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Voorlopige transcriptie 

Mijnheere, 

De missijve die Sijn Hoecheit an den veltmarschalck Haetsfelt belieft heft te 
schrijven, heb ick an mijn soen naer Linghen gesonden, d’welcke mij adviseert 
datten gemelten Haetsfelt salveguard voor de graefschap Linghen heft 
gesonden; datten richter met enighe vereringhe van bier ende haver in ’t leger 
voor ’t stedeken Vechte geweest ende lestleden saterdach weder tot Linghen 
gekeert sijnde, refereert datts aldaer Keisersen des nachts tussen den 18en 
ende 19en deser een halven maen voor de poerte hadden verovert met verlies 
van meer als hondert soldaten, daeronder den lutenant colnel Gots ende meer 
andere offtieren sijn; ende datten  generael majeur Westerholt, heer van 
Limbeeck, na  de geseide overwinninghe van de voornoemde halve maen 
daerin ijets hebbende willen besichtighen, met twe cogels in sijn rugh sulcx 
was geraeckt, datte selve buten apparentie van te leven was ende dat een 
boede naderhandt uth hett leger komende, heft verclaert, all overleden te sijn; 
ende datt geloeft wierde dattet stedeken Vechte niet langh sol kunnen 
houden, sijnde d’ingesetenen van Linghen doer dese belegeringhe 
merckelicken beschadiget, doch noch meer doer den oversten Luttersum, 
commenderende alsnoch tot Rheinne,die gehoept werdt datt doer ‘t schrijven 
dat Sijn Hoecheit daerover an den Chuerfurst van Cuelen belieft heft te doen, 
vandaer sal geraecken, daeran U.Ed. believen wil de goede handt te holden, 
werdende alrede bevonden ’t gunt de missijve van Sijn Hoecheit an Haesfelt 
opereert, ’twelck voortaen bij alles van groete qualiteit ofte commendement in 
de quartieren seeckerlicken sal gescheden, ware allene den gemelten 
Luttersum vandaer. U.Ed. believe dese boven verhaelde advisen Sijn Hoecheit 
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kenbaer te maecken. Wat ick voorders van daer becoeme, sal ick datelicken 
oversenden ende mijn leven sijn ende blijven, mijnheere, U.Ed. dienstwilligen, 

S. van Haersolte 

Zwol, den 24e novemb[er] a. 1638 

[Adressering:] Aen mijnheer, mijnheere van Sulicum, raedt ende secreta[ri]s 
van Sijn Hoecheit etc., sijnde in ´s-Gravenhaghe 
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