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Mijnheer,
Naer U.E. gissinge sijn wij twee dagen voor de receptie van U.E. missive niet sonder
tegenspoet te Paris gearriveert. Onse receptie tot St. Dionijs ende bejegeninge op gisteren
bij den Co[ning], Coninginne ende den heere cardinael is ter volcomen genoegen, meerder
geweest als wij hadden konnen wenschen. Indien ’t succes van onse negotiatie naer
advenandt vervolght, vertrouwe onse wedercompste vruchteloos noch onaengenaem sal
weesen, daervan heer baron van Charnasse vele belooft ende asseureert. Gelijck sijn E.cie
geadviseert hadde, heeft mij noch huyden geaffirmeert de saeke van [..]pute van de traicte
foraine, abolitie ende van de péage volcomentlijck t’onsen voordeele gedepescheert in
handen hadden ende daervan wenscht gedechargeert te worden. Ick hebbe mijn excuse op
de non-procuratie genomen om, middelertijt de overcompste van de raetsh[ee]r
Montmirael affgewacht hebbende, alles met goede ordre ende kennisse van saeken te
mogen verrichten. Gisteren heeft mij den secret[aris] Euskercke ende de advocaet van de
hertogh van Lansbergen comen seggen dat over eenige dagen, onaengesien alle mogelijcke
devoiren ter contrarie, in de saeke tegens den praesident Jaques de Sayve sententie te
haren nadeele gegeven was ende dat sijluyden om te voorcomen alle schade ende voorder
interest volgens d’acte van indemniteyt van […] diende geprobideert , offwel dat wegens
Sijne Ex[cellen]cie door een nieuwe instantie ende andere bequame middelen d’executie tot
eenige surcheantie mocht gebracht worden. Ick hebbe de saeke beginnen t’examineren
ende bevinde de comdempnatie alleen gegaen is over ’t capitael, vijf jaren verloop, in
plaetse van 80 geëyste jaren ende vorders in alle de costen die ick niet en weet waerop die
hebben konnen nemen. Evenwel de sententie is claer, sal tsamen over de drije voors[ijden]
posten comen te bedragen, ontrent de 9 ofte thienduysent gul[den]s; staet te delibereeren
off niet raetsaemer voor Sijne Ex[cellen]cie waere over de voorn[oemde] parthijen met de
triumphanten te accorderen, als door een nieu proces een onsekere uytkompste te
verwachten ende veel water daerover te hove vuyl te maeken. Wij sullen de resolutie van
Sijne Ex[cellen]cie daerop verwachten om ons daernaer persijselijck te reguleren. ‘Tgene
aangaende de gepreponeerde amodiatie over eenige van Sijn Ex[cellen]cies domeynen aen
U.E. gescreven hadde, was om d’ontrouwe ende sinister pratijcken van de ammodiateurs te
preveniëren ende geensints de heeren van den raede van eenige onvoorsictich[ey]t te
herdencken, belangende haer Ed. ordinaris vigilantie ende wijse directie in alle voorvallende
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saeken; derhalfven sal U.E. mij daerover gelieven t’excuseren ende mij te houden voor die
onveranderl[ijck] blijve, mijnheere, Uwe E. dienst[willige] dienaer,
J. de Knuyt
In grooter haest uyt Parijs, de 30e junij 1634
[Adressering:] Mijnheere, mijnheere C. Huygens, ridder, heer van Suylecom , ord[inaris],
raet ende secret[ari]s van onsen genadige Heer, de Prince van Orange, in ’s-Gravenhage
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