
43ti7. J .  L. CALANDRINI '). (L. B.) 

ik Iieh liet niUn gelieele leven betreiirtl, dat ik zoo vroeg de studie lieb 
nioeteii opgeven, en ook , dat mijne zoons er geen pleizier in liaddeil. Misschien 
is dat anders met de beide jongsten, die tien en zeven jaar oud zijn. I k  dank 
LI zeer voor alles, wat gij voor mijn zoon bij gelegenheid van zijn huwelijk 
hebt gedaan, en hoop , dat hij een broeder ran hero , dien ik naar Hollaud heb 
gezonden, bij u heeft gebracht: deze tweede zoon van mij is zeventien jaar 
oiid. A Gen[eve], le 2 Jnin 1646. 

Als iiwe Hollandsche gedichten worden uitgegeven, wil ik  er gaarne 
kennis mee maken. 

4368. J. OGLE "). (L. B.) 

Ilr dank ti zeer voor al nwe beleefdheden en zou gaarne mijne dankbaar- 
heid door daden willen tooileil. Utrecht, June 2a 1646. 

5) Zie No. 4312. 
G )  No. 4368 a. Een brief van 20 Aug. (L. B.) is uit Hamburg geschreven. - Zie III, blz 499. 
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4369. F. VAN SCHOOTEN Jr. I ) .  (L. B.) 

Ick heb niet konnen naerlaeten U Edelheit met desen te laeten weeten, 
wat ick vorders nopende de persoon, van dewelcke iel: Uw Ed.heit saterdach 
verleeden hebbe gesprooclren - met naenien Samuel Eechelius !) - soude 
lionneii schrijveii. Die sich den meesten tijt syns levens iii de mathesis heeft 
geoeffeiit, ende al siju werck daeraf gemaeckt, die dan noch i n  literis gever- 
seert is ,  siilcks dat hij deselve weetenschap sowel in t' Latyn als Dnytsch soude 
komen profiteeren. Eiide gelijckerwijs niij doiickt, dat de wiskonsten altlaer 
boren alle andre weetenschappen en konsten niet groot voordeel soudeii worrleii 
voortgedraghen, so wanneer deselve insgelijcl-s iii t' Duits wierden geprofiteert, 
overmidts den meestendeel der officieren geen Latyii en verstaen, ende deselve 
iioclitans de kennis deser weetenschap gants nootsaeckelijck is ,  voornanielick 
de aritlimetica, geometrie, fortificatie en perspectyve ; daerbeiieffens gelijcker- 
wys deselve plaets voor desen een schoole van den oorloch is geiiaeiDt geworden, 
ende deselve alsnoch een der voornaemste frontierplnetsen is, alwaer de militie 
hijsonder floreert, so en soiide deselve weetenschap nergens beeter tot de practijck 
konnen werden gedirigeert, eiide die [nlergens anders als daer met so groot 
voordeel werden geoeffent. Vorders gelijck liet mijns beduiickens uiet teil 
eersten ei1 sal gebeuren, dat veele studenten, die andre Acadeuiieii freqiieii- 
teeren ende haere studie aldaer volbrenghen, deselve sullen komeii te verlateii, 
so sonde doch die daermede een groot begin neemen, so wanneer de wiskonsten 
aldaer eene ijgelpcken wierden voorgedraglien iii de taele deser landen, daer 
alle officieren en ingesetenen koiiden toehoorders weesen. Oock so is - so Uwe 
Edelheit bekent is - diesgelbekc oock tot Richelieu in Vranckrijck door deil 
Cardixiael gepractiseert geworden, alwaer de phylosophie eu alle de deelen der 
wiskonst in t frans en in liaer eijgene taele ijder werden voortgestelt, ende 
in dewelcke den adel aldaer , beneft'ens in alle exercitien , wert opgetrocken. 
Vorders so heb ick sulcks wede tot Parijs sien practgseeren, alwaer Doni. de 
Roberval, matheniaturn professor regius in Collegio w g i o  3 ) 1  dese weetenschap wel 
in het Latyn voorstelt, doch hem naderhandt in t frans dan expliceert, hebbende, 
so ick gesien liebbe, ordinaris wel over de 100 airditores. Eindelick so heeft de 
voorsz. persoon groote renoinniée in de konst, gelijck oock Doin. Golius en 
andre geleerde van syne capaciteit - gelyck ick niet en twijffel - goede 
getuichenis stilleti geven, ende hy verders van ijder seer bemint sy. Gelyck 
clau sulcks in J. J. Stampioen - die misschien oock daertoe soude moglien 
worden voortgestelt - geen plaets eii heeft, also hy hem over sijne ongegronde 
meddinge en niislncte soliitien van syiie eijgene questien [by] al de weerelt heeft 
bespottelijck gemaeckt 4). Die dan noch van weijnige, so ick hier onlangs tot 

