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Mijnheere,
Soo haest U.E. schrijven van den XIe deses ontrent de middach mij behandicht is, heb ick
promptel[ijck] cap[itey]n Bastiaen Thijssen (die gereet was om dese naermiddach ‘t seyl te
gaen naer St. Malo) bij mij ontboden ende onder andere discourssen met soo weynich
umbragie mij mogel[ijck] was, hem affgevraeght wanneer jongst uyt Ingelant hier
gearriveert was, wat passagiers hij mede gebracht hadde ende onder andere oock off den
persoon in U.E. missive gemelt, niet vernomen hadde. Daerop mij geantwoort heeft dat hij
den 23e martij laestleden van Gravesande ’t seyl was gegaen, den 24e ditto van het
voorlandt ende de 25e ditto, sijnde woensdach, hier was gearriveert; dat de voorn[oemde]
persoon door de heer ambassadeur Beveren hem was gerecommandeert, dat hij selfs te
Gravesande sijn sturman hadde aengesproken ende geseght dat hij mede moeste
overvaren; dat hij den persoon was daer d’heer Beveren den cap[itey]n van gesproken
hadde; dat hij op den tijt wel soude passen, alleen noch een vrundt aldaer aen te spreken
hadde. Den voorn[oemde] cap[itey]n gereet sijnde om ‘t seyl te gaen, naerdat meer als een
uyre op voorn[oemde] persoon tevergeeffs gewacht hadde, is den dienaer van de heer
ambass[adeu]r comen vraegen off hij schepe was. Hem niet vernemen[de], hebben hem in
alle de herbergen ende genoechsaem door geheel Gravesande gaen soecken, doch nergens
konnen opdoen. Daeruyt presumerende dat hij met voordacht absenteerde, is de cap[itey]n
sonder ijet meer van hem te vernemen ten daege alsvoren vandaer vertrocken ende hier
gearriveert. Dit is al ’tgene daervan hebbe konnen verstaen. Indien noch ijet naerders
daerinne dient gedaen, sal daertoe ordre verwachten, ende onderentusschen gel[ijck] altijt
blijven, mijnheere, Uw E. dienstw[illige] dienaer,
J. de Knuyt
Uyt Middelburgh, de 13e ap. 1637
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