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Mijnheer,
Sijne Ex[cellen]cies aggreatie over ons gebesoigneerde ter verpachtinge van de domeynen in
de Clundert ende Finaert heb ic uyt U.E. aengenamen door brenger deses overgisteren
behandicht met lief vernomen. Wij sijn genootsaekt geweest de limiten van de gegeven
ordre eenichsints t’excederen, ten aensien de oude pachters tsamen gecomplotteert ende
genouchsaem d’interesse ende voorspraeke eenige officieren die sulcx minst betaempde ,
t’hunwaerts verworven hebbende, alomme vergeeffse devoiren aenwenden de landen
publijckel[ijck] te verpachten, gel[ijck] bij de verclaringe van ‘t respectieve magistraten ende
officieren genouchsaem kan blijcken oock weer U.E. ons toevertrouwende is, sulcxdat wij
moesten resolveren contrarie den dienst van Sijne Ex[cellen]cie onverrichter saeken te
scheyden oftewel (gel[ijck] wij vertrouwen niet onproffijtel[ijck] gedaen hebben), alles op
aggreatie provisionel[ijck] uytter handt te verpachten, edoch dewijle ter notificatie der
voors[ijden] aggreatie geen precijsen tijt gelimiteert hebben soude alvoren noch konnen
geëxamineert worden off uyt de voorn[oemde] verhuyrde landen als onverpachte
dijckettingen buyten gorssinge ende andere opgehouden pertijen op den publijcken wel
eenich naerder voordeel soude konnen getrocken worden, daertoe wij gediffereert hebben
den bequaemsten tijt te beraemen.
Onaengesien van weynich importantie voor den gemeenen dienst moet echter U.E. in
confidentie communiceren hoe dat huyden de nominatie ter aenstaen[de] verkiesinge van
de magistraet Middelb[urchs] door gecomplotteerde stemmen bij de respettive kiesers
sulcx gedirigeert ende uytgeva[…] is, dat naer advenant ‘t voordere beleye de gemerk[…]
ruste der voors[ijden] stadt off wel vele jalousiën ende langduyrige onruste soude konnen
gevoordert word[en] daertegens garen met alle mogel[ijke] devoir soude heb[ben] versien.
Aengesien in dese hoogh importante affairen van de lande Sijne Ex[cellen]cie met
wijtloopich schrijven niet en derve importuneren, oock alle gelegentheden soo
perticuliere[lijck] ende bondich niet en konnen geëxpresseert, veel min de difficulteyt
beantwoort worden, had ick gedacht deshalfven selfs terloops onder eenich ander pretext
eens over te comen, dan gemerckt sulcx niet ene mael dencken te hasarderen, aleer van
Sijne Ex[cellen]cie bewillinge eenichsints verseeckert zij, wenscht dat wel bij d’een ofte
d’ander bedeckte occasie Sijne Ex[cellen]cie genadige belieffe metten eersten konde
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vernemen ende mij promptel[ijck] daervoor belieffde te verwittigen, daerover sunderlinge
ere ende vruntschap sal erlangen ende waere gebiedenisse altijt blijven, mijnheer, U. E.
dienstwillichten,
J. de Knuyt
Uyt Middelb[urg] , den laesten julij 1631
[Adressering:] Aen mijnheer, mijnheer Huygens, heere van Suylecom, ridd[er], raet ende
secret[ari]s bij Sijne Ex[cellen]cie
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