1) Zie blz. 2F5. 
2) Samuel Carolus Keclieliiis, in 1611 te Praag geboren, werd 16 Oct. IF32 als student 

te Leiden ingeschreven. Hlj legde zich toe op de wiskunde en bleef ook later te Leiden wonen. 
Kechelius was bevriend met Christiaan Huygens en met Van Schooten. Waarschijnlijk liad Huy- 
gens navraag naar hem gedaan voor een professoraat aan de Illustre Scliool te Breda. 

Gilles Personne de Roberval (1602-1075), eeii bekend matliematicus, werd in Ili32 
professor in die wetenschap aan liet College de France. Hij stond vijandig tegenover Descarles, 
die den ijdeler1 man niet genoeg had ontzien. 

3) 

4) Zie III, No. 2464. 
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Leiden rerstnen hebbe, bemint is ,  dewijl, wanneer dese niijne professie iioch 
open stont, verscheijde [malen] aen de heeren hadden versocht, dat  hij toch 
niet tot deselve soiide werden genvenceert. Ik weet noch dit daerbij, dat genielte 
persoon hem niet weijnich soude laeten contenteeren, t welck oock - als iiiij 

ilonckt - iii consideratie behoort te komen, doch dat hy verder als de mathesis 
niet soude willen p e u .  Dit ie dan hetgeeue ick oorboir genclit hebbe iiwe 
Etlellieit coiitbaer te rnaecken, dewelcke ik birlde, dat gelieve my te contiiiiiereii 
iii syne gnnst, ciide TOOI- alt$ te lioiiden . . . . . Vit Lcijdeii, den 4 Jiinij 1646. 

4370. J .  DE RNUIJT. (H. A.) 

Het spijt mij zeer, dat mijne drie laatste brieven u eerst Inat ei1 langs 
eeii ouiweg bereikt hebben. Het is de schuld van de post, waiit ik seliriif bij 
elke post. ,(&teren is mij van twee diversche geseglit, (le iiegotiatie tiissclieu 
deii Heyser ende Vranckrijck geheel desperatelyck nffgebroken is, [ende] dat deii 
grave van Trantmmsdoïp mergen naer Ossenenbrugge vertreckt, om nlles ter 
continiintie van den oorloge te gaeii prepareren. Gelooff nu sekerl+lr uit de 
onderlinge negotiatie vernomen ende geremarqueert te hebben, de handelinge 
van vrede Vranckrijck uoyt ernst is geweest. Uyt den neffens gaende sal U E. 
vernemen, hoe die saeckeii by den Reyser staen, ende waeraen deselve will 
binden. Ick hadde vertrout op mijn ernstige recommandatie, den grave vnri 
Traiitmansdorf die negotiatie wat nauwer gemenageert sonde hebben, doch 
speure, die syue saecken door andere, insiiiiderheyt te hove, moet bevoorderen, 
ordinaris vele rescontres tegens meeniughe ende intentie moet iiytstaen. Dewyle, 
nner alle apparentie, de handelinge van so0 seker ofte voorspoedig succes niet 
eu kan wesen, ofte de legers en sullen ten wederzyden in t velt rrtecken ende 
haer avantaige soeéken, so0 is noch bedenckelyck, off niet en dient geleth op 
de discourssen, die niet d’ambassadeurs van Vranckrtck particulierlijck waren 
gehoiiden, Uw E over weynige dagen toegesonden, te  meer een van deselve 
ambassadeurs my genonchsaem heeft willen verseeckeren, Vranckrijck niet alleen 
gewillich de geheele macht tot Syn Hoogh.”s desseyn soude imployeren, om 
conjtcnctim t’ageren , neniaer, in cas gesamentlijclr een plaetse van haere partaige 
quam t’emporteren, met alle syn gevolgh gaeriie Syn Hoog.’ soude overgeven 
eude in vollen eggendomme laten volgen.” In Munster, den G Juuy I). 

