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Onder de rubriek 01.a.3 Ingekomen en uitgaande stukken is onder inventaris- 
nummer 1-165 ‘Ingekomen stukken 1666-1678’ met subnummer 31 aanwezig 
een brief van Gecommitteerde Raden van 21 april 1672 en het antwoord daarop 
van de magistraat van 23 april 1672. 

Trefwoorden: Gouda, Waardgelders, ’s Lands magazijn te Delft, 23-04-1672 
 
Erentfeste, wijse, voorsienige zeer discrete Heeren 
 
Ons is noodigh te weten de naemen van Capiteijnen over de respective 
Compagnien Waertgelders op ordre van de Heeren Staten van Hollandt ende 
Westvrieslandt geworven, also wij andersints de patenten voor deselve niet wel 
konnen laeten depescheren ende derhalven dient dese ten eijnde U E(dele) ons 
daervan ten spoedichsten doenel(ijck) believen te berichten; Waertoe ons 
verlatende  

Erentfeste, wijse, voorsienige zeer discrete Heeren; Beveelen wij U E(dele) de 
bescherminge Godes. Geschr(even) inden Hage den 21 ste Aprill 1672. 
 
                                     Ter ordonnantie vande Gecommitteerde Raden 
                                                 Simon van Beaumont 

 

Edele mogende Heeren 
Wij hebben om te voldoen aen het contenu van U Ed(el) Mog(ende) missive van 
den 21e deser loopende maent niet willen naerlaeten te seggen dat de namen van 
de Capiteynen der compagnien waertgelders die op ordre van de Heeren Staten  
alhier alreede geworven sijn ende noch geworven geworden; sijn: Jan van 
Nimwegen ende Reynier Wilmot, ende dat d’eerste alreede met hondert vyfftich 
man is gesonden inden Betue waer mede wij vertrouwen U Ed(el) Mog(ende) 
intentie te hebben voldaen. Wij vinden bij dese occasie ons verplicht te seggen, 
dat opt bericht dat ons gegeven was door de Heere Blanser U Eed(el) Mog(ende) 
medebroeder in rade, van dat aende capiteyns vande compagnien waertgelders 
oock het zijtgeweer uijt slants Magasijn soude worden gesubministreert, den 
laetsten van de voorsz(eiden) cappiteijns hebben gesonden naer delft ende dat 
denselven ons gerapporteert hebben dat hem aldaer wedergeseijt was dat sonder 
speciale permissie van U Ed(el) Mog(enden) het selve niet vermochte te volgen. 



Ende vervolgens te versoecken dat daertoe ten spoedichste de nodige ordres 
mogen uijtgegeven worden. Waer mede affbreeckende Eedel Mog(ende) heeren   
U Eed(el) Mog(enden) inde protexie van Godt Almachtich bevelen, 
geschr(even) in Gouda den 23en April 1672 
 
           U Eed(el) Mog(ende) erentfeste vrinden Burgem(eeste)rs & regierders 
           der stadt Goude 
                                    Ter ord(onnantie) vandeselve 

       Opschrift 
Edele Mogende Heeren 

De Heere Gecommitteerde raden 
vande Eed(el) Groot Mog(ende) heeren  
de Staten van Hollant ende  
West frieslant in 
             s Gravenhage 
 


