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Onder de rubriek 01.a.3 Ingekomen en uitgaande stukken is onder nummer 1-
165 ‘Ingekomen stukken 1666-1678 met subnummer 32 aanwezig een brief van 
de heer Bonser over de voorziening in kanonnen en toebehoren van 27 april 
1672 

Trefwoorden: Gouda, ’s Lands magazijn in Delft, Verdedigingsmiddelen, 
27-04-1672 
 

Edele wel-achtbare heeren 
 
D’heer Van der Tocht heeft voor sijn vertreck uijt den Hage aen mij behandicht 
sekere schriftelicke memorie bij welcke sijn Ed(ele) uijt de naem ende van 
wegen heeren Burgemeesteren van Gouda versocht dat ick de moeijten wilde 
nemen om uijt d’heer Reynder van der Burgh commijs van ’t Hollands Magasijn 
tot Delft te onderstaen of men uijt voorsz(eiden) Magasijn ten behoeve van de 
Stadt Gouda niet soude kunnen bekomen                                                                              
6 metaele stuckjens Canon schietende tot 6 lb bals 
6 schietende 3 à 4 lb bals 
alsmede eenige stuckjens canons die van achteren gaende warden, alles met sijn 
toebehooren ’t sij van affeuten, lepels, wissers, aensetters als anders. 
Ende eindelick als men dit alles voor de Stadt soude kunnen erlangen tot wat 
prijs  (?) ’t hondert 6 lb van oudt metael canon tegen nieuw soude kunnen 
verwisselen: Ick hebbe van mijn schuldigen plicht geacht te sijn zich over den 
Commis van der Burgh te aboucheren, die mij in seer civile termen sijde groote 
genegentheijt te hebben om d’heeren van der Goude bij dese conjuncture van 
tijden te gerieven, maer dat hij van ’s Lands wege sich verplicht vondt te seggen, 
dat het Magasijn van so kleijne qualibre van Canons off niet, off seer schaers 
voorsien was, dat d’affeuten daer toe deficieerden en dat alsoodaenigen soort 
van kleijn metael Canon waer geaffecteert tot het attiral van ’t Leger, 
bewaeringe van de Stranden, de vordere surprises die men alhier hadt te vreesen 
U Ed(el) achtbaren gelieven te weren dat de voornoemde Commijs geen Canon 
uijt het Magasijn aen eenige Provintien ofte Steden magh overdoen als op 
ordonnantie van eGec(ommitteerde) Raden. 
 
Soo dat ick goet gevonden hebbe hier van propositien te doen aen haer Ed(el) 
Mog(enden) doch moet tot mijn leetwesen seggen, dat het gedaene versoeck in 



alle beleeftheit met eenpaerige stemmen is afgeslagen, met aenbiedinge om 
d’heeren van der Goude bij alle voorvallende gelegentheijt te willen 
accommoderen. 
 
De prijs van het nieuwe metaal is jegenwoordich op 63 à 64 Gúld(en) het 100 
pondt, op wat voet men gewoon is het oude tegen het nieuwe te verwisselen, 
souden nú nader moeten informeren ’t welck genegen ben om te doen op nader 
aenschrijvinge van Úwe achtb(aren). 

 
Eijndigende bevele Úwe Achtb(aren) in de protectie des Allerhoogsten die uwe 
regeringe en regenten van dien wil voorspoedigen met alle heijl en segen en sal 
blijven 
 
Edele wel Achtbare Heeren 
 
Úwe Achtb(are) ootmoedigen dienaer en(de) medebroeder in rade 
                                                           Bonser 

Hage, den 23e apr(il) 1672 

 