4371. D. CONDULMER2). (L. B.) 

Wilt  gij met Z. H. nog eens spreken over het paspoort voor de soldaten, 
die in de buurt van Namen in dienst zijn genomen voor de Republiek 

1) Het jaartal ontbreekt. . 
2) No. 4371 a, b. Brieven van 23 en 29 Juni (beide L. B.) Iiandelen aver dezelfde zaak. 

Bonienico Condulmer was secretaris van Aloise Contnriiii, den Venetiranschen gcvol- 
machtigde voor de vrc~esonderliaiideliiigen te Munster. 

318



Venetië, zoodat zij hier te lande kiinnen worden ingescheept I ) ?  Raya, 11 
Giiigno 1646. 

4379. MAA(:ISI'RAAT YAN DOESRURG, DOETICHEM, LOCI-IERf 
EN GROENLO. (L. B.) 

Wij bespeuren, dat de magistraat van Ziitplien er op  uit is om te maken, 
clnt de beslissing van %. H. over liet pnnt in paestic. tussclien Ziitplien en ons 
zoo lang mogelijk wordt uitgesteld. Wij verzoeken i1 er toe mee te werlreii , 
clnt die beslissing spoedig wordt geiioiiieii. Uijt Amseii, onder der stadt h e s -  
horc.lis segel, den 12 Juni j  1646. 

43i3. CATHARINA HUYGENS, WEI). I>E BIE?). (L. IL) 

Ik keii 11 niet zoo goed als mijn zoon de griffier, niaar Boiii ii toch 
vragen niij te lielpeii. Eeiie zekere Amie de Qiiay te Grave iiinnkt liet mij 
Instig i i i ~ t  ceii proces, dat gevoerd wordt tegeii de ordoiinautie van %. H., eii 
ik keii iii die plaats nieniand, 0111 vnor mijne belaiigeii op  t,e komen. Wilt  gij 
er emis over spreken? Midleer, le Erne Jiiyii 1646. 

4374. AAN GRAAF' HENDRIK VBN NASSAU. (H. A) 

S. A. respond que soil iiitention est qiie vous vozis reiidiez aupres tlii 

regiment devant Dordreclit . . . . . A Breda, le 17' Jiiiu 164G. 

4375. A. RIVET (L. B.) 

Brenger dezes is twintig jaar lang bilitengewoon iiigenienr in het leger 
geweest en zoti nu  gaarne gewoon ingenieur worden. Kunt gij heui voort- 
helpen? A le Haye, le 18 Juin 1646. 

1) Ook in 1645 was Coiidulmer hier in het land gekomen, om krijgsvolk te werven en 
in Nederlandsche, daartoe gehuurde, schepen naar Venetië over te lirengen. Dat mas toen gelukt: 
maar van de 2000 muii, toen in dienst genomen, was in den oorlog tegen de Turken op Candia 
niet veel terecht gekomeii. I n  1646 kwam Condulmer teriig met liet verzoek aan de Staten om 
vrijen doortocht voor 3000 man, in de buurt van Luik aangeworven, en om verlof hen in onze 
havens te mogen inschepen. Het duurde lang, voordat daaromtrent eeiie beslissing werd genomen, 
maar ten slotte werd het verzoek oogluikend toegestaan en vertrokken de troepen onder graaf 
Ernst Casimir van Solms. 

2) Zie HI, blz. 378. 
3) No. 4375 a. In een brief zonder datum en maand (L. B.) vraagt hij hulp aan vooreen 

Friinscii vrijwilliger. 
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4376. Q. DE RIE I). (L. B.) 

Mijne moeder heeft veel last van Aiiiie de Quay ,  eeiie vrouw, die iii 
Grave woont eu haar op alle manieren benadeelt eii belastert,. l‘cgeii liaar 
lrniii ik  uwe h u l p  iiirnepcii. B[riiselles]. le IS de Jiiiiig 1646. 

