
1163. AAN A. PUTEANUS 1 ) .  (K. A.) 

Voor den ouden man zal zorg gedragen worden, maar hij moet zelf ook 
voorzichtig zijn. Ad Lovanium, Cal. (1) Julij 1635. 

1164. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.) * 

Gisteren heb ik geschreven 2) ,  waarom wij ons kwartier bij Leuven 
hebben verlaten. De vijand trekt naar Steiat, Lier en Bullar, waarschijnlijk 
oni het westelik gedeelte van Brabant te dekken. Morgen trekken wij in de 
richting van Diest en Scherpenheuvel. AU camp à Geelroode, pres d’Aerschot, 
le 6 Julìet (1635) ”). 

1165. G. LE 8AIGE 4). (K. A.) 

Les registres des fiefz de Diest, Suchem Meerhout, Vorst 6, sont es 
mains du greffier des fiefz susdits, resident a Diest. I1 a tonsjours refusé a 
Daniel Cools, nostre receveur, de luy donner extraictz des fiefs gisans es 
dites places soubz contribution. I1 me semble qu’il seroit a propos de l’en 
faire depuiller du tout par le commandeur pour les vous envoyer. Le 8 Juillet 1635. 

1166. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE ’). (H. A.) 

Sedert den Gdcn, toen ik het laatst schreef, zijn wij voortdurend op 
marsch geweest in de richting van Diest, b i  welke stad wij gisteren de Dever 
zijn overgetrokken, de Franschen aan de ééne zijde en wij aan de andere. Wij 
z i n  nu gelegerd dicht bij Beringhen en vertrekken morgen vroeg om 3 uur, 
OUI naar Weert te gaan. Vandaar zullen wij naar Roermond trekken, om de 
legers te doen uitrusten, waaraan vooral het Fransche groote behoefte heeft. 
Sommigen wilden liever in de buurt van Boxtel blijven, maar dat zou de 
provincies te veel belasten. De viand Iaat zijiie troepen terugkeeren naar 
Breda, Geldern, Steffensweerdt en Gulik. Eindelijk hebben WU brieven uit 
den Haag gekregen, vier te gelijk. De verbinding is slecht, daardoor zijn 
ook vele van mijne brieven niet overgekomen. Au camp pres de Peer, le 
Se Jullet 1635. 

1) Andreas P-teanus WIS zeker Cén der vele zoons van Erycius. Uit bezorgdheid voor 
zijn vader schijnt hij aan Huygens te hebben geschreven, toen de Prins Leuren belegerde. Den 
S8-n Juni schreef iiuygens in de legerplaals bij Leiiven het versje Quasi ad Puteanum, u 1  

sibi Mwisque consulat (vgl. Gedichten, II, blz. 380). 
2) Die brief is verloren gegaaii. 
3) Het jaartal ontbreekt. 
4) Zie I ,  blz. 406. 
5) Bedoeld is de siad en baronie Sichem. 
6) Zie over die bezittingen, Dr. F. L. J. KrSmer in De Navorsclre); 1893, blz. 130, 131. 
7) De brief is met zeer kleine letter geschreven. 
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1167. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE I).  (H. A.) * 

Sedert den 19den Juni heb ik u zeven brieven geschreven en mine 
vrouw meldt mij, dat er den 5den van deze maand nog geen enkele was 
overgekomen. Toch gebruik ik altijd de veiligste middelen van verzending 
WU z in  van Peer hier gekomeii en liggen 1111 b i  de Maas, om uit te rusten, 
wat de soldaten erg noodig hebben na de lange marschen en het gebrek aan 
brood. De achterhoede der Franschen is door den viand lastig gevalllen. 
Z. E. is volkomen wel. Au camp à Neer, vis 5 vis Rurmonde, 1'11" de 
Jullet 1635. 

