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Copie 

 

Wilhelm byder gratie Goids prinche van Oraingien 

graue van Nassau, van Catzenellenbogen van 

Vianden, van Dietz, van Bueren van Leerdamme etc. 

heere ende baroen van Breda van Diest van Grimbergen 

van Arlay van Nozeroy etc. burchgraue van 

Antwerpen, ende van Besancson stadthouder / ende 

capiteijn generael ouer Hollandt, Zeelandt, Westvrieslandt 

ende Vtrecht / Alsoe omme tonderhouden den staet 

vande lande van Hollandt, ende te vervallen d’oncosten 

vande bescherminghe, ende bevrijnghe der seluer landen 

teghens dinvasie, ende heerschappye vande hartoch 

van Alue met zynen aenhangh, die staten der    

zeluer landen goet gevonden, ende geaccordeert hebbende  

ghehadt die penninghen daer thoe noodich zynde ouer 

den ingesetenen der seluer landen te vinden bij 

capitaele impositie / ofte settinge op elck hooft der 

zeluer ingesetenen naede faculteyt ende macht van 

een yegelick / volgende den wet, ende instructie daer op 

byden zeluen staten gemaeckt die zulcxs van 

noode is inden steden ende dorpen van Hollandt te doen 

achtervolgen ende t’effectueren / Soe ist dat wy 

hyer op gehadt taduijs van die vanden raede in 

Hollandt gecommitteert hebben ende committeeren mits desen 

Mr. Cornelis vander Bockhorst raedt ordinaris, 

omme te trecken tot binnen der stede vander Goude / 

ende aldaer zoe binnen die zelue stede als den 

ommeleggende dorpen der voornoemde commissaris onder de 

signatuyre vanden ontfanger Franchois van Valckesteyn 

by een billet in geschrifte gheleuert, de voorseyde 

capitaele impositie, met tgundt daer aen cleeft 

te vorderen, ende te doen executeeren op der ordonnantie 

ende instructie voorseyt ende hem commissaris tot 

dien eynde mede gegeuen, beuolen ouer zulcxs 
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allen officieren burgemeesteren, regierders ende wethouders 

vanden stede ende dorpen in Hollandt dat zy den voornoemde 

commissaris int effectueeren van dese zyne commissie 

gehoorsamen ende obedieren, ende alle hulpe, bystant / ende 

assistentie bewysen, daer ende alsoot behooren zal / 

gedaen tot Delft onder onsen naem hyer onder 

gestelt, ende ons secreet zegel daer beneffens 

doen drucken de xxven aprilis xvc drientzeuentich. 

Onderteyckent Guillaume de Nassau, onder 

stondt geschreuen, by beuele van zynder 

excellentie. Onderteyckent Brunynck. 

Ende was bezegelt met een opgedruckt zegel 

van roden wassche. 
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[onderste boven:] 

 

Commissie van [den] 

Bouchorst nopende 

de capitale impositie 

 

 

[onleesbare aantekeningen] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot uit de Tidinge 2016 : Capitaele Impositie werd geheven van personen die 600 gulden of meer aan rijkdom 

hadden. Volgens het Register van Hoofdgeld 1573 werden 363 aanslagen opgelegd in Gouda. 


