Doorluchtige hoochgeboren vorst,
genadighe heere
Alsoo de respective garnisoenen
deses quartiers geheel qualijck
voorsien zijn van polver ende lonten,
veroorsaect soo door verscheijden
doortochten des princen van
Brandenburch onlangs geschiet
als door dien in langhe wij daer van
niet versorcht en zijn geworden,
hebben de tsamenlicke compagnien
ende officieren inden lande van der
marck garnisoen houdende mij
versocht ende doen versoecken uw
vorstel. Excellentie alsulcx te willen
remonstreren. D’selve oversulcx
onderdaniglijck versouckende hier
inne alsoo te willen voorsien dat
wij bequeaem mogen wesen uwe
V. Excellentie ende de landen in
alle voorvallen ende occurentien
te dienen. Alhier vallen dagelijks
verscheijden saecken voor tot
verrichtinghe van de welcke ick als
zijnde d’outsche capiteijn in dese
quartiere versocht werde, waer toe
ick mij in aller neersticheijt geerne
sall laeten employeren indien uwe
Vorst. Excellentie gelieft mij daer toe
te verstercken met eene acte ofte
last omme alhier te commanderen
gelijk capitein Gelder zaliger gedaen
heeft. Waer toe ick mij (gelijck voor
desen) aen uwe Vorstel. Excellentie
oitmoedelijk recommandere, uw
Excellentie
Hiermede
Doorluchtige hoochgeboren vorst
genadighe heere, inde bewaeringe
Godes bevelende ende langdurige
gelucksalige ende voorspoedige
regieringe wenschende, datum
Caemen desen naestlesten
September 1619
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