1168. A. PLOOS. (H. A.) 

Nu de thresorier Brouart *) gestorveu is, wil uw zwager De Wilhem 
hem wel opvolgen. Ik  houd hem daarvoor zeer geschikt, ,,synde boven syne 
studien geexperimenteert in de traficque ende sondrrlinge int stuck van de 
wissels B), i n  welck laetste Hoochf. syne Ex.tie veel tyt, so ten regard van Oraignen 
als andersints, dienst van doen heeft, ende ick en wete niemalidt, die meerder 
dienst soude coiinen doen int stuck van de liquidatie van syner Extie ge- 
rechticheden in prinsen, so in als buiten Europa becomen, waerinne mei1 
syne Hoochf. Ex,tie veeltyts vercloeckt." In Utrecht, den XIen July 1635. 

1169. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.) * 

Het is zeer onaangenaam, dat mine brieven zoo slecht overkomen. 
Eergisteren verspreidde zich in het leger, dat op marsch was, het gerucht, 
dat de vijand ons aanviel; Z. E. liet halt honden en front maken, maar het 
bleek slechts eene schermutseling te zijn bij de achterhoede der Franschen, 
die aangevallen werd door Croatische ruiteri. Gisteren middag ontstond 
weer hetzelfde gerucht en van morgen nog eens. Het geheele leger kwam 
onder de wapenen, maar het waren weer alleen de Croaten, geen infan- 
terie, die, naar men zegt, met graaf Jan nog ver af is. Van middag 
hebben Fransche soldaten, die een kasteel plunderden, een lesje gehad van 
de Croaten. De markies van Aytona belegert Diest, waar Z. E. 36cenipagnieën 
onder kolonel Wyubergen 4, heeft achtergelaten. Au camp 2 Neer, v i s  R vis 
de Rurmonde, le 12" de Jullet 1635. 

~ 

1)  De brief is heel klein geschreven. '2) Zie I, blz. 270. 
3) De Wilhem was vroeger handelsmaii geweest. 
4) Zie I, blz. 438. 

84



1170. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.) * 

De Rbijngraaf l )  heeft verlof gekregen. Den 12den heeft Diest zich aan 
den markies van Aytona overgegeven: Wynbergen kou de stad niet langer 
verdedigen en is naar den Bosch getrokken met het garnizoeli. De Duitsche 
troepen , die hierheen zouden komen , zijn door den Kardinaal Infant afgeconi- 
mandeerd. Wij versterken dit kwartier en beschermen Maastricht , Roermond 
en Venlo. De beer de Charnacé zal u mondeling berichten over de goede 
gezondheid van %. E. Au camp à Neer, le 14“ de Jnllet 1635. 

1171. SUSANNB DE PARD0 ?). (B. M.) 

De Fransche ruiters bekomneren zich niet ou1 het vrijgeleide van den 
Prins; wilt gij ons helpen? Rureniaiidt, den 16 J u l i  1635. 

1172. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE (H. A.) * 

X. E. is volkomen wel. E r  is van hier niets te berichten, want wij doen 
niets, maar ,no4 Franqoiz se hastant un peu au fourrage par des chemins 
incogiiuz, tombent assez souvent entre les mains de noz voisins, les Croates, 
qui des bier ont passé la riviere, en nombre de quelques cinq regiments. Par 
où le pak de Juliers ira de pair aveq le miserable Brabant, ou ces diables 
ont faict du ravage incomparable, pillants jusques ii leurs propres gens, 
qurind ils les trouvent chargez de quelque butin. Hier seulement nous avous 
sceu les particularitez de la rendition de Diest, et comme le coroiiel Wijnberghe 
y a esté en danger d’estre assommé par les bourgeois et les femuies mesmes, 
s’il n’eust rendu la ville 4) ,  apres que desjà lesdits bourgeois eurent faict 
secretemeiit leur capitulation, et les soldats repoussé deux attaques furieuses, 
où le capitaine Charles a esté tué. En peu de jours nous jugerons du reste de 
l’année, suivant les demarches de l’enemi, qu’on dit en vouloir à Maestricht. 
Au camp à Neer, le 1 8 O  Juliet 1635.” 

1173. Ci. VAN DER MYLE ”. (H. A.) 

Uw brief van den IldeD heb ik ontvangen. J’ay bien remarque le juge- 

1) Zie blz 32. 
2) Zij was abdis der adellijke abdij van O. I,. V. Munster te Roermond. Toen zij in 

3) Heel klein briefje. 
4) Na een beleg van vier dagen moest Wyribergen de stad overgeven. 
5) No. 1273 a. Een briefje van 27 Juli (H. A.) is onbelangrijk. 

