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Aen zyne Excellencie 
 
Geuen met alder oetmoet te kennen die burgemeesters 
ende regierders der steede vander Goude hoe dat 
Jan Geryt Stempels zn eertyts burgemeester der seluer 
steede deur accusacie van eenige geapprehendeert zynde. 
Js daer nae byden Hoeue ontslaegen ende oeuermits vreese 
van eenige quaetwillige die hy binnen der zeluer steede 
zoude moegen hebben, heeft aende Staeten van Hollant 
by requeste versocht omme hem te moegen absenteeren 
zeeckeren tydt vuyte voorseyde  steede vander Goude. Vpte 
welcke hy geobtineert heeft dat hy hem zoude moegen 
onthouden jn eenige steeden van Hollant uwe Excellencie 
toegedaen dan hem daer mede nyet genougende heeft. 
Daer nae aen uwe Excellencie versocht paspoert omme 
te moegen gaen woenen tot Coelen twelck, zoe die 
supplianten verstaen, hy van uwe Excellencie geobtineert heeft. 
Ende alsoe die zelue Jan Geryt Stempels zn jnden jaere 
negen ende tzestich tresorier die zeluer steede geweest 
js, daer van zyne reeckeninghe die monterende es zeeckere 
groete somme van penningen alsnoch ongedaen es deurdien 
hy hem excuseert zyne papieren gevlucht te hebben 
binnen Vterecht mits twelck hy hem nyet en behoert 
te transporteeren vuyter zeluer steede ten minsten vuyte 
prouincie van Hollant voor ende aller die zelue reeckeninghe 
gedaen zal zyn, te meer alsoo alle die reeckeninghen vanden naeuolghende 
tresoriers deurdien ongedaen zouden moeten bliuen twelck 
tendeeren zoude tot groete prejudicie ende achter stelle 
vander zeluer steede. Soe versoucken zy supplianten oetmoedelick 
dat uwe Excellencie gelieue den seluen Jan Geryt Stempels zn 
te ordonneeren ende belasten hem vuyte prouincie van Hollant 
nyet te transporteeren voor ende alleer hy zyne voorseyde 
reeckeninghe gedaen zal hebben. Dit doende etc. 
 
In de marge: apostille 
 
Sijn f.g.1 gehoert het rappoert 
van dezen, beueelt Jan Gerryts zn 
Stempels nijet te vertrecken 
vuijt de Lande van Hollandt. 
Ons thoestaende, voor ende all 
eer hij den supplianten ofte dyen 
zulx behoeren sall, guede 
rekeninghe ende reliqua van 
zynen ontfangsten dezen gereet 
gedaen zall hebben ende dat 
op pene van arbitrale correctie. 
Actum den xxj en marty anno xvc 

[lxxiij] tot Delft 
 
Guillaume de Nassau 
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21 mrt 1573 
 
Lade F II 20 a 
 
Requeste behoirende dat 
Jan Gerrit Stempelsz 
nyt en mach vertrecken 
tenzy hy syne reeckeninghe 
gedaen heeft. 
 
 
 
 
Rekwest van burge- 
meesters van Gouda AD 
1573 aan Zyne Princelycke Excellencie 
het verzoek inhoudend[e] 
den oud-burgemeester Gerard 
Stempels te verbieden 
naar Keulen te vertrec- 
ken voor t aleer hij 
als oud-tresorier reckeningh en 
verantwoordingh zal gedaan hebben 
met apostille waarbij 
dit verzoek wordt toege- 
staan door Willem 
den Zwyger ondertee- 
kend. Delft 21 maart 1573  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noot:  
1. f.g. = furstlicke genade 


