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Willem byder gratien Goodts. Prinsche van Oraingens 
graue van Nassau, van Cattens Catsenelleboghe, van 
Vianden, Diets, Linghen, Bueren, Leerdam etc. Marquys 
vander Vere ende van Vlissinghen, heere ende baron van 
Breda, Diest, Grimberghen etc. Erffburghgrave van  
Antwerpen ende van Besancon. Gouuerneur generael van 
Brabant, Hollandt, Zeelandt ende Vtrecht ende admirael 
vande zee, van harwaerts ouere. Alle den geenen die dese 
gethoont zall worden saluijt. Alzoo Jan Claesz 
Cincq hier voor tyden bij ons met Adriaen van Duyst van 
Schiedam tot vordernisse eenen nyeuwe sluyse ontrent de 
stede vander Goude gecommitteert geweest zijnde, onlancxs is 
deser werelt ouerleden ende dat daeromme tot vorderinghe 
volvuringhe van tzelffe werck ende opmaecken vande 
bouengenoemde sluijse, andere inde plaetse vande 
ouerledene Cincq te stellen ende te committeren 
doen te weten dat wij die gewichticheijt deser 
saecken ouergemerckt gestelt, geordonneert ende 
gecommitteert hebben, stellen,\ordonneren/ ende committeren midtsdesen 
den burgermeesteren der stede vander Goude bouen genoempt. 
Geuen hen volcomen macht authoriteijt ende speciael 
beuel om goet opsicht te nemen dat de voorseyde 
sluijse met alle vlijt ende neersticheijt tot 
dienste van lande worde opgemaeckt ende het 
vingerlingh daer vooren leggende wegh genomen. Midtsgaders 
oock dat de schulden vande materialen ende die … 
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gelde die anders souden moeghen wesen betaelt worden, 
tot welcken fijne ende ten eijnde het opmaecken 
vande bouen genoemde sluijs nijet verachtert en worde, 
wij bij prouisie voorden tijt van een halliff jaer 
geconsenteert hebben de continuatie van het 
last gelt wtwijsende die lijste die tot opmaeckinghe 
vande selliffde bij ons met aduijs vanden Staten van 
Hollandt gemaeck is geweest. Willen daeromme 
dat tselffden lastgelt wederom bijde bouen genoemde 
burgermeesteren opgeheuen ende ontfanghen sal 
worden, midts dat sij daer van schuldich ende 
gehouden sullen zijn behoorlicke rekeninghe bewijs 
ende reliqua te doen. Versouckende ende ons nijet te 
min ampts haluen daeromme, ordonnerende ende 
beuelende een ijegelijcken diet behooren sallt 
tzelffde alzoo te gedooghen ende oock nae 
te comen ende d burgermeesteren ende regierders 
vander Goude het jnhouden van desen, inder voughen 
ende manieren vooren verhaelt, rustelyck ende 
vredelicken te laeten genieten ende gebruycken. Des 
t’oirconde hebben wij dese met onsse naemen 
geteijckent ende onse segel daer vp doen 
drucken. Opten xvijen junije anno 1582       