1642 stierf, had zij die waardigheid 22 jaren bekleed. 
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ment que faites de l’accusateur et entre facilement en la mesme opinion, 
mais d’antre coste je  tiens le bas vers pour un homme dangereux et double. 
Son hoste m’en rapporte aucune fois des extravagances.“ Door afwezigheid en 
ongesteldheid heb ik hem nog niet weer gezien, maar zal hem spoedig be- 
zoeken en daarna schrijven. ,Pour sa femme, elle a parfois rcceu quelque 
chose de M. de Zulechem l). J’ay dit ti [l’hoslte ) des bas verds qu’ il diroit avec 
occasion ii madite dame de . . . . . esser 2, que ce seroit à son choix de 
continuer ceste charite ou [auJmosne 2)1 ou bien de s’en remettre à moy. Rodrigo 
escrit toutes les semaines avec remonstrance de sa grande necessite. [Sla e) 
femme vient quelquefois ici et adjouste que sans quelque secours d’argent ils 
seront au desespoir; elle dit de le vous avoir cy devant particulierement 
representees, ayant aussy selon son dire receu response favorable ; ti mon 
advis il seroit bon que Rodrigo et sa femme pourroyent scavoir ce qu’ils 
auront à attendre. J’ay desja dit & sa femme que durant vostre absence rien 
ne se peust avancer en son affaire, mais fnmelicua venter non patitur moram. 
Cependant Rodrigo parle en ces lettres, comme s’il avoit fait quelque[s] despens, 
desquels il pretendroit remboursement”. Ik zoii graag eens met u praten. 
De la Haye, ce 18 4, de Juillet 1635. 

1174. N. VAN BREDERODE5). (A. B.) 

Brenger dezes komt acte van neutraliteit verzoeken voor het huis Criecken- 
beek. Eet schijnt mij nuttig toe, dat verzoek in te willigen. Venlo, den 
18 JiilU 1635. 

1175. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.)* 

In miju vorig briefje 6 ) i  dat ik hierbij insluit, omdat de boer, die het 
zou overbrengen, mij bedrogen heeft, heb ik ten onrechte gesuhreven , dat 
er vijandelijke troepen bij Steffensweert de rivier waren overgestokeii. Wij 
waren gisteren verkeerd ingelicht. Heden gaan de heeren Herbert I )  en 
Staeckmans R, met een geleide naar Nymegen. Au camp ii Neer, le 10” de 
Juillet 1635. 

1) Hier is blijkbaar Huygens’ vrouw bedoeld. 
2) Er is hier eene scheur. 3) Lees: ses 
4) Er staat 8, maar daarvoor is blijkbaar iets weggevallen. 
5) Nicolaas van Brederode was een bastaard van é6n der graven van dien naam. In lGl5 

ging hij als edelman mee met een gezantschap naar Rusland en Zweden, in 1622 was hij 
kapitein. Hij heeft de belegering van Maastricht in 1631 en die van Hulst in 1645 meegemaakt, 
maar in 1637 Venlo overgegeven. 

6) No. 1172. 
7) François Herbert had zitting in den inagistraat zijner geboortestad Gouda, was afge- 

8) Zie I ,  blz. 304. 
vaardigde ter Staten-Generaal en in 1635 gedeputeerde te velde. 
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1176. WILLEM BABON VAN GENT '1. (H. A.) 

I k  ben wel weer wat beter, maar kan toch nog niet paardrijden. Als er 
eene compagnie vali mijn regiment vacant wordt, zou ik gaarne zien, dat 
Leopold van Caerthuisen , kapitein-luitenant van mine compagnie te Maas- 
tricht en gehuwd met eene natuurlijke dochter van mijn broer, baron van 
Dieden 2), kapitein werd . . . . . D'Amersfort, le 20*e Juillet 1635. 

