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Mijnheere,
Gisteren voor den middach de nominatie van de vacerende luytenantschappen bij
mijnheeren de Staten gedaen sijnde, is mij eerst U.E. schrijven van den 6e deses met
d’ingesloten memorie behandicht . Onaengesien cap[iteyn] Cabelljau aen mij ende andere in
faveur van de persoon in de memorie gementionneert geschreven hadde, is evenwel op de
voorn[oemde] comp[agnie] van Cabelljau voorbijgegaen ende op de comp[agnie] van
mons[ieur] d’Hauthain gebracht. De stecken tevoren voor mijn overcompste soo
versech[ert] ende de plaetsen alomme soo vast bekuypt, dat niet mogel[ijck] was met een
precise nominatie van een geprefigeerde comp[agnie] daertusschen te comen. Ick was
verblijt niemandt in mijn perticulier te recommanderen hadde. Onder allen een vierdrager
genaempt De Ridder die mijn neeff is, was van selfs genomineert op sijn eygen comp[agnie],
daer sijn vader over de 48 jaren hij onder d’selve geboren ende opgequeeckt, nu over de elf
jaeren als officier ende bij fine als vierdrager gedientt heeft. Sijn leven ende voordere
militaire comportementen sijn soodanich dat niemandt aen sijn avancement en twijffelt,
schoon met harde partijen geaccompaigneert hadde geweest, gel[ijck] hij doch niet en is,
‘tgene wel sal believen tot sijn avancement t’imployeren, sal hem ende mij ten hoogste
verobligeren om bij alle occasiën dese ende andere geaffectionneerde demonstratiën
behoorl[ijck] t’erkennen. Op de comp[agnie] van de voors[ijden] Cabelljau hebben d’heeren
van der Goes ende an[der]e goede vrienden eenen Dirck Boeles gekuypt die eenige jaeren
[vier]drager van sijn schoonvaders comp[agnie] is geweest, die sich in alle actiën tot
conte[nte]ment van de raedt heeft gecomporteert ende die bij een ijder voor een geheel
goet officier gereputeert wort. Neffens hem (alsoo de comp[agnie] sonder vierdrager is)
staen alleen genomineert de vierdrager Ploegh, die naer ijders oordeel ’t hooghste teyken
van sijn gelegenth[eyt] draeght, evenwel anders een goet soldaet is, ende noch W. Loucke,
die ten naesten wel een vaendel meriteert. Op Serooskercke is onder andere jonch[ee]r van
Borssele genomineert, die wel de bequaempste is van die op de selve comp[agnie]
voorgestelt sijn. De voorn[oemde] Boeles ende Borssele met U.E. faveur ende gunste
accompaigneren[de], sal U.E. voor de eersten de voors[ijden] stadt Goes ende voor den
tweeden d’heere van Thienhoven sunderlinge verobligeren, die mij versocht hebben
serieusel[ijck] daerover [aen] U.E. wilde schrijven, verwachtende op ‘tgene van U.E. dienst
is, blijve altijt, mijnheere, Uw E. dienstw[illige] dienaer,
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