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Mijnheer,
Ick hebbe Sijne Ex[cellen]cie desen voormiddach geadviseert uyt wat oorsaeke voor ’t
ontfangen van desselfs genadige ordre ende resolutie op de overgesonden pointen van
beschrijvinge de heeren Staten genootsaekt geweest sijn ter versieninge van de vacante
vendels tot de nominatie te gaen. De genomineerde ter eerster tocht als naer older
gewoonte met vliegende voeten, daermede ontrent de middach vertrocken sijnde, werde
mij Uw E. aengenamen eenige weynige uyren daernaer behandicht met d’ingesloten
pointen die niet wederom verwacht hadde, vermits ordinaris copie daervan behoude tegens
ten naesten sal Uw.E. ‘tselve indachtig maeken. Met alle vlijet sal den last van Sijne
Ex[cellen]cie behertig ende voornamentl[ijck] helpen maintineren het gedragen consent
ende gedaene verpachtinge der verantwoordinge van de vijff speciën, daeraen den dienst
van de lande soo merckel[ijck] gelegen is. Ende alhoewel spercën (?) sommige provinties
(daeronder die ’t meeste gerucht maeken) sulcx niet ernst is, sal tenminste t’onser
ontlastinge dienen.
Onder de voors[ijden] genomineerden wort sunderlinge bij heeren Van der Goes ende
andere gequalificeerde persoonen eenen Dirck Boelen gerecommandeert, sergeant onder
sijn schoonvaders comp[agn]ie, dewijle door een ongeluckige val gisteren hier sulcx van
binnen gequest is, dat aldaer niet sal konnen compareren; moet Uw E. verseeckeren soo
capabel als ijmandt van de genomineerde is, connende geensints ten regarde van de merite
in consideratie die neffens hem gevought sijn. Indien wel voor hem ende den soon van de
burgm[eeste]r […] ter Vere de geringste intercessie te doen, soude Uw E. vele eerlijcke
personen verobligeren ende singulierl[ijck] mij, die onveranderl[ijck] blijve, mijnheer, U. E.’s
dienstwil[lige] dienaer,
J. de Knuyt
Uyt Middelb[urch], den 25e novemb[ris] 1633
[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Hugens, rid[der], heere van Sulicom, ord[dinari]s, raedt
ende secretaris van Sijne Ex[cellen]cie, in ‘s-Gravenhage
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