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Aen zyne Excellencie 
 
Verthoenen in alder reuerentien die burgemeesteren ende wet- 
houders der stede vander Goude voor hem seluen ende vuijte 
naem van hem burgers, dat in julio lestleden bijden 
cappiteijn ende goeuerneur der seluer stede seeckere 
ordonnantie gedaen vercondighen ende publiceren is geweest, 
dat men alle gevluechte goeden tzij int openbaer ofte 
int heijmelijcken verborgen, die gevluecht waeren, vuijte 
steden, die hem noch niet als vianden vanden hartoge 
van Alua, verclaerdt en hadden, soude aenbrenghen in handen 
vanden zeluen goeuerneur ofte zijne gecommitteerde, dat men 
oeck van gelycke soude aenbrenghen ende laeten op schrijuen 
allen renten, schulden ende anderen actien diemen dinne- 
woenders vander voorsz. steden ofte plaetse, schuldich soude 
moegen weesen ende zoe wie eenighe administratie hadde 
ofte gehadt hadde van gheestelijcke goederen tzij van 
landen pachten, renten ofte anders dat zy tselue mede 
souden aenbrenghen, wat van dies onder hem berustende 
zoude moeghen weesen, ende dat bij prouisie ter tijt 
ende wijlen toe, zij hem vianden verclaerdt stonde hebben 
tegens den voorsz. hartoghe van Alua ende zijnen aenhang 
ende dit all binnen sdaechts sonnenschijn opte verbuerte 
van lijff ende goet, breder blyckende bijde acte 
vanden placate hier aen gehecht. Volgende welcke 
ordonnantie veel ende verscheijden burgers der seluer stede 
vander Goude aengebrocht hebben gehadt veel ende 
diuersche schulden die zy eenighe persoenen woonende 
in stede ende vlecken uwer f.G. [furstlicke Genade] alsnoch niet toe gedaen 
zijnde schuldich waeren, ende oeck alsulcke actien 
als zij tegens den seluen vuijtstaende hadden. ‘T is 
nv soe dat eenen Pieter Cornelisz. Hoopman alias 
Pieter Onclaer vercregen ende geobtineert hebbende  
commissie vanden ontfange ende administratie vanden goeden 
vande conuenten kercken, cloesteren, mitsgaders den incommen 
vanden anderen persoenen soe gheestelijck als waer- 
lijck hem absenterende, latiterende ofte vuijt 
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Hollandt vertrocken zijnde insgelijcx vanden poorteren ende 
inwoenderen van landen, steden ende plaetssen die selue 
v f.G. alsnoch niet toegedaen zijnde, hem vervordert 
ende gepoecht heeft ende alsnoch daegelijcx is pogende 
vuijt crachte vande selue commissie die voorsz. aen- 
gebrochte schulden metter daet ende realijcken te 
executeren sonder den debiteurs vandien in haere defen- 
tie te hoeren, ofte in rechte te willen ontfanghen, 
waer vuijt geschaepen is binnen die voorsz. stede 
vander Goude groote commotie oproerte ende inconuenienten 
te spruijten, ende procederen ten waere by v f.G. 
daerinne behoerlycke geremedieert woerden, gemerct 
dat byde voorsz. ordonnantie anders niet belast noch 
geordonneert en is geweest dan datmen die schulden 
alleenlijcken soude aenbrengen, sonder verclaringe van 
eenighe betalinge te doen. Ende dat byden placcate 
van v f.G. opt aenbrengen vanden voorsz. goeden ende 
schulden geemaneert oeck anders niet gedisponeert en 
woerdt dan datmen die selue soude aenbrengen den 
wethouders ende gezwoerens vanden steden ende 
dorpen omme behoerlycke quoijeren daer van gemaect 
te woerden sonder sonder eenighe mentie  te maecken 
omme den debiteurs vanden voorsz. schulden ter stont 
ende metter daet te compelleren tot betalinghe vandien 
en welck die voornoemde Pieter Onclaer poocht ende 
attenteert te doene tot groote prejudictio vanden 
burgers der voorsz. stede die welcke in voorleden 
tijden met veele verscheyden coopluijden in diuersche 
landen, steden, dorpen ende vlecken woonende, gehandelt 
ende getraficqueert hebben gehadt. Jegens ende metten 
welcken zy veel ende diuersche liquiden ende illiquiden 
schulden actien ende rekeninghe vuytstaende hebben 
diemen na executiuor niet en mach nochte behoert 
te innen gelyck die voornoemde Onclaer poecht te 
doen contrarie den tenuer ende inhouden vande 
voorsz. ordonnantie ende placcate ende oeck die 
gemeene stiele van procederen, twelck in anderen 
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steden dorpen ende vlecken sulcx alsnoch niet gedaen 
en woerdt, versoucken daeromme die supplianten inder 
qualiteijt als vooren, dat v f.G. belieue die 
voorsz. commissie vpten voornoemde Onclaer gedepescheert 
te remoueren ende te casseren, ende den burgemeesteren 
ende wethouders der voorsz. stede vander Goude 
te aucthoriseeren dat zijluyden een nvt bequaem 
persoen sullen moegen eligeeren vuijt haere vroet- 
schappe ende den seluen te committeren totten voorsz. 
ontfanck ende administratie, ende tinhouden vande 
voorsz. commissie vpten voornoemde Onclaer gedepescheert 
te volcommen, ofte indien tselue versouck hem supplianten 
niet en soude moegen volghen (als zy nochtans 
verhoepen nae deur redenen v f.G. breder by monde 
te verclaeren) dat alsdan den voornoemde Onclaer seer 
scharpelycken belast ende beuolen zij den borgers 
der voorsz. stede vuijt saecke vande voornoemde schulden 
niet te executeren inder voegen als hy begonst 
<ende gepocht> heeft te doen, maer indien hy den seluen iet 
eijsschen wil gehouden zal weesen zijn actie rauwe- 
lijcken te institueren voorden gerechte vander Goude 
ten eijnde die selue burgers ende debiteurs in 
haere defentie ende goeden rechten gehoert 
moegen woorden daer toe hij in allen gevalle 
gehouden zal weesen hem te admitteren. Dit doende. 
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In de marge van pagina 1: 
 
Apostille van Willem van Oranje 
d.d. 21-04-1573 
 
Sijn furstlicke genade ghehoert het rapport 
van desen, ordineert ende beueelt 
den receuoir Pieter Cornelys 
Hoopman van nijmants via 
facti te doen executeren om 
eenighe schulden den vianden 
ofte absenten ende latiterende 
competerende dije illiquijd 
zijn, daar van tegens eenighe 
behoirlycke compensatie zoude 
plaatse hebben, ofte daar tegens 
gueden ende euidentlycken blyck 
ware van eenighe deuchde- 
lycke weder schulden, want 
in dezen cas zall de receuoir 
gehouden sijn behoirlycken met 
parthye te liquideren eer 
dat via executionis yets 
gedaen worde. Alle het 
welcke de liquidis ad prorsus 
illiquidien nyet geloghen 
en zall werden. Gedaen den 
xxjen aprilis anno xvc lxxiij tot 
Delft. 
 
Guillaume de Nassau  


