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Voorlopige transcriptie
Mijnheere,
Ick verneme dat het leger tot het scheyden ende de patenten tot de guarnesoenen
geprepareert worden. Alsoo mijn neeff, cap[itey]n Groen, den meesten tijt van d’een
quaeguarnesoen in d’andere met sijn comp[agnie] heeft moeten sockelen, ter landinge bij
Callo door ’t hooft dangereux gequest, naer Bergen gesonden sijnde, neffens andere sijner
comp[agnie] de miserie ende gevanckenisse aldaer heeft moeten uytstaen, niet deselve op
geen repartitie staende, uyt de france peste ganser langsaem ende beclagel[ijck] beter wort,
ende vele andere becommerlijcke rescontres tot sijn groote ongelegentl[ijck] heeft moeten
uytstaen, soo versoucke dat toch door Uw Ed. intercessie met een goet guarnesoen binnen
Sutphen ofte Swol, daer sijn huysv[rou] ende familie althans resideren, mochte gesoulageert
worden. Doch, als sulcx niet vallen kan, dat dan binnen Gorcum, Worcum offe gelijcke ander
plaetse van redel[ijck] goet guar[n]esoen gesonden mochte worden, ten waere Sijn
Hooghste Genadige belieffte waerop ‘t instantiën versouck van de magistraet van
Mertensdijck een comp[agnie] te senden, daermede de plaetse sunderlinge gevereficeert
ende hij niet qual[ijck] gelegert soude worden, alles vertrouwende U.E. wijse ende gunstige
intercessie, sal mij over dese ende ander overboodige courtoise bejegeninge sunderlinge
tot Uw Ed. dienst verobligeert houden ende naer dienstige gebiedenisse altijt blijven,
mijnheer, Uw Ed. dienstwillichsten d[ienae]r,
J. de Knuyt
[Naschrift:] Alsoo des vijants vlote van ontrent de 67 groote ende middelbaere seylen van
volck, geschut ende andere commoditeyten dobbel voorsien sijn met alderhande assistentie
van volck, schepen ende goet addressen uyt Ingelandt ende Duynk[ercken] konnen spoedich
gesecundeert worden, ende onse vlote van ontrent de 30 seylen door de jongste sterfte
ende langduyrich kruysen lest seer dapper getracteert sijn sonder dat eenich prompt
secours, tensij door extraordinaris vigilantie te verwachten hebben, beduchte aldaer sonder
groot pericul niet en liggen. De reste sal U.E. naer wijsheit wel affineren.
Uyt Middelb[urgh], den 20en september 1639
[Adressering:] Mijnheere, mijnheere C. Huygens, ridd[er], heere van Suylecom ende
ord[inari]s raedt ende secret[ari]s van Sijn Hoogh[ey]t, in ‘t leger
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