
3401. E. PUTEANUS6)) .  (L. B.) 

I k  dank u zeer voor uwe vriendelijkheid tegenover mijn zoon Maximiliaan. 
M i n  vriend Caritelnio ’), die naar Spanje terngkeert, riep mij naar Mechelen 
en ik heb hem eeu Stemma aangeboden, dat slechts in enkele exemplaren 
gedrukt is. Zeg mij uw oordeel er over. Niet alleen de Cantelnio’s, maar 
ook de Stiiart’s en de Ora~je’s worden er in geprezen. Lovaiiij, in Arce, 
Nonis (5) Aprilis M.IDC.XLIV. 

3492, E. PUTEANUS (L. B.) 

Aan niin vorigen brief moet ik  nog iets toevoegen. I k  bewonder uwe 
gedichten 11% natalem Pvimipis, In i,ncendium temnpli Gallici en DE Titio sart0i.e $). 
Gelukkig, dat  Barlaeus al uwe gedichten zal uitgeven. Mijn Bmxella septenaria O )  

en B i v i m  vitae humanae 1 1 )  worden gedrukt. Lovanii, in  Arce, Nonis (5) Aprilis 
M.IDC.XLIV. 

3493. J. VAN REEDE I*). (H. A.) 

55. H. beeft mij beloofd naar Utrecht aan de edelen te schrijven, opdat 

6) Uitgegeven in Er@ Pvteani, .  . ad C. Hvgenivm et D. Heinsivrn.. . Epistolae. . . . , 
1647, bìz. 60. 

7) Zie II blz. 273. 
8) Uitgegeven in E r y d  Pvteani.. ,ad C. Hvgenivm et D. Heinsivm.. . Epistolae. . . . , 

1647, blz. 62. 
9) Zie No. 3459. 10) Zie blz. 130. II) Zie II, biz. 302. 
12) Zie I, blz. 307. - Den I s d e n  Januari waren Johan van Reede en Willem Boreel als 

buitengewone gezanten naar Engeland vertrokken, om met den gewonen gezant, Joachimi, eene 
poging tot bemiddeling te wagen tusschen den Koning en het Parlement. De beide heeren z i j n  
tot Mei 1645 in Engeland gebleven, maar hunne poging is mislukt. 
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m i n  zwager onder hen zou worden opgenomen; wilt g i  zorg dragen voor 
het stellen van het stuk? 

,,Wy syn hier bycans afgesneden van alle geselschap; de Commons 
mogen geen visiten ran ons ontfangen; de Lords s i ju  daervan vrij, maer 
d’andere worden daer jalours van; wy conuen nu by het licht sien, hoe de 
saeken hier gaen, wat de dispilten en wat het oochmerck is. Ik wenste, dat 
Cabelyoii hier waer met syn hoochduijtschen confrater I )  ; sij souden haer 
ambacht, so0 als t hier geexerceert wert, verfoeien. - De werelt, tsedert dat 
U Ed. hier was, is gants verandert; doen was t [dat sy] in weelde versleten haeren 
t i t  in plaijsieren en wