
DE STADSBRAND VAN 1438 

Gering, zeer gering, is het aantal officiëele bescheiden nog aan
wezig betreffende den grooten brand, die Gouda op 25 Augustus, 
St. Lodewijksdag, 1438 teisterde en welke slechts een vijftal huizen 
der toen ook reeds in omvang belangrijke stad, spaarde. 

In hoofdzaak is men naast de bijzonderheden omtrent dezen 
brand door historieschrijvers van lateren tijd verzameld, aangewezen 
op de stadsrekening van het jaar van de ramp en die daarop vol
gende. Bij aandachtige bestudeering daarvan blijkt op welke wijzen 
zoowel Landsheer als omliggende steden de benarde stad en hare 
burgerij ter hulp kwamen en financiëel steunden. 

Eenige jaren geleden kwam mij :bij het voorloopig ordenen van 
niet geïnventariseerde archiefbescheiden een op perkament ge
schreven brief van Philips de Goede in handen, waarin deze "alle 
Bailuiwen, scouten, Bourgemeesten, scepenen, Raiden, goede luyden 
ende ondersaten overall in onsen landen van Brabant, Vlaenderen, 
Hollant, Zeelant ende V rieslant bynnen steden en daer buyten" 
er op wijst, .,hoe die hoofftkercke ende andere Goidshuisen bynnen 
onser stede van der Goude, die zeer schoone en notabel was, by 
groeten onversienlyken brande en vuyr dat corts geweest is ... 
zeer ellentluc gedestrueert ende verbrant sien;' oproept en aan
spoort om hunne hulp en bijstand te verleenen opdat de geleden 
schaden weder hersteld kunnen worden en de kerk en andere Gods
huizen "weder getymert en gesticht mogen werden." 

Dit rondschrijven is gedateerd 16 April 1439. Het heeft geen 
zegel en is ook nimmer gezegeld geweest. Zeer waarschijnlijk is het 
dus een copie van den rondzendbrief aan het stadsbestuur van 
Gouda ter hand gesteld. 

Niettemin is het t•e -beschouwen als een belangrijk archiefstuk 
voor de stadshistorie, in het bijzonder in verband met dezen stads
brand. Ik voeg een af druk ervan als bijlage hiernevens. 

G. J. J. POT. 

Gouda, 28 Februari 1943. 



Philips by de graden Goids •hertoge van Bourgon - van lotha -
van Brabant en van Lymborch, Gve van Vlaenderen van Arthoi~ 
van Bourgon palatijn van henegouwen van hollant van Zeelant 
en van Namen / Marcgrave des heiligen Rycz hee - van V rieslant 
van Salms en- van Mechelen laten weten al1e bailuiwen, scouten, 
Bourgemeesten scepenen Raiden goede luyden en- ondersaten 
overal1 in onsen landen van Brabant, Vlaendren, Hol1ant, Zee
lant en V rieslant bynnen steden ende daer buyten hoe die 
hoofftkercke en andere Goidshuisen bynnen onser stede van der 
Goude die zee schoone en notabel was, by groeten onversien
lyken brande- en vuyr van onghevalle dat corts geweest is binnen 
onsen voirs stede van der Goude, zee ellentluc gedestrueert ende 
verbrant sien. Die die poirten en - inwonende der selver onser 
stede alzoe zy zelve verbrant zyn) niet en souden connen noch 
mag.en vervallen weder te maken off te stichten ten wae bij hul~ 
pen en bijstandicheyt van goede meynschen die hem clair in te 
bate comen mogen / Soe ist dat wij die totter selver onser stede 
van der Goude goede affectie en-- gunste dragen / Biddende hem 
allen voirsr. en- eiken by sonder beghevende met sonderlinge 
meyninge / Dat zy den kercmeysters van de selver off dengenen 
die zy daertoe ordenen sullen myldelijc geven ende mededeylen 
hair aelmyssen na hoire gestant en vermogen ende hem bystan
dicheyt ende hulpe doen, soe dat die kercke en ande- Goidshuysen 
van der Stede van der Goude voirscr- , by hulpe en-:- toedoen van 
alle goede menschen weder getymert en gesticht mogen weJ.Cden. 
Daer een ygelijck. hem te hulpe comede boven tgeen dat hy van 
Gode clair an verdienen mach ons zee danckelijc clair an doen 
soli. In oirkonden desen brieve bezegelt met onze zegel hieran 
gehangen. Ghegeven in den Hage opten XVlsten dach in Aprylle 
int jaer ons heen - duysent vier hondert neghen en -- dertich. 

Bij mynen hee - den H-toge. 
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