
HANDEL IN "BABY" TR GOUDA 

In het Rijksarchief te Amhem in het Archief der He.eren van Wisch 
(No. 261 en 263) vinden we den volgenden origineelen brief: 

Het adres luidt: 

"Erentfeste Voorsienig Heer 
Willem de Vries 
Rentmr. van sijn Genade 
Prins Maurits v.an Nassau 

tot Cleeff." 

verder staat op den omslag aangeteekend: 

"te bestellen aende deuchtsame ltge Jans opt Spuy tot 
Schravenha-ge en dan voort." 

Het schrijiven luidt: • 
,.Menheer Willem de Vries Saluyt, hebben den 25 Octob. 
ontfangen U.E. aengename ende den haey den 20 dato al 
gesonden aen ltgen Jans, Verhoop U.E. die sult ontfangen 
hebben. Hebben daer de Rek. -bij gedaen, beloopt met arbe.yts-
loon en oncost .................................... 128: 18: ......... : 
Voorts sen-de U.E. de Rek. ende axnatie hout aen Adolff 
Hullekens, Groot f 22: 14: 0:. U.E. sult mijn vrientschap 
doen dat bij hem te ontfangen. Indien U.E. vorders mogt 
van doen syn presenteere, als oocik voor desen hehbe geschr. 
mijn dienst. sijn seer garen genegen waf met U.E. te doen 
waeraen mijn vrientschap sal geschieden, waermede Godt 
bevoolen ende hartelyck gegroet. 
Gouda den . l Novemb. 1662. 

Hierna volgt deze aanteekening: 

U.E. DW. Vrient ende dienaer 

Mattheus Smith." 

.,d'Hr. Willem Doncker 1) wert •hiermede (ver) socht te be
talen aen toonderse deses de somma van een honderd acht en 
twintich guldens ende achtien stuyvers, om aan Sr. Mattheus 
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Smit op ter Goude gesonden te werden, voor twee stucken 
bay voor Sijn furstl. Gen. livreij voor welcke somme ge
melten Hr. Do:nckèr mij op sijne uytgave · sal •gelieven te 
beiasten. 
In Cleve den 15en 9ber: 1662" 

en verder 
"bekenne ick 

. dese bovenstaende some van 128 gld. 18 st. van d'Hr. · 
Doncker ontfangen te hebben op ten 20en Novemb. 1662. 

anneken Jans." 

Ook op 6 en 13 September 1662 richtte dé Vries een zelfde 
verzoek tot Doncker om Anneke Jans resp. 71 Gld. 3 st. en · 
18 G Id. 18 st. te b~talen en ·zijn rekening met deze bedragen te 
belasten Zij ontving beide bedragen op 15 September 1662, terwijl 
op 22 Aug. 1664 betaald werd: aen anneke jansdr. om bleyck .te 
betalen en voor den wever 61: 13: 8:, en op 9 Januari 1665: aen 
anneke ians van den wever ·te betalen als recepis 132: 12: - : 2). 

Dr. Ir. G. A. C. BLOK . 

1) Willem Doncker was: ,.Raet van Syn. fûrstl. Gen. d'Heere Prince Johan 
Maurits"., en tevens schep,:n, later burgemeester, van 's-Gravenhage. 

2) Of met den wever hier ook Mattheus Smith bedoeld is, heb ik niet kunnen 
vaststellen. 
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