1177. G. R. DOUBLETs). (E. A.) 

Het overlyden van den heer thresorier Rronart 4, helpt m i  aeii becom- 
mernisse, ende uwe Ed. aen moeyte. Eonde mynen ootmoedighen dienst aen 
zyn Ex.iC in dese gelegenheyt door so0 goeden mont als d' uwe aengeboden 
werden, ick sal niet segghen , wat ick voor so0 sengenanien vrientschap soude 
whnldigh wesen aen uwe Ed., die 't selffs verleenen kan,  als wetende wat 
rustighe genegenheyt ick nu vele jaren lanck heb gedragen, om aen öoo 
groten meester m i n  geringhen arbeyt ende wat aen een eerlyck man vast is 
toe te eygenen. Haghe, deseii 20" J u l i  1635. 

1178. D. DE WLLHEM. (L. B.) 

De heer Brouart is den 20aten gestorven en nu dingeu Einschot 5, en 
€breel6)), de schoouzoon van Van der Does7), naar het ambt van thresorier. 
Vóór z in  vertrek had Z. E. a1 aan dei1 thresorier en aan ons medelid Bean- 
mont *) gelast te spreken niet de Admiraliteiten eu de Oost- en West-Indische 
Compagnie over zune inkomsten en ook met de rentmeesters der domeinen, 
om daardoor te komen tot een duidelik inzicht daarvan. Ik solliciteer ook 
naar het ambt van thresorier en ik verzoek u om uwe hulp. Ik geloof eene 
betere orde van zaken te kunnen invoeren dan er tot nu toe geweest is. In 
den Raad van Brabont heb ik niet veel te doen. 21 J u l i  1635, Hage. 

1) Hij  was in 1632 kolonel. (Mededeeling van Luit.-Kol. W. R. H Wakker.) 
2) Zie I ,  blz. 334. 
3) T. a. p., biz. 215. 4) T. a. p., blz. 270, en boven, blz. 84. 
5) Waarschijnlijk Lodewijk Kinschot; zie I, blz. 176, en boven, hlz. 42. 
6) Nl. Abraham Boreel; zie I, blz. 377. 
7) Zijne vrouw, Maria van der Does, was waarschijnlijk eene dochter van 's Prinsen raad 

en rekenmeester, Jacob van der Does (zie I, blz. 293.) 
8) Zie I ,  blz. 266. 

87



1179. AAN PRTNSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A . ) *  

Twee dagen geleden is de hertog van Bouillon met een groot deel van 
onze cavalerie en die der Franschen ’savonds naar liet kwartier van den 
vijand getrokken. Maar het schijnt, dat deze er al iets van wist, en er heeft 
alleen eeiie schermutseling plaats gehad. Gisteren avond is kolonel Calvart l )  

met 500 man naar Maastricht gegaan. Men zegt, dat het leger van den 
vijand nog door 7000 man voetvolk en 2000 ruiters versterkt zal worden. 
Maar hunne eerste hulptroepen zijn er al niet best aan toe door de slechte 
betaling en de duurte van het voedsel. De Prins is volkomen wel. An camp 
à Neer, le 22” de Juillet 1635. 

1180. AAN PBINSES AMALIA VAN ORANJE ”). (H. A,) * 

Ik kan moeilik aan uw bevel voldoen, om langere brieven te schriven, 
want er gebeurt op dezen veldtocht zoo weii:ig. En  ook schreef ik om eene andere 
redeii dikwijls kleine briefjes. Ce 11’8 esté que pour les mieux faire cacher 
aux parties, qui en ravissent sur les clieniins, sans distinction , et puis me 
laissent dans l’opinion de nonchalance anpres de V.  EX.^ qui, j’espere, ne 
voudra pas nie la garder à tousjours. Les Croates ont changé de quartier, et 
se sont logez plus haut vers Maseick dans une isle, peiidaut quoy il a esté 
plus aisé à Monsieur de Calvart de passer aveq son infanterie, qui sans cela 
eust courru beaucoup de hadard”. De .markies van Aytona is nog bij Diest. 
Men zegt, dat de Eardinaal infanterie en 2000 ruiters gezonden heeft naar 
Artois, om de Franschen in hun eigen land lastig te valleu. Gebrek aan 
fourrage doet ons denken aan een ander kwartier; misschien gaan wij naar 
Venlo. Graaf Willem 3, en kolonel Wynbergen 4, zullen spoedig bij ons komen. 
De maarschalk de Brezé 5 ,  is ziek en op dit oogenblik te Roermond. ALI camp 
& Neer, le 25. de Juillet 1605. 

