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Die prinche van Orangnen graue van Nassou etc. stathouder generael 
president ende die raeden des conincx ouer Hollandt Zeelandt ende Vrieslandt. 
Eersaeme, discrete, bysundere, goede vrunden. Wy lasten ende ordonneren v van 
wegen Coninclicke Majesteyt onsen edele heere te seynden uwe gedeputeerden alhier inden Haghe 
opten xxiijen juny deser tegenwoerdiger maent tsauonts goets tyts indherberge 
omme des anderen daichs als opten xxiiijen der zeluer maent te besougneren metten  
president van Mechelen1 van wegen der voorsz. Majesteyt ende dat nopende zeeckere 
different vanden Admiralitee van Hollandt ter presentie vanden voornoemde stathouder 
van Hollandt ende den graue van Hoorn, admirael vander zee, beyde tegenwoerdelick 
alsnu alhier inden Hage zynde, daer inne die hartoginne van Parma etc. onse 
regente ende gouuernante vuyten name vande voorseyde Majesteyt ende oock die 
voorseyde heeren gaern voersien sagen, ende dat tot bewaernisse zoe vande buyssen, 
hulcken als oock vanden andere zeevarende scepen die daegelicx die zee 
moeten gebruycken. Ende dit al ten eynde een yegelick vande voorseyde heeren 
moegen weeten hoe ende in wat manieren hare edele, hen behoeren te 
draegen soe int voorseyde stadthouderschap als admiraelschap vander zee 
ende van tgunt voorseyt is en wilt nyet wesen in gebreecken. Eersame 
discrete, bysondere, goeden vrunden, onsen heere God zy met v. Gescreuen 
inden Hage den xxjen juny 1563. 
 

[handtekening]        B. Ernst 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot: 
1. President van Mechelen:   
Joannes van Glimen, geseyd Berghen, Heere van Watersdijk  
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Raedsheer in den Raede van Holland, en president van den 
Grooten Raed van Mechelen. 
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Eersame discrete onse bizondere 
goede vrunden die burgemeesters 
ende regierders der stede vander 
Goude 
 

 
 
 
 
 
 