43Tï. J .  IEUiSE. (L. R.) 

Uw brief heb ik  oiitrniigeii en deri iiigeslotcii hrief na11 dcii gedeputeerde 
ter Iiniid gesteld. Ei1 i i u  heii ik tot schepeii naiigestelti. Ik  Iieb clat aai1 II te 
dniikeii eii xn1 i i i i i  lime giiiist wnnrtlig iiinlreii. Mnnstriclit, t l r i i  20 Ji iu i i  1646. 

4378. W. VAN LINTEL0 *). (L. H.) 

De niagistraat vaii Ziitphen lieeft, hoewel daartoe iiieer dan eeiis :tau- 
gemaniid door liet Hof van Gelderland, eiiirlelijk geweigerd gehoor te geveii 
na11 liet bevel van %. H., OUI ,te vervatten haer debnth bij dopliqiie”, bcwereiide, 
dat de zaak in qoaestie niet behoort tot de competeiitie van %. H. De overige 
steden in deze zaak gemengd , n1. Doesburg, Doetichem, Locheni ei1 Groeillu, 
Iiebbeii 1111 ,,geconcludeert tot nbsolnit versteek van wijder iiihreiigeii , die 
snecke voor geconclndeert aengerionien , die stucken aen sijiie Hoogli.‘ orerge- 
s~iideii”.  Oolr liet Hof heeft de zaak ,gestelt ter decisie” van %. H. Hct is te 
weiisciieii , d:tt de beslissing spoedig nioge volgeii. Ariilieiii, dei1 11/21 Jtiiiij 1G4G. 

4379. VONDEL“. (L. B.) 

Ick zende uwe Ed den Virgilius‘) u toege-eigeiit. Ick nam de vrymoediglieit dit hoerli 
met uwe Ed. naein en tytel te vercieren. osermits my docht, dat het niet beter kon verciert 
worden dan met den naem van eeiien, wien de Zanggodinnen altyt zoo aengenaein waren. 
Icli hope, het zal m y  niet qualgck afgenomen worden, iioclite uwe Ed. in zyiieii staet of anilit 
quetcen, alzoo hier geen zaken verhandelt worden, waerover men tegenwoordigh stryt voert, 
en blaro een iegelijck even na is. Ick hoop, mgii werck zal ten minste noch beliarglielyck 
vullen om den naem van den man zelf, die elckeeii hehaeght. Misliarglit uwe Ed. iet va11 het 
myne, my zou eere geschieden, met der tyt iet aeiigelekeiit te zien, om het in den iiaesteii 
druck te verbeteren. Hoe naeu men toeziet, men begaet hier en daer lichtelyck noch al eenige 
misslagen. Zommige Mecenaten zyn my afgestorven, en de Drost heeft het nu te drock met 
zgii Ifktovietr ,  anders kon men versrlieide oordeelen gebruicken , dat veel aenwiiit. Myii Heer 
zie mgn goede genegeiiheit en niet myii onvermogen aen. Irk viiide my aen uwe Ed. beleeft- 
heit verbonden en wensche daerin te sterven en te blyven . . . . . t’Amsterdam, 1U&, den 
12en van Hoymaent. 

1) Zie III. blz. 378. 
2) Willein van Lintel0 (t 4658), heer van de Marsch en Eze, was drost vaii Bredevoort, 

3j De brief is uitgegeven door Mi.  van Lennep in zijne Vondel-uitgave. V, biz. 421, en 

4) Jjeze prozavertaling van Vergiliiis beleefde in 2646 drie uitgnveii en is ook later Iier- 

raadsheer in het Hof van Gelderland en afgevaardigde ter Staten-Generaal. - Zie No. 437%. 

met een fnc-simile in Uiiger’s lóndcl,  4646, blz. 5. 

haaldelijk Iierdrnkt. 
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4380. J. DE ILNUIJT. (H. A.) 