1181. AAN MEVR. HAUTAIN 6). (B. A.) 

Z. E. wil u gaarne een genoegen doen, wanneer er gelegenheid voor is. 
II Celle du drapeau des gardes pourra escheoir quelque jour , et me semble, 
que ce seroit vostre faict, plustost que celle d’une compagnie, par où 8. Ex.” 
ne desire pas mesuie que ceux de la Maison de Nassau commencent”. Le 
25 de Juillet 1635. 

1) Zie I ,  blz. 153. 
2) Klein geschreven briefje. 
3) Zie I ,  blz. 334. 4) T. a. p., bla. 438, en boven: blz. 85. 
5) Zie blz. 67. 
6) Waarschijnlijk Olympe de Hartaing, de echtgenoote van Willem Hautain; zie blz. 6. 
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1182. M. VAN PERSIJN ’). (K. A.) 

Wilt gij, wanneer de auditeur Buysero 2 )  tot een ander ambt wordt be- 
vorderd, niet vergeten, dat ik tien dienstjaren heb en tegenwoordig nog het- 
zelfde ambt als assistent bekleed? Hage, den Julij 1635. 

1183. C. VAN CJLFT ”. (A. B.) 

Z. a. heeft beloofd mij spoedig te laten gaan: wilt ook gij daartoe 
meewerken? Rosemundt , 25 Julij 1635. 

1184. D. DE WILHEM. (L. U.) 

&iie sollicitatie voor het ambt van thresoïier zult gU zeker met oruzicli- 
tigheid behandelen. L)e juffrouwen Rivet 4 )  en du Moulin 6 ,  roepen uwe hulp 
in voor de bevrijding van haar neef en broeder ”), die te Namen gevangen zit. 
De heeren de Mory 7, en du Moulin 8 )  zullen daarvoor ook hun best doen. 
27 Juli, Rage. 

1185. ABN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.) * 

Le 27“ nous deslogeames de Neer, comme il en estoit temps, pour Ia 
grande puanteur qui s’estoit engendrée an camp, passames la Meuse enbas de 
Rurmonde, et prinsmes quartier ii Beselen , village Ik aupres. Le leudemain 
nous marchames jusques au bas de Venlo, laismns l’armée francoise par delà 
la mesme ville, et nous joiguit incontinent apres M. le comte Guillaiime 
aveq ses trouppes, ii une heure près. Sur le soir arriva la noire nouvelle, que 

I) Maurits van Persin is in 1637 Laurens Buysero opgevolgd als auditeur van de reke- 

2) Buysero werd in 1637 raad en griffier, in lGi7 raad en rekenmeester van den Prins. 

3) Cnspar van UIft was deken te Xanten. 
4) De dochters van Aiidrk Rivet (zie I ,  blz. 25!)) u i t  ziJii eerste huwelijk met Susanne 

Oiscnu (t iG20). In 1621 was hij hertrouwd met Msric d u  Moulin, eene zuster van Pierre d u  
Moulin (1568-1658), den beroemden theologiae professor te Leiden, Cliarenton en Sedan, en 
weduwe van Des Guyots (+ 1597). 

Marie du Moulin (+ 1699), eene dochter van Pierre du Moulin, was eenezeergeleerde 
vrouw. In 1688 is zij om haar geloof uit Frankrijk ver.lreven en lieeft daarna aan het hoofd 
gestaan van het pensionaat van ,,dames refugiees” te ’s Gravenhage. 

6) Cyrus du Moulin (geb. 1G08) was een zoon van Pierre du Moulin. Hij studeerde te 
Sedan, werd predikant te Limburg (zie No. 1203) en bekleedde in lGY7 hetzelfde ambt te 
Chateaudun. 

