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Mijnheere,
Alsoo de nominatie van de vacerende comp[agnie]ën soodadel[ijck] bij mijnheeren Staten
van Seel[an]t gedaen is, worde ick van een ijder om eenich voorschrijven geïmportuneert.
Daerover niet gaerne Sijn Ex[cellen]cie soude moeyel[ijck] vallen, veel min offenseren,
dewijle evenwel den luytenant Cabelljau gaerne gevoordert saege, ten aansien een goet
edelman sijnde, sich altijt eerl[ijck] ende loffl[ijck] in den dienst heeft gequeten, sijnne
meeste middelen daeromme aen de sijde van den vijant heeft verlaten ende bij een ijder
gerecommandeert wordt, soo bidde U.Ed. denselven in sijnne profeyte de behulpsaeme
handt gelieft te bieden ende addres geven, Uw.Ed. verseeckerende daermede veel eerlijcke
ende notable personen zult verobligeren. Niettegenstaende alle debvoiren hebbe cap[itey]n
Dorp op geen andere nominatie konnen brengen als neffens den luytenant Wagemans, die
beyde malcanderen herde pertijen sullen sijn. Neffens de sone van Sijne G[e]n[ade], graeff
Willem was geen apparentie, immers so weynich neffens de luytenant Cats, dewijle de
voorn[oemde] luytenant sich altijt seer loffel[ijck] gecomporteert heeft, ook alreede over
de elf jaren onder deselve comp[agnie] gedient heeft, behalven dat mijnheeren van de Goes
ende Vlissinge met allen winst in sijn faveur aan Sijne Ex[cellen]cie sullen schrijven. Ende op
sijn eygen comp[agnie] hebbe Sijn E. niet konnen brengen, vermits een ijder oordeelt dat
sulcx sonder […] van ’t landt niet konde geschieden, in vougen dat met groote moeyte hem
tot dese nominatie gebracht hebbe. Gecomen de maendage sal den vendum[eeste]r de
Dorpel de 25.000 lb. ter tresorie van Sijne Ex[cellen]cie oversenden, die hij ten reste bij ’t
jaer 1600 en vier ende dartich over de prinsen noch schuldich is, ende daerbeneffens noch
9.000 lb. die hij gisteren in minderinge van Sijne Ex[cellen]cies achterstallige tractementen
van den ontfanger ontfangen heeft, alsoo genootsaeckt worde desen al loopende
t’eindigen, sal Uw Ed. nochmael ’t voorn[oemde] […] recommanderen ende
onveranderl[ijck] blijven, mijnheere, Uw Ed. dienstwillichste dienaer,
J. de Knuyt
Uyt Middelb[urgh] , den 15e september 1634
[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Const[antijn] Huygens, ridd[er], heer van Suylecom,
ord[inari]s raet ende secretaris van Sijne Ex[cellen]cie
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