
 

 

 

[in de marge:] 

 

Hier nae gekeurt  

dat besteck mitten 

gedeputeerde vander 

Goude ende den 

dijckgraeff ende 

hooghe heemraeden  

van Schielandt. 

Heeft zyne excellentie 

goet gevonden dat 

den dyck en desen 

geroert, verstelt   

zal worden aen de 

tweede cromte 

jnden oude dyck. 

Mits dat den grondt 

andermael geboert 

zal worden in presentie 

van den voorseyde dyckgraeff 

en den hooghe heemraden 

omme met seker te 

weten off syn dyckhuys 

aldaer wel versekert 

ende nieuwen landt 

van daer wel  

bewaert zal zijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Datum: 22 november 1576 
Titel: Opdracht tot herstel van de dijken onder Gouda, met name de dijk bij 
Gouda aan het grote bolwerk buiten de Rotterdamse poort.  
Bron: Archief van de stad Gouda, 1311-1815, inventarisnummer 0001. 2479 
Briefnummer Huygens Instituut: 09479 
 

Sijne excellentie, ghesien hebbende, dordonantie van date den 

xxen Octobris lestleeden bij den Staten van Hollant gemackt, 

opt stuck van reparatien van de dijcken in Suijthollant 

tot conseruatie van de landen duergesteeken ende gebroken synde. 

Namentlijcken den dijck bij der stede vander Goude aen 

het groote bolwerck buijten de Rotterdamsche poorte leggende, 

die tot fortificatie der seluer stede met consent van de  

Staten wechgenomen ende vuijtgegrauen is omme den selven  

dijck wederom te plaetschen ende sulx, s. excellentie ordoneeren sall , 

wederom ghemackt ende gherestaureert te werden & 

heeft sijne furstlicke genade / rijpelijck / so op de conseruatie van de landen 

als oock op de fortificatie der stede vander Goude 

ghelet hebbende / gheordoneert ende ordoneert mits deesen, de voorseyde 

wechgenomen dijck tot coste van de ghemeene landen 

achteruolghende de ordonantie van de Staten, wederom 

ghemackt ende gheleijt te werden. Op de cante van der  

t’IJsele beghinnende van het vingherling daer de nieuwe  

sluyse binnen gheleijt sal werden ende also voorts recht  

vuijt gaende tot op de eerste cromme bij de waele ontrent 

het leprooshuijsken, welverstaende: dat den ouden dijck 

die noch tot de voorseyde cromme niet wechgerauen en is 

mitsgaders de hooge vuijterlanden die binnen den nieuwen 

dijck blijuen leggen sullen, mede als andere ghemeene  

landen, afgegrauen sullen werden, om redenen s. excellentie daer  

toe moueerende. Actum tot Middelburch op den xxij Nouem. 1576. 

 

[handtekening] Guillaume de Nassau 

 

By bevele van synder excellentie 

N. Brvnynck 
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Syne excellentie, gesyn dordonantie by den Staten van 
Hollant gemaeckt op tstuck van de reparatien van den dycken, 
namentlicken by der Goude leggende Lantwerf. De selve 
naer luyt van den jnhoude van dien. Actum tot Middelburch 
opten xijen novembris 1576 
 
 [handtekening] Guille de Nassau  
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12 9b 1576 [12-11-1576] 
De Groote sluys buijten 
Dycxpoort 
 

 

 

 

 

 


