
SAMH Oud- Archief Schoonhoven (1011) 

Waardgelders  

Onder de rubriek 01.3 ‘Overige ingekomen en uitgaande stukken’ is opgenomen 
onder inventarisnummer 1011-169  ‘Uitgaande brieven 1660-1676, minuten’ 
een brief van de magistraat aan Gecommitteerde Raden  over waardgelders d.d. 
21 april 1672 
 
Trefwoorden: Schoonhoven, Brielle, Waardgelders, 21-04-1672  
 
Edele mogende Heeren 
 
Ingevolge van de aenschrijvinge van de Ed(el) Groot Mog(ende) Heeren Staten 
van Hollant & Westvrieslant van dato den 15en deser, hebben wij niet konnen 
naerlaten uwe Ed(el) Mog(enden) bij desen aen te schrijven de namen der 
Cappiteinen, die de Borgers ingevalle d’selve moghten werden uijt 
gecommandeert sullen commanderen. Ende op weghen d’selve de eerste, tweede 
ende derde Toght off beurte omme uijt te trecken bij lotinge gevallen is. 
Namentlijck d’eerste Tochte op Capp(iteijn) François Bortwesel, de tweede op 
Capp(iteijn) Cornelis van Stralen, ende de derde op Capp(iteijn) Thomas van der 
Marck vrijheer van Leur, die haer E(dele) nevens de gedestineerde Borgers 
gereet & tot den Marsch vaerdigh houden, behoorlijck gewapent & van kruijt, 
loot & lonten voorsien. 
Ende is, mits de ongereetheijt van de waertgelders alhier, op Uwe Ed(el) 
Mog(enden) patent, den gemelten Capp(iteijn) Bortwesel op dingsdagh 
voorleden noch aghtendertigh gewapende Borgers van hier te scheep naer de 
Stadt Briele vertrocken. Wij hebben mede op aenschrijvinge van Hoochgemelte 
Heeren Staten op den 15en deser, Dirck van der Putte bij ons aengestelt tot 
Capp(iteijn) van den Compagnie Waertgelders ende denselven den 
behoorlijcken Eedt, ten dien eijnde ons toegesonden, doen affleggen ende mede 
de overigefonds (?)Commissie gevult met den Naem van de voorsz(eiden) 
Capp(iteijn) Dirck van der Putte. Ende mede den vendrigh & de Sergianten, 
Ende sullen ’t selve de geworve & noch te werven Waertgelders desgelijcke aff 
nemen. Den voorn(oemde) Capp(iteijn) van der Putte heeft huijden gemonstert 
en(de) is sterck bevonden twee en veertigh coppen, sulcx uwe Ed(el) 
Mog(enden) uijt de……….sal bevinden, waeromme wij versoecken den selve 
Capt(eijn) van der Putte metten eersten sijn 



wapen…………………………..moghten bestelt worden omme op uwe Ed(ele) 
Mog(enden) patent te vertrecken ende gemelten Capp(iteijn) Bortwesel ende 
andere onse Borgers te verlossen. Op gisteren de Appoinctees door den heere 
Commis van der Does betaelt wordende, Ende gevraagt sijnde off niet genegen 
waren & noch bequameheijt hadde om den lande bij dese tijden te dienen, 
hebben haer dartigh ad veertigh Appoinctees,’s sulcx uwe Ed(ele) Mog(enden) 
van gemelte heer van der Does sult hebben verstaen geopenbaert & verclaert 
genegentheijt te hebben om den lande onder gemelten Capp(iteijn) van der Putte 
te dienen. Ende Uwe Ed(ele) Mog(enden) daerinne consenterende sal den lande 
daer bij proffiteren & gemelte Compagnie waertgelders in ’t korte compleet 
wesen. Ende versoecken wij Uwe Ed(el) Mog(enden) Resolutie daer op te 
mogen verstaen om d’selve den gemelten Capp(iteijn) van der Putte ende 
genegene Appoinctees bekent te maken. 
Wij vertrouwen bij desen mede de intentie & meijninge van Hooggemelte 
Heeren Staten te sullen hebben voldaen, & hiermede 
 
Edele etc. Schoonhoven den 21en April 1672 
Uwe Ed(el) Mog(enden) goede vrunden 
Burgem(eesteren) ende Regeerders der Stadt Schoonhoven 
ter ordonnantie van deselve 
 
Aende Gecommit(teerde) Raden van de Staten van Hollant ende Westvrieslant. 


