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De prince van Oraingien graue van Nassau etc. 

marcgraue vander Veere Vlissingen etc. 

 

 

Eersame zeer discrete lieue bezondere. Alsoe metterdaet 

nootelycken zal moeten werden geprocedeert tot betaelinge 

van een maendt besoldingh voor de ruyteren ende 

knechten op de Veluwe omme den seluen te goetwilliger 

te maecken tot alle affbreuck vande wederstant vanden 

vyandt dairan zoe grootelicx is geleghen / Ende 

wy verstaen dat tot furnissemente vande penningen dair toe 

noodich zynde by v luyden noch soude resteren te betaelen 

vuer v luyder quote inde LXIIIJm  £ de somme van 

twee hondert tweenvyftich ponden vl. van XL grooten. 

Soe hebben wy nyet connen naelaeten by des v luyden 

wel ernstelycken te versoucken ende nyettemin te 

belasten ende beuelen in aensieninge van den 

hoochdringenden noot de voorscreuen IJc LIJ £ in alder 

yele binnen Delff te schicken in handen vanden tresorier 

Sandelyn ten eynde alle muytereyen ende 

inconuenienten die andersins ontwyfftelycken onder 

den seluen knechten mit onverwinnelycke schade 

vanden lande staen te verwachten mogen werden verhoet 

oft andersins sullen wy genootsaict zyn jegens 

v luyden te procederen zulcx wy bevinden sullen te 

behoren. 

Hier mede 

 

Eersame zeer discrete lieue besundere /            Blyft 

den almogenden Heren beuolen. Gescreuen binnen Delff 

den XIIJen  juny 1584  

 

V goede vrindt 

Guillaume de Nassau 
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[Adreszijde:] 
 
----- 252 £ vande 64000 £    Coolwyck g  12 februa? 
opte Veluwe      anno 1582 sonder intrest 
 
 
 

Eersamen zeer discreten 
onsen lieuen besonderen 
den burgemeesters ende 
regierders der stede 
van  
 Schoonhoiuen 

 
 
 
ontfangen den XIIIJen juny 
tsauonts na acht ure 
 
 
 
 


