
HERTOG ALBERT geeft aan die van Woerden deeze handvesten, voorrechten en 
vrijheden, (vervolg) l) 

4. Ende waert dat sy, off eenich van hun beeden onwillich waeren die Borgemeesterschap binnen 
onser stede voorschreven aen te nemen, ende te regieren een jaar lanck, soo sal die onwillige 
verbeuren vijfftich pont goets gelts, halff tot onser behouff, ende halff tot onser stede behouff 

ende dan soo sullen die seven metten uitgeteyckende lote voorschreven een, ofte twee ander Burge
meesteren daer voor kiesen, nae datter onwillige waeren die Burgemeesterschap aen te nemen, in 
aire maten, als voorschreven is, ende waert dat eenlich van den Burgemeesteren voorschreven offli-
vich, uitlandich, off anders belast worden alzoo, dat hy onse Burgemeesterschap aldaer niet bedrij
ven, ende regieren mochte, soo sal onse Gerechte daer vooren eenen anderen kiesen in aire manie
ren, als voorschreven staet. 

5. Item, hebben wij onse stede voorschreven noch gegeven, als dat onse Gerechte van derselver 
onser stede alle twist, ende geschille, dat tusschen medepoorteren onderlinge gevallen sal, 
sounen, ende scheyden sal, ende soo wie van onsen poorteren van Woerden des niet uitgaen 

en wilde bij onse Gerechte voorschreven, off des weygerde, die soude verbeuren iegens ons twintig 
pont goet gelts, nochtans soudet onsen Gerechte voorschreven sounen, uitgeseyt van dootslagen, 
ende van lernten; oock mede ten waere, dat die selve onse poorter van Woerden die gewyer, ende 
gescheele hadden met haer moetswille, off by heuren vrinden met malcanderen sounden binnen 
veerthien daegen, naedien dat die twist geschiet, ende gevallen ware. 

6 Voorts, soo wes onse Schoudt, twee Burgemeesters, ende seven Schepenen binnen onser ste
de voorschreven keuren sullen eendrachtelijck om gemeenen orbaer der selver onser stede, 
dat sal aldaer recht wesen alzoo lange, als die keuren staen, ende soo wanneer sy eenige keu

ren hebben, die hen eendrachtelick onser stede onorbaer dochten wezen, die sullen sy mogen off 
laeten eendrachtelijck, ende die en sullen dan geen recht, ende te niet weesen, behoudelijcken ons 
altoos ons Heerlickheyt. 

7. Item, soo hebben wij onser voorschreven stede noch gegeven, als dat een poorter aldaer die in 
een dootslach compt, off bevallet, syn lyff daerom verbeuren sal iegens ons, ende niet syn 
goet. 

8. Oock mede soo en sal onse Bailliu, noch nyemant van onser, off van synen wegen onsen poor
ter van Woerden ergent mogen daegen vorder dan binnen onser stede voorschreven, ten waere 
met onse brieven. 

Ende want wy voor ons, ende onsen naecomelingen onser stede van Woerden, ende allen heuren 
Medepoorteren, geseten binnen onser stede, ende kerspel van Woerden, die nu syn, ofte naemaels 
wesen sullen, alle deese vryheden, rechten, ende previlegien voorschreven, ende elck bysunder on-
verbroken houden willen hebben tot eeuwigen dagen, soo hebben wy van onser rechter wetenheyt 
onsen segel aen desen brieff doen hangen. 

Gegeven in den Hage op S. Pontianus dach, in 't jaer ons Heeren M.CCCC. ende een, nae den loop 
van onsen Hove. 

1) het eerste deel is opgenomen in no 1 van de 8e jaargang, pag. 8-9. 

3;s 