.Wy passeren hier nu onsen tut - die ons anders in particulier coste- 
lyck is - g;iiiscli onliistich wet eten, drinclreii eude uooloose visiteii, teu aeu- 
sieii voor eeii groot gedeelte o~ise taecken affgedaen, ende d’anibassadeiirs vari 
Vranckryck, uyt  cracbte van onderling tractaet, alle verdere negotiatie met 
Spaingen provisionelyclr ons geiiiterdiceert hebbeii, gelyck U E. voor deseii is 
geadriseert, daervnn oock noch geen nijtcompste te verwacliteii staet, ten waere 
door de wapenen de deure wederonie geopent werde, ofte dat Haere Hoogli 
&log. tiiet eii verstonden rali de intresten van Portugael - daerover Vrauck- 
ryck ende Spningeii ende, ten gevolge nu oock wij, bngten haudelinglie gehoii- 
dcii werden - alle iiegotiatie af€ te c~iyden ende in de oorloge te coiitiiiiieren. 
Voorri[noemde] ninbassadenrs , apprehentlereiide, nyt dese dilayen soodanige 
resolntieii niet inocliteii resulteren . om Portugael tegens Spaingen bnyten acco- 
riiodement in geiediij-rigeii alarm te houden, oock door die denre de oorlogh vaiiLt I 
Christciiryck in cas vnii noodt in t herte van Spaingen te konnen transporteren. 
ende dienvolgende den Coniiigh van Spaingen alle hope ende lust van revenge 
volcoiiieiitlyck aff te snijden, liadde[ii] gaerne gccien, [my] by onse particiiliere 
rerclnriiige ende elucidatie o p  eenige artictilen van ons onderliiige tractateii 
van rupture, onse interesten niet alleen niet de interesten van Vranckrijck 
hier in Neerlant, neiiiaer van alle andere, clie Vrai-ickrijck bupteii Neerlaiit 
met Spaingen heeft, gemeen gemaeckt hadden. U E sal uyt onse rorjge 
piiblycque depesches veriiomeri hebben, hoe [wy] die versochte verclaringe ende 
eliicidatie hebbeii gedeclineert ende voorn. ambassadeurs met alle beleefftlieyt 
hejegent: daermee [si] echter geen contentement hebben genomen, doende daege- 
lycs daerop niewe ende ganscli ernstige instantie; edoch siillen ons wel wacliteii 
die koorde te roeren ende t’onderwindeii, dat ons hier principaelyck alleeii 
competeert. D heeren Matenesse I) ,  Donia ?), Ripperda 3,  Len] Clant 4, syn eeii 
keer uaer de Provintie gaen doen; de andere viere blyven op de wacht.Hiiy- 
den was ick mede van de Heeren Staten van Seelant gesommeert, een korte 
keer naer den Hnege te doen; sal iiiy so0 lange mogelyck daerby exctisereii , 
iiiiiiiers tot eeiiige vau onse confrereii wedergekeert syn. 211 Miiiister, den 2 Y n  
Jiiiiy 1646 

4381. JOB. VAN BERCHEM ”. (L. R.) 

Wy en liebbeii U Ed. niet lrrin~icii vroeger bedanclren, als van dese plaets, 
voor liet goet devoir by U Ed. aeiigewent tot ons convoij. Pijii Ho.‘ liadde 
groot gelyck ons te  beschuldigen van fiitselery, niaer en kost niet eer gered 
vallen. Wij sijn wel overgecomen, met ontrent 160 peerden, onder t beleijt v:iii 
conte Pompeo Wij vinden hier alles in goeden stset, belialven den heer 
gouverneur ’), die niet met allen wel en is; wil noch naer t leger, t welck WJ. 

4) %ir brii~iieii. ‘1) Zie blz. 003. 8) Zie III, blz. 353. 3) Zie II, biz. 21. 
5 )  Zie II, hlz. 109. 6) NI. Leoiioro l’ompei; zie I l i ,  tilz. 46% 
7) NI. de graaf van Soliiis. 
IV. 21 
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hem ten lioochsten afraden. Niews en is hier niet de penne weerdicli. Recoiii- 
niandere my niet iiiijiie twee neven van Maniunlier aeii U Ed. goede gratie, iii 
de qualiteyt n u  . . . . . Maestriclit, den 23 Ju i iy  1646. 

