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Aen zynder Excellentie 
 
Verthoenen ende gheuen met alder reuerentie te kennen die burgemeesteren 
ende regierders der steede vander Goude / dat in haerluyder 
steede (doer laste van myn heere van Zwieten als gouuerneur)  
gecommen zyn ontrent 36 soldaeten van Oudewater / tot beter  
versteckerheyt vanden graue van der Marck / Ende naer dat de 
susteren vande Clarissen doer eenige oproerighe vuyt haer 
convente verdreuen / ende van haer meeste meuble gespoelgeert 
zyn / soe heeft den pater vant voorsz. convent met eenige 
vande conventualen ende vrouwen vuyter stadt in een borgers huys 
zynde / aldaer den lieutenant als hooft vande voorsz. soldaeten 
inne ghecomen es / zeer oproerlicken ende die persoenen anseggende 
dat men daer misse in huys gedaen hadde / ende daer omme die 
goederen daer in huys zynde tot haeren geliefte daer 
vuyt gedraghen hebben / seggende die verbeurt te zyn 
niet teghenstaende den lieutenant vande magistraet gelast 
ende beuolen es, die goederen onder haer te brenghen achtervolgende 
uwer excellentie placcate / ter tyt ende wylen by uwer excellentie 
ofte raeden verclaert zal zyn / ofte die prys zyn dan niet 
niet jeghenstaende blyft hy onwillich / ende seggen zy passen ofte 
staen onder den burgermeesteren niet / ende ten waere by uwer 
excellentie daer inne niet voorsien en worde te beduchten es een 
argher daer vuyt te reijsen ofte ghelycke spoelgeringe 
andere burghers zoude moghen gheschieden versoucken 
daer omme die voorsz. supplianten zeer oedtmoedelicken van 
uwer f.G. missiue anden voorsz. lieutenant / byden welcken 
hem terstont geordonneert ende beuolen wordt de goederen 
voorsz. onder behoerlicke inventaris gebrocht te worden 
onder den burgermeesteren ende regierders der voorseyde steede / ende 
aldaer bewaert te moghen worden / ter tyt ende wylen by 
uwer f.G. daer inne anders gedisponeert zal zyn. 
Dit doende etc. 
 
 
[In de marge:]  
 
Apostille  
Fiant bryewen van beuell anden 
lieutenant ende soldaten in dezen 
benoempt ten eynde zij dye 
guederen by hen vuyt den bur- 
ghers huysen gehaalt brenghen 
ende doen stellen in handen vanden 
burgemeesteren van ende den raadt 
vander Goude onder behoirlycke 
inuentarijs met op onzen indignatie 
ende arbitrale correctie vanden 
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wederspannighen ende rebellen. Actum  
den xvjen may anno xvc lxxiij tot  
Delft. 


