleger gedachten. ende die nu tertyt 
in levenden live syn. sullen mogen kiesen in die stede vanden 
ghuenen dier doot zyn of vervreemdt. die andere totten getale toe 
van veertich mitten bailliu. ende veertich van onser voors stede. 
omme by hemlieden naervolgende tprevilegie dat zij van onsen 
edelen voirvaderen daerof hebben ende gewoonlic es. onse Recht 
aldaer te vernyewen, te kiesen ,ende te noemen bygelijken eede twee 
ende twintich persoonen binnen den lande gebooren. Niet jegen
staende dat hier voortyts vuyt achthien persoonen me'tten twee 
burg m eesters ende zeven scepenen plegt genomen te wesen. vuyten 
alre rycxten notabelsten eerbaerlicxten Rakelicxten ende vredelicx
sten mannen der selver onser stede vanden state ende condicien ende 
scnder versteken als voirs es. die den voirnoemder veertich by hueren 
consciencie duncken sullen eerbaerlicxte weerdicxste ende proffyte
licste zyn omme ons ende onse voors stede. Ende sullen daerof 
ons of onsen stadhoudere ende Rade van hollant, p - nteeren ende 
overleveren acht persoonen. ekx oudt wesende veertich jaeren ende 
daer boven vanden alre notabelsten. Ende als nu soe gonnen ende 
geven wij der selver onser stede oic met eener neyewer ghiften 
voir ons ende onsen erven ende naecommelingen. dat die inwoe
nende ende poirteren van onser stede voirtaen ende tot eewegen 
dagen. in de stede vanden twee burg--meesters, vier burg·-meesters 
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hebben sullen. die gecoren sullen wesen vuyt die achte vanden 
tweentwintich persoonen die men nemen kiesen ende ordonneren 
sall. Niet jegenstaende oic dat binnen onser voors stede van 
der g,oude niet dan twee burgmeesters en pleghen te wesen. Ende 
die by ons ende by onsen voirs stadhoudere ende Rade gecoren 
ende genomen zynde buyten anderen achthien persoonen aldaer 
blivende vanden voorseyden 'twee ende twintich gecoren ende ge
nomen te werden, zeven scepenen ekx out wesende achtende 
twintich jaer ende daer boven alzulck als ons of onsen voers stad
houdere ende Rade goet duncken sullen totten gouvernemente van 
onser voors stede van der goude die jaerschare duerende. Ende 
voort dat die voors veertich van nu voortaen tot eewegen dagen 
sullen gehouden bekent ende geroupen wesen in allen onsen ende 
onser voors stadt zaken. gelyc die andere van den vroetscap der 
selver onser stede. Te weetèn in de materie. ende tot allen tyden 
gewoonlic die voors vroetscap vergaderen. Ende oic mede soe sullen 
die voors' veertich eedt doen ende zweeren ons ende onser voersc 
stede goet ende getrouwe te wesen. Onse rechten hcocheit ende 
heerlicheyt. ende der selver onser stede previlegien Rechten ende 
hantves'ten te bewa- en ende te onderhouden getrouwelicken te 
Raden ende te voirderen ons ende onse voors stede oirbaer ende 
proffyt. ende al te doen. dat goede ende getrouwe luyden ende 
ondersaten mogen ende schuldich zyn te doen. Ende of gebuerde 
dat eenich van den voers veertich aflivich worde to't eeniger tyd. 
of hem ontvryede van zynen portersscap van onser voors stede. 
&ie sullen dan die andere van den voors veertich blivende in wesen. 
kiesen by hueren eede ende consciencie andere notabelen ende 
eerbare persoonen zuk ende in der manieren alst voors es. In de 
stede van den voirn - aflivighe of ontvryede. Welke doende den 
eedt voers hebben sullen alzulcke rnach't ende sullen schuldich wesen 
te doen als die andere vanden veertich voorn-. Ombieden daeromme 
ende bevelen onsen lieven ende getrouwen stadthoudere ende ande
ren onsen Rade in onse Raetcarnere in den Haghe. Onsen castel
leyn bailliu ende schout van der goude. ende allen anderen onsen 
Rechteren dienaren en ondersaten wient aencleven mach nu zynde 
ende naermaels wesende. ende eiken huerer bysonder alzoe verre 
als hem betaemt. dat zy dinhouden van desen onsen brieve van 
punte te punte. onderhouden ende doen onderhouden sonder yet 
contrarie te doen of te laten doen in eeniger wys. hetzy by beslotene 
brieven of anders die men van ons vercriegen machte. by grooten 
s'trenghe vervolge. heymelycke bedecktelycke of openbaerlycke in 
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eeniger manieren. Want wyt alzoe gedaen willen hebben. In ken
nesse van desen onsen brieve ende tot eewiger vasticheyt. hebben 
wij onsen zeghel hier aan doen hanghen. Gegeven in onser stadt 
van Gendt upten drientwintichsten dach van maerte. int jaer ons
heeren duusent vierhondertzessendetzeventich. Aldus geteekent. By 
myner Joncvrouwe der hertoghinne in hueren Raed. aldaer de her-