4382. A. RUSIUS I ) .  (L. B.) 

Mijn broeder ?) is voor een paar clngeii te Mnnstriclit tot schepen geko- 
zen; tlnt komt door liwe voorsprmlr. Wij ziilleii heitleii trncliteii iiwe gumt 
waardig te zijii. Raptiui. diiistelodaiiii, O Cnl. Qniiitil. (3 2:: .Jiiiii) a. C:. 1646, 
st. Gregor. 

4383. J. DE KNUIJT ”. (H. A.) 

De onderhandelingen staau stil eu er valt dus vniiliier niets te  berictiteii. 
Wij zijn nieuwsgieriger ,,mer t’siicces ran legers, die in  t velt s y n ,  als mei 
iiner t geiie tot bevoorderiiige van de negotiatien gereqiiireert wert, rerniits i i y t  
ecii yiiers, teii minstr somiiiiger hoofftiiegotianteu, cher  genoecli aff tc  iiciiien 
is ,  [sy] de oiiderlinnclelinge niet hner pnrtije alleen gecontiiiiiecrt liebbeii, oin 
faetsoen te houden ende den t y t  ~ a i i  de campsigne te winnen. Dit gaet LOO 

geiierael, dat  coo Keysersche als Spaensche ambassadeurs - onaengesien [wy] 
alle onse pointeli, op 2 a 3 mer, volgens instructie verhandelt hebben - meer 
beginnen te gelooven, de handelinge ons noUt gelieel ernstich is geweest, 
i i emur  onder pretext van een oft twee poiiiten, claerop wy geseght hadden 
ordre ende last te verwachten, die noyt eii is gecomeii, meer getracht bebbeii, 
ons leger in t velt te brengen ende d’een ofte d’nndere van s vyants plaetsen 
o p  t’oiiversienst aen te tasten. Hoe het genonieii wert, oordeele, soowel het 
gepasseerde als liet toecom[eri]de in groot hasarde gestelt wert. Godt Aluiachticli 
wil alles ten besten vaii den Staet ende veriiieercleringe vaii Syiie Hoog1i.t 
glorieuse wapenen genadicli segeneii ”. In  Miinster, den 26. Jun y 1646. 

4384. E. PUTEANUS4).  (L. B.) 

Ili dank u voor uw brief. Uw vers op Van Lniigren 6, bewoiider ik. Hierbij 
zend ik Brzcxella septenm.ia eii Griplius ”). Lovaiiij , iii Arce, V Kal. Iul. (= 27 
Juni) M.IDC.XLV1. 

1) Zie blz. 284. 2) Zie blz. 294. 
3 )  No. 4383 a, b. Twee brieven, blijkbaar uit Nunster gecclireven, zonder plaats, datum 

4) Uitgegeven in E m ~ c l  Putauni.. . . . ad C. Hrpniun i  el D. Heinsium. . . , Epislolae, 

5) Zie No. 43/12. 
6 )  NI. I3rii.cella, incouipiwrtbiìi PXt’el?i)J/O, ssptennvicc : Gripli0 Pcilluclio ilrscriptn, h i t i -  

i~ iOt(s  lrisiiwiris, pol i l ic is .  ?it  iscellunrk disfi t tc*in e( c.rplic~ilu. Plenri??? iicni iwbis Eloyi?im, 
v d u t  loqitei is  In1ciy0, Brus., 41346. 

en jaar (beide II. A.), zijn onbelangrijk. 

. . . . . 1647, blz. 60. 
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4385. J. GOETHALS I ) .  (A. B.) 

Ik zou morgen op reis gaan, volgens Liet bevel van Z. H., maar mijne 
zuster trouwt; iiiisscliien mag ik nog een paar dagen wachteii. Delff, cien 
57 Junij 1646. 

4386. GEORG FREDERIII VAN NASSAU2). (H. A.) 

Wilt gij, Lij de verdeeling der wagexis, eveiinls in vorige jaren, er voor 
xorgeii, dat ook ik eeii papier tlaarvoor krijg? 111 t cuartier tot Rxirwijck, (lei1 
89 Juiiij 1646. 

