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Deurluchtighe, hoochgebooren furst, ende heeren, wy gebyeden ons, met 
alre reuerentie tuwer f.G. [furstlicke Genade] 
Der seluer aduerterende, hoe dat op gisteren, de schepen van oirloghe, 
van die van Dordrecht, alhyer binnen der Goude, gecoemen wesende, 
om naer de Meeren te vaeren, tscheepsvolck daer op synde, hun 
ghevonden hebben, in Sint Jans Kercke alhijer, de welcke zij 
gansselick van binnen gedestrueert, gespolieert, ende die goeden daer 
inne bevonden, met hen gedraghen hebben, ende tzelue nyet ghenouchsaem 
zijn van daer ghegaen, jnt conuent vande Clarissen, daer zij  
van ghelijcke doende. Tzelue conuent gheplondert, ende van alle heure 
goeden berooft hebben, zulcxs en dat vuijt oirsaecke vandien, een groote 
beroerte, ende commotie onder de gemeente geresen es geweest, waer 
vuijt aparentelick een arger hadde moghen coemen, jndien dien almogenden 
Heere, deur zijn Godtlicke voorsienicheyt, sulcx nyet voorcoemen en 
hadde. Ende gemerckt wij wel weten, dat uwer f.G. geliefte 
nyet en es, dat sulcxs en geschiet, maer ter contrarie, dat sulcke persoonen 
gestraft werden, op dat men alle herten, de gemeyne saecke noch 
viantelick sijnde tuwer f.G. soude moghen trecken, ende toegedaen maecken, 
tot eene uwer f.G. ende weluaerte des vaderlants waeromme wij 
nyet en hebben connen onderlaeten, uwer f.G., tselue by dese jegenwoordige 
aen te dyenen, omme vorder daer inne gedaen te worden zulcxs en uwer 
f.G. gelyeuen, ofte bevijnden sal te behooren naer exigentie van tfeyt 
ende gelegentheyt vande tyt. 
 
Deurluchtige, hoochgeboren furst ende heeren hyer mede blyft den almogende Heere 
beuoelen, die uwer f.G. wil nemen in zyn heylige protectie ende conserueren, 
in een langh salich victorieux weluarende leuen. Vuyt der Goude 
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Uwer f.G. obediente dienaren, de burgemeesteren 
ende regierders der stede vander Goude 