. toge van cleven. de bisscop van ludiek Her'toge van buillon. heere 
adolph van cleve ende van der marke heere tot Ravesteyn. De 
Grave van Wincestre heere van den gruythuuse. Meester Johan 
vander bonnerie heere tot Wyerre. de president van de Reken
came ende andere jegewoirdich wá·-en. Edeleberghe. 

Nu es waer dat cor'ts naer d octroy ende verleeninge vanden 
voors brieven van ons hertoghinne. Godevaert Clay. Kerstant Her
manszoone. Wouter Maes. ende andere huere consorten ende mede
plegeren._ vuyt quaden wille. by co mocie ende anderssins middel 
vonden. de gemeente van onser voors stede van der goude. te be
roeren ende up te doen Rysen jegens den voorscr thoonderen als
doe in der wet wesende. de welke vuyt ancxt. en vreese van hueren 
live ende anderssins bedwóngen wae- n te wyken ende te Ruymen 
onse voors stede van der goude. achterlatende de selve brieven 
van previlegie van ons hertoginne. die by den voorn -- Godevaert 
Clay. Kerstan't Hermanszoone. Wouter Maes. ende hueren mede
plegeren. duersneden ende gheschuert waeren. Ende naer desen 
hebben die selve Godevaert Kerstant Wouter ende hueren mede
plegeren, soe vele gedaen. als dat zy van ons vercregen hebben. 
de voors thoond- en daertoe niet gehoort noch geroupen zynde 
zekere andere previlegie van veer'tich persoonen vuyt crachte van 
d - welken. zy hun gesteken zyn. int Regiment van onser voors stede. 
Ende hebben hun daer inne gehouden. tot onlancx leden. dat de 
selve Godevaert. Kerstant ende hueren medeplegeren. ghebannen 
zyn geweest vuy't onsen landen van hollant. Zeelant ende V rieslant. 
ende alle huere goeden verclaert geconfisqueert ende verbeurt 
ton sen behoef f. ende dat de selve thoonderen hebben mogen co men 
ende wederkeeren. in onser voors stede van der goude. alda.er zy 
by onsen voors stedehoudere ende lieden van onsen Rade in hollant. 
ende vuyt crach'te van zekere onse opene brieven. W eder-omme 
gestelt zyn geweest. in sulken Regimente staten ende officien. as 
zy waeren alvoir huer voers Ruyminghe. metgaders oic in de ghe
bruycsaemheyt van tvoorcr previlegie van ons hertoghinne. Maer 
omme dieswille da't de selve brieven van previlegie van ons her
toghinne. duersneden ende geschu_ert zyn geweest. alzoot voers es. 
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Ende dat de selve thoonderen mits dezen. duchtende zyn dat in 
toecommende tyden. eenige souden hemlieden daer inne wille 
moeyen of bele'tten. Soe hebben zy ons oitmoedelicken doen bidden 
ende versouken. dat om alle duysternissen en zwarecheden te 
schuwen. ons gelieven wille de voors brieven van previlegie te 
revalideren. Ende up des noot zy die te confermeren approberen 
ende bevestigen. Ende voirt te abolieren ende doen te nyenten 
tvoors previlegie naer der hant. bij den voorn - Godevaert Kerstant 
Wouter ende hueren medeplegeren. van ons vercregen. alzoot 
voorscr. es. Ende op all hemlieden te voirsien by onser gracie ende 
genade. Waeromme wy deze zaken overmerkende. Ende sunder
linghe dat ons gebleken es van den verleninge ende octroy vanden 
voersc brieven van previlegie van ons hertoghinne. boven geincor
poreert. alzoe wel by copie ende by informacie duechdelic daerup 
gemaect. by onsen voers stedehoudere ende lieden van onzen Rade 
