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Aen uwe f.G. [furstlicke Genade]  
      

 
Verthoonen in alder ootmoet uwer f.G. onderdanige dienaren ende burgeren  
woonende omtrent der stede vander Goude, hoe dat de selue stede gelegen es 
in een laech veenich ende poelich landt ende midtsdien in voorgeleden tyden tot 
vpten dach van huyden jegengestaen heeft alle inuasien der vianden in sulcken schyne 
dat de vianden ouermidts de voorsz. gelegentheyt de selue stede noyt hinderlick en 
hebben mogen wesen. Immers zo wanneer diesangaende eenige vrese was, zo es 
van wegen derseluer stede daer onder die supplianten syn gelegen tot defensie der 
voorsteden die sy ouer de hondert ende langer jaren bewoont hebben daer jegens 
voorsien met schanssen ende behoorlicke bewaringhe. Tes oock so dat de supplianten 
zyn schamele ambachts ende werckluyden, te weten schuytvoerders, wagenaers 
scheepmaeckers, smeden, wielmaeckers ende molenaers welckers neeringe gansch 
buyten gelegen es, ende wesende tsamen in getale omtrent duysent personen die anders 
sonderlinge niet en hebben dan een huys daer inne sy woonen geuede oock naer haeren 
doen alle subuentien ende doende mede alle diensten gelyck andere inwoonende burgers der 
voorsz. stede, ende dat oock onder hemluyden syn veel oude personen weduwen ende weesen. 
Bouen des es die voorsz. stede niet vpte frontieren van Hollandt gelegen mer 
hebbende andere steden voor hem naest die vianden wesende als Woerden 
Oudewater ende Schoonhouen, ende after hem Rotterdam Dordrecht ende 
meer andere steden, sulcx dat het alsnoch met Gods hulpe, deur wiens gratie 
ende voorsichticheyt alle saecken geregeert werden, onnoodich es tot demolitie 
der voorsz. huysen ofte voorsteden te procederen. Ende hoewel die supplianten 
niet en twyffelen oft uwer f.G. en sal de supplianten te kennen geuen voor goet 
aensien ende den schamelen ende bedructen genadich wesen, ende nochtans beduchten 
dat den gouuerneur der voorsz. stede metter daet tot demolitie der voorsz. 
voorsteden ofte van eenige vandien soude willen procederen onder decxel dat hy vp 
zyn naecte te kennen geuen diesangaende van uwer f.G. seeckere brieuen ontfangen 
soude hebben, sonder vp tgundt voorsz. es te willen letten, ende niet jegenstaende 
die supplianten te vreden syn ende hem gepresenteert hebben tot huerluyder costen 
die voorsz. voorsteden behoorlicken te beschanssen ende te bewaren, gelyck zy sy in de 
voorgeleden jaere jegens de graue van Bossu ende Spaengaerden gedaen hebben 
ende dat sy oock als den vuytersten noot vereysschen sal die demolitie alsdan 
ter stondt sullen doen, of by faulte vandien gehengen sullen dat die affgebrandt 
zullen werden, dreygende sulcx die voorsz. gouuerneur tselffde terstondt ende 
zonder dat den voorsz. noodt alsnoch vereyscht te willen doen, niet aensiende datter 
veel vanden inwoonders vande voorsteden hem in gewilligen dienst  des, 
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demolitie vande voorstad 

 
 
Vaderlandts begeuen hebben, ende dat te beduchten waer dat eenighe siende 
huere grondelinghe bederffenisse duer den voorsz. subyten brandt midts impacientie 
tot fure souden mogen comen. Ende also die bewoonders vande voorsteden van 
Delft leggende in een hoochlandt totten vuytersten noodt by uwe f.G. 
geaccordeert es huere huysen te mogen behouden, ende die schamele oude ende 
bedructe parsonen weduwen ende weesen hem tot dien eynde aen uwer f.G. 
by desen keeren, ende alle inconuenienten ende schaden oock dienen verhoedt, 
so versoucken die supplianten seer ootmoedelick dat uwe f.G. belieue die voorsz. 
demolitie der voorsteden te houden in surchiantie, midts dat de supplianten 
te vreden syn inde vuyterste noodt selffs daer toe ter stondt te procederen ofte by 
faulte vandien te gehengen dat die verbrandt sullen werden, ende midts dat 
de supplianten oock te vreden syn middeler tydt ende in alder diligentie de selue 
voorsteden te beschanssen ende te bewaren. Dit doende etc. 
 
 
 
 
apostille in de marge van pagina 1: 
 
Syn f.G. verclaert dat den 
supplianten voersien zullen werden 
met eenighe woonplaatse 
binnen den stede in kercken 
cloosteren ofte dyrgelycken tot eenige 
recompense \ jegens de schade / dye zy souden moeten 
lijden, ten welcken fine zyne f.G. 
aen dye vander Goude gescreuen hadde. 
Actum den xxxen juny anno xvc lxxiij 
tot Leyden 
 
Guillaume de Nassau 
 
 
 
  


