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Mijnheer, 

Ick hebbe de naerder verklaring van U.E. meeninge sulx gevatt ende met de mijne bevonden 
overeen te komen, dan ick eindtelijck de sake in staet gevonden hebbe om aen mijnh[eer]e de 
Prince voorgedragen te werden.  Z.E. heeft se dan mede van gelijcken willen aenvaerden ende 
getuyght voor aengenaem te sullen houden dat sich U.E. een moeyte will geven van dese begonnen 
corresponden[tie] te continueren ende mij op alle dagelij[cksch] voorvallen[de]  gelegentheden 
soodanighe waerschuwingen , informatiën ende advisen te laten toekomen als U.E. soo ten respecte 
van de politique als militaire regieringe, zoo van saken als personen, soo van uytheemsche als 
binnenlansche bewegingen, Hoochgem[el]te  S[ijne] Exc[ellentie] ten dienste van de lande 
considerabel ende voordeelij[ck] oordeelen zal. De stilte en sekerheit des sake belangende, dewijle 
mij deselve genegentheitshalven gerecommand[eerd] zijnde, noch van wederzijds op ’t hoogste 
bevolen werden, kan mij voortaen buyten offensie niet mistrouwt  werden. U.E. gelieve sich daer 
dienthalve gerust houden ende te bewercken oft niet ten selven ende desselfs brieven, als tot noch 
toe door d’een oft d’andere vriendenhand op ‘t sekerst ende met het minste gerucht bestelt zullen 
worden. D’eerste moeyte die U.E. desen wegen geworden zal, is dan S. Ex[cellent]ie gaern sou een 
lijste willen sien van de bijsondere steden ende plaetsen van Zeeland ende van de electie der 
mag[ist]r[at]en tot sijner dispositie staen ende bij de voordere omstandicheden van […] persoonen, 
getallen een gevoegt mochten werden, zulcke ons eene van dese ende andere provintiën 
behandight is geweest, inhoudende eene creatie van de meeste tot de minste officieren. Over de 
inten[tie] van de vijand in Vlaenderen sijn wij hier seer van eene meeninge met U.Ed., 
niettegenstaen[de] de h[eer] van Chastillon  door den heer mareschal De la Force uyt Calais seer 
onlanx geadvis[eert]  worde dat hij alles op haer gemunt houden, wenschen[de] dat alleenlijck de 
heeren Staten meesters van de zee mogen blijven om haeren in tijden van nood bijstand te mogen 
doen. In allen gevallen ware het wenschelij[ck]dat de heer Van der Leck uyt de gaten geraken 
mochte, maer dese winden waeyen te seer schaers uytten Westen.  God zal noch komen van der 
zijde daer Hij mogelij[ck] minste verwacht worden. Ick bevele U.Ed. Sijne herlige bescherm[inge], 
ende blijve enz. 
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