4387. E. VON KLEIST3). (L. B.) 

J e  volis suis trop obligé par les favenrs tres efñcaces et  que vous m’apez 
departis durant le temps de ma comuission, pour ne vous tesmoigner le res- 
witiineiit que j’eii ay et le clesir tres alliimé de m’en revencher en t,oiites oe- 
casioiis convenables. Ce faisant en la presente par ce gentilhouime envoyé (le 
la part de Mad.”C la princesse Catherine 4,  vers Ses Altesses, j’ay voiilu encorm 
vous supplier tres humblement de l’assister de vos faveurs. requises de vous 
pour la meilleure addresse a la court de Son Alt.8e, où vostre graiid pouvoir 

du respect et de l’affectiou de Madame la priiicesse Catherine envers Ses Altesses, 
Facilite tou t  bon sueces . . . . 
en cliose[s] plus d i E d e s  que celles de son envoy, fondé sur les derooiistr a t’ 10ns 

De la Haye, le 29 de Juin 1646. 

4388. F. VAN DORP (L. B.) 

Vcrstaeii liebhende, dat UEd. genegen waert beright te wesen, Iioedaiiige 
procedureii by deii Hove van Hollaut over deii toedraglit vail so een gemel- 
dadigh faut, ter middeii vail den dagli, op ’t niidden v:m de mart is vytgevoert. 
wirde[ii] gehouden, hebbe ick UEd. dies nengaende in t’ corte t’selve toe mille 
hete komen. T’is sulclc, dat vyt de informatien by commissnrisseii v:tn liet 
Hoff oils is gebleeclceii, dat de perpetranteii van den nederslagli syn geweest 
de prins van Bohenien ‘j) ende desselfs gevolgli, bestaende nevens xyii Ho.‘ iii 

i) Zie blz. 1Gl. 2) Zie II, blz. 98. 
3) Ewald von Kleist was een 1;randenburgscli diplomaat, die meermalen hier te landr 

onderhandeld heeft. 
4 )  Catharina was eene dochter van Frederik IV, Keurvorst van de Palts, eii van Loiiisc 

Juliana, eene dochter van Willem van Oranje en Ciiarlotte de Bourbon. Prinses CatImiiiii was 
dus eene schoonzuster  an de Koningin van Bolieme. - Huygens liad haar in 4G20 te Iieidel- 
berg leeren kennen. 

5) 
U) Pliilips w n  Iìolieinc, de jongste zoon der Iioiiiiigiii, is i i a  dcii inoord iiifgcwrhcii CII 

iiooit i i x w  Holland teriiggckecrd. iiij ging i n  Veiictiaaiicclieii dieiist, streed latei. oi1cic.r deli pi . i i iq  

ran Coni16 en sneuvelile iii 1055. Z i j i i e  inorder liecit zich iiict met Iieiii uei.zornd. 

Zie I, blz. 4%. - Sedert 1642 had hi%j zitting in het Hof van Holland. 
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vier personen. Dat de gemelten prins ende gesaiiientlicli de anderen Lepinny I )  