7) Abraham de Mory, geb. te  Metz, studeerde te Sedan en werd in l(i‘L(j velùpredikcr 
bij een Fransch regiment in dienst der Staten. Hij was een groot vriend van Huygens, die een 
paar versjes aan hem gericht heeft (vgl. Gedichten, III, blz. 171, 315). Toen li4 den W e n  
Sept. 164.5 stierf, teekende Iluygens in zijn Dagboek (blz. 43) aan: ,,Obit medii nocte Oost 
Eeckeloae Abraharnus du Mory, Ecclesiastes Gallieus, amicus integerrimus, et heu! inihi 
instar fratris”. 

ningen der dorncinen van Zuid-Holland. (Mededeeling van Mr. P. G. nos.) 

In 2675 is hij gestorven. 

5) 

8) Zie Noot 5. 
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V. Ex.' aura sceuë, de la surprinse du fort de Schenck I ) ,  et ne toucha pas 
legerement S. Ex.", qui, considerant le peu de gens qu'il y avoit danslepaïs, 
et l'espouvante qui s'y trouveroit d'un accident de tant de consequence, resolut 
de se transporter vers icy en personne en toute diligence possible, fit monter 
en chariot deux mil hommes de pied, et y joignant quelques 20 compagnies 
de cevallerie partit sur la minuict, saus embares de bagage, et arriva icy ceste 
apresdinée environ les quatre heures, à la grande joye de ce peuple, quoy- 
que desjà un peu r'asseuré, voyant, que l'enemi en demeure encor 16, et 
qu'ayant sommé en vain le Tolhuis, qui maintenant a esté pourveu de pres 
de 100 homnies, il y aura moyen de le couper là, au moins de l'y arrester. 
Noz deux armées ont marché aiijourdhuy à la pointe du jour,  et esperons 
nous que demain au soir, ou aii pliistard apres demain de grand matin, elles 
pourront estre icy. - Celle de l'enemy marche aussi sur ce succes vers la Meuse, 
où on la croid piepa arrive'e. - Dedans le fort l'enemi a jetté environ 800 hom- 
mes , et y commande Einhoiits, qui a conduit l'entreprinse. Nostre gouverneur 
y est mortellement blessé ?); la bourgeoisie y a esté pillée, sans autre inso- 
lence qu'on sache. M. le comte de Stiriiw. 3, y va demain recognoistre aveq 
300 chevaulx. Et comme noz armées seront arrivées, on ira deliberer, et 
tascher d'effectuer ce qui se pourra là dessus de plus avantageux . . . . . Le 
gouverneur ne s'est defendu d'un peu plus de 100 hommes, en ayant envoyé 
90 à Emmerich, où on jogeoit que se feroit l'attacqne de la partie sortie de 
Geldre. A Nimmeghe, le 29" de Juillet 1635. 

1186. AAN PRINSES AMALTA VAN ORANJE ". (H. A.) * 

I k  hoop, dat mijn brief, dien ik aan burgemeester Terestein 5 ,  meegaf, 
u bereikt heeft. Onze beide legers z in  tot Mook opgerukt. Graaf Willem is 
in de Betuwe, om den viand te stuiten; er worden heden twee bruggen 
heengezonden voor de Waal en den Rhijn. Kolonel Wynbergen is naar 
Emmerik. WU hopen kwartier te vinden b i  de Duffel. Onze cavalerie is ge- 
reed, om dadelijk op te trekken. In Schenkenschans z in  gisteren nog 300 

. man bij het garnizoen gekomen. A Nimmeghe, le dernier de Juillet 1635. 

i) Den 2 W e n  Juli was Scheiikenschans verrast door den overste Einhouts, die fe Geldern 
in garnizoen lag. Daardoor moest de veldtocht van den Prins in de Zuidelijke Nederlanden 
worden opgegeven. 

2) De gouverneur, kolonel Johan van Welderen, die er dikwijls over geklaagd had, dat 
de verdedigingswerken niet werden onderhouden, wilde geen kwartier hebben en is aan zijne 
wonden gestorven. 

3) Waarschijnlijk Herman Otto, graaf vaii Lirnburg-Stirum, commissaris-generaal der ruiterij. 
4) No. 1186a. Een brief van denzelfden datum (H. A.) is geheel onbelangrijk. 
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