in hollant. die up al gehoort ende geinterrogueert hebben by eede. 
zekere getuygen die tanderen tyden gehouden ende gesien hebben 
deselve brieven van previlegie. Als anderssinE. Ende daerup ge
hadt goet Rype adviz ende deliberacie van Rade. Genegen wesende 
ter supplicacie vanden voors thoonderen. hebben de voors brieven 
van previlegie van ons hertoghinne hier boven geincorporeert ge
confirmeert geapprobeert gevesticht ende gerevalideert. confirmeren 
approberen vestigen ende revalideren. vuyt onser hechter weetent
heyt ende sunderlinger gracie. mi'ts desen onsen jegenwoirdegen 
brieve. By den welken hebben verclaert ende verclairen. Dat de 
voors thoonderen ende hueren naercommelinghen. daerof ende van 
al den inhoudene van dien. behoiren te useren ende te possideren. 
Gelyc ende inder manieren. als zy deden ende doen mochten. aleer 
de selve brieven duersneden ende gheschuert waeren. Casserende 
a:bolierende ende doende te nyenten teewegen daghen. by desen 
voers onsen brieve. tvoors previlegie van ons 'ter contrarien ver
cregen bij de voorn - Godevaert Clay Kerstant Hermanszoone. 
Wouter Maes ende hueren medeplegeren. tWelke verworven es 
geweest naer de date van tvoorscr previlegie van ons hertoghinne. 
ende by tyden van den comocien en- beroerten van onser voors 
stede ( alzoe zy zelve verbrant zyn) niet en sou den connen noch 
bevelen onsen lieven ende getrouwen Ridder ende cancellier de 
Heere van Champvans 2) ende de luden van onsen groeten Rade 
by ons wesende. Onsen voers stedehoudere ende lieden van onsen 
Rade in hollant. Onsen castelleyn bailiu ende schout ~an der goude. 
Ende voirt allen anderen onsen Rechteren officieren ende onder-
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saten dient aengaen of aennopen mach. hueren stedehouderen. ende 
eiken van hun besondere. alzoe hem toebehoiren sal. dat vanden 
inhoudene van den voors brieven van ons hertoghinne hier boven 
geincorporeert metsgaders van deser onser jegenwoirdiger confir
macie approbacie vesticheyt revalidacie declaracie ende van al den 
inhoudene van desen. zy doen Jaeten ende gedoogen de voorscr 
thoonderen ende hueren naercommelinghen 'teewegen dagen. Rus
telic vredelic ende volcommelic genyeten ende gebruyken. Sonder 
hun daer inne te doene of te laten geschiene eenigen hinder letsel 
of moeyenisse ter contrarien. Want het ons alzoe gelieft ende 
gedaen willen hebben. Destoirconde soe hebben wy onsen zeghel 
hieraen doen hangen. Gegeven in onser stadt van Bruexel den 
thiensten dach van November int jaer onsheeren duusent vier
hondert een ende tachtentich. 

G. J. J. POT. 
Gouda, 15 April 1943. 

1) Dit charter is gedateerd volgens den z.g. Paaschstijl. de stilus paschalis. 
Het jaarbegin werd in de kanselarij van de Graven van Holland gerekend 
aan te vangen met Paschen. Paschen viel in 1477 op 6 April. Volgens onze 
tijdrekening is dit charter dus gegeven op 23 Maart 1477. Wie omtrent- deze 
afwijkende tijdrekeningen meerdere bijzonderheden wil kennen raadplege het 
Handboek der chronologie van Prof. Mr. R. Fruin. 

2) Jean Carondelet, Seigneur de Champvans et de Solre, benoemd tot kanselier 
bij het Hof van Bourgondië d.d. 26 Maart 1480. 
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