Johan de Knuyt
Aan: Constantijn Huygens
15 juni 1634
927
Bron: Koninklijke Verzamelingen Den Haag, archief Constantijn Huygens, G1-8.3
Voorlopige transcriptie
Mijnheere,
Alsoo de lootsluyden daegelijcx den wint te slap, te scherp off te sterck waeyde om
soodanige diepgae[nde] schepen in see te konnen brengen, is onse patiëntie niet weynich
selfs ter desperatie te Hellevoetsluys geoeffent, gel[ijck] U.E. uyt heer hooffm[eeste]r sal
vernomen hebben. Met de jegenwoordige suytooster wint alle uytvluchten ende excusen
cesserende, hebben ’t ancker gelicht ende hopende bij continuatie van dese goede
rescontre desen avondt Duynkercke op zijel te seylen ende morgen in Vranckr[ijck] te
landen, van ons arrivement sal U.E. vrolijcker als van de voors[ijden] klachten adviseren.
Geduyrende ons verblijven tot Hellevoet hebbe vernomen Sijne Ex[cellen]cie nu gansen
geresolveert is eenige domeynen in ammodiatie uyt te geven. Ick houde ’t voorn[noemde]
voornemen dienstiger omdat de rechte waerde van de domeynen daerdoor te beter
bekendt ende alle andere rentm[eesters] in goet devoiren gehouden worden. Opdat sulcx
dan met meerder vrucht ende dienst van Sijne Ex[cellen]cie bevoordert worden, dient wel
eenichsints op de sloten der respective rekeningen, doch voornamentl[ijck] op de rechte
waerde van ijder pertije daerinne begrepen, van eenige jaren door malcanderen getrocken,
niet min als van de ordinaris staende lasten, wel gelett, blijvende de extra ord[inaris] lasten
buyten consideratie, ten ware apparent sijn geduyrende d’admodiatie nogmael voor te
vallen. Oock soo werd in de rekeningen somwijlen perthijen gebracht die casuel sijn,
gel[ijck] U.E. alles genouchsaem beleert is ende ontwijffel[ijck] bij heeren van de raet wel
rijpel[ijck] oversien ende geconsidereert sal sijn.
Buyten d’ondiepten in see comende, willen de lootsluyden ons verlaten, sal derhalfven naer
mijnne dienstige gebiedenisse U.E. hiermede in de protectie van de Almogende hebben
ende altijt blijven, mijnheer, Uwe E. dienstwilligen
J. de Knuyt
[Naschrift:] Ick hadde heer hooffm[eeste]r belooft in ’t eerste briefken aen Sijne
Ex[cellen]cie met een woort de gunstige ende genadige bevoorderinge van sijnne saeke aen
te roeren. Alsoo de spoedige windt ende subijt affscheyden van de boot mij sulcx
verhindert, bidde mijn excuse aen sijn E. te doen. In grooter haeste uyt ’t schip van den heer
admir[ae]l, ’s morgens ontrent 5 uyren, den 15e junij 1634
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[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Const. Huygens, ridder, heere van Suylecom, ordinaris
raet ende secretaris van Sijne Ex[cellen]cie, onsen genadigen Here den Prince van Orange, in
‘s-Gravenhage
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