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Copie 

 

Die prinche van Oraengien, graue van Nassau etc. 
heere ende baroen van Breda, van Diest etc. 
 
Eersaeme, wyse, lieue, bezondere. Wy hebben verstaen 
hoe dat ghijlieden opten xiijen dach der voorleder maent 
van julio by den Staten van Hollant ende Seelant 
gecommitteert zijt geweest te procederen tot bestedinge 
ende opmaeckinge vande sluijsse buijten der stede 
vander Goude, ende dat daer toe gegeuen souden worden 
die middelen by ons eertyts ten dien fyne geconsenteert, 
welcken volgens gijlieden oick alreede int werck 
getreden zijt. Maer ouermits (zoe t’schijnt)  dat 
v lieden zedert by voorseyde Staten belast is, te 
schorssen voor seeckere daegen de collectaetie van het 
lastgelt, daer toe geconsenteert ghijlieden inder 
zaecken becommert zijt, hoe ghylieden v daer inne sult 
hebben te dragen. Twelcke by ons ouergemerct 
ende aensiende de gewichticheyt van der saecken 
ende hoe nodich dat het zij, dat de bouengenoemde sluyse 
opgemaect worde. Immers dat zy noch voor den 
wynter vuijt den quade bouen het water zij. Is 
daerom ons ernstich begheren by desen dat ghylieden 
volgens VE. commissie v lieden by den Staten 
opten xiijen july voornoemd gegeuen metten wercke 
voorts vaert, ende tzelue doet accelereren ten 
besten dat ghy condt. Ende nochtans daer 
ghylieden zoudet mercken, dat het lastgelt 
off den ijen hondertsten penning daer toe geordonneert 
te zwaer zoude vallen, moecht ghylieden tzelue  
modereren, zoe als ghy ten meesten oirbaere, 
van de lande ende nochtans tot vorderinghe 
vande bouengenoemde wercke zult bevinden behoorende 
hier mede. 
 
Eersaeme, wyse, lyeue, besondere, onse Heere, 
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God zy met v lieden. Geschreuen tot Antwerpen 
opten xven dach augusti 1578, onder stont 
geschreven v lieder goede vriendt. Ende was 
onderteyckent Guillaume de Nassau. De sup- 
scriptie was dese. Den eersaemen wysen, 
onsen lieuen besonderen Jan Cincq, Adriaen 
Duijst ende meester Henrick Meyster, raeden vande 
Admiraliteyt in Hollant ende commissarissen 
geordonneert tot het opmaecken vander sluyse 
buyten der stede vander Goude noch stont 
daer onder gescreuen, ontfangen tot Rotterdam 
den xixen augusti 1578. 
 
 
 

Naer collaetie bevonden, accorderende mette 
publycke missiue ondergeteyckent als bouen  
hebbende een opgedruct pitzyer van zyner excellentie          
in rooden wasse. By my als substituut vande 
secretaris vander Goude ouermits zynde absent. 
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