hebben besprongen, vervolglit ende gedoot. Waerop als liuydeii, ten versoecken 
vau de procureur generael, mandeuent crimineel tegens den prins ende de 
anderen handadigen is verleent, in gevolge Vau t’ wekken deselven, so niet 
gevonde werden ten haere wooristedeii, by edicte siille werde gedachvaert op 
dynsdagli toekomende, docli in t’ regart van den gemelte prinss met codaiiigc 
discretie ende moderatie, als de sty1 ran sodanige exploiten leyde sal kunnen. 
Tot welck niitldel vali jiistiti de eiiorniiteyt van het delict, neffeiis liet ver- 
wnglit ende iiidigiiati van ydereeii, ons heeft geuootdrtickt. oordelende, dat 
ouveriiiiiidert de deliherati, Iioeverre sodauige personen voor deii ortloiina- 
risseu rechter coiiveiiibel syii, dan of wel daerinne st:ietsgewys versien moet 
werden, alvooreus desclve moest werden gadaghvaert, ten eyiide, in wat voegeii 
claerover rnochte werde gedefinieert, tegeus denselren niet oiigehooit ende on- 
geciteert werde gestatiieert. Voorgeworpen S ~ I I C ~ C ,  off in so een occasie sonder 
rsempel tegeiis sulclien personagi, so nabloet verwnut va11 sgii  HO.^, belioortlc 
te wertlcri geresolveert, wirde geoordeelt, dat s )  II Ho.‘ sicli sou cl^ hete  best 
gevalleii. dat sulckx soiitler sgii Ho.” keiiiiisse gescliicdcii. Een clagh ofte twe 
naer het begneiie feyt is ons door de lieer Kiuscliot 2 ,  toegebraglit eeii trniis- 
Inet, iiilioudeiide eeii oerhael over liet gevolgh van tleseii iiianslagli, door orclerc 
vau de princesse Elisabet 3 )  gedaen instellen, ende aen tlenselreii heer behan- 
diglit, t’welck den oorspronck van dnt onhey1 attribueert deii iiedergeslngeii, 
als daertoe oorsaeck gegeven hebbende, aengesieii liy s’vrydagh te vooreii deii 
gemelten prins hadde by doncker op t’ lyff geloopeii, vergeselschapt met ineer 
anderen, ende de rappiren tegens hein getrockeii, t’welek by deu prins voor 
een affront lioogh opgenonie synde, Iindde sich by dit rencontre, vervoert door 
spri colere, goet gevoiideii te wreeckeii, beliennende deiiselreri Lepiiiay i tera- 
tirelick geqiielt ende doot gesteekeii te liebbeii. Ick aclite dit oiigeliick van (le 
minste niet, die dat geaffligeerde hnys overgekomen syii, ende oordelen velen, 
dat de Coningin haer verhaeut heeft, ende, Laer so outragengelick gelaetende. 
een vooroordeel gegeven heeft aeii sulcken als geeren het qnaeste geloven. Ick 
wensten iets te koune bybrengen, dat vermaeckelicker was UEd. te onder- 
houden, ende met meerder suject en occasie UEd. myii ontmoedigen dieust 
aen te bieden, waertoe geluckiger tyt verwacliten [ciel, sal blyven so langli 
leeff . . . . . Ueii 29 Jiiiiy 1646, Hage. 

4389. T. MAURICE (L. B.) 

J e  rougis de vous importuner en une occasion si peu oggreable, mais je  
le fay par ordre de Madanie la princesse Catherine 5 ) ,  seur du feu Roy de 

1) Graaf I’Espinag, Fransch officier in dienst der Staten, was tevens stalmeester der 
Koningin van Boheme; de booze wereld zeide, dat hij haar minnaar was. Philips van ßoliemc 
heleedigde den Franschman verscheidene malen en. toen een duel door tusschenkomst van deii 
schout niet doorging, vermoordde hij hem midden op den dag op verraderlijke wijze in de Hoog- 
straat en vluchtte naar Cleef. 

2) Waarschijnlijk Mr. Nicolaas van Kinschot, die van 1614 tot 1647 advoknat íisl~aal was 
bij het IJof v:~n Holland. 

3) Zie III, hlz. 876. - Zij koos in deze zaak partij voor liaar Iirowier. 
4 )  Zie blz. 187. 5) Zie No. 4387. 
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13oheiiie. lnrluelle veiiaiit pardep, pour reoir ses proches pareiits et! c l i m g ~ r  
d’air, s’est reiicoiitrée eii ui1 temps de iiouvelle affliction, caiisée ii ceste iiinisoii 
p ~ ~ r  le iiinlheur surveiiu Monseigneur le prince Philippe, lequel mallieur 
l’oblige de requerir .;on Altesse, qu’il luy plaise employer son entremise euvers 
la Cour de Hollande. pour faire ULI peu differer l’adjoiirnement que ladite Cour 
veut faire Mardy prochaiti nvaiit uiidy par iiii acte et estat public. Ladite priii- 
cesse vous prie tres atfecttiencement de coatribiier TOS bons offices eiivers 
satlite Altesse, a ce qu’elle pilisse ,jouyr du fruit (le I’esperasce qu’elle a d’obtenir 
la requeste conteiiiie ei1 sa lettre cy-,joincte, laqiielle il vous plaira presenter a 
sadite Alteqse. A qiioy j e  ii’ay rien n :t.d.jouster . . . . . De la Haye. le 30/20° 
de Jii i i i  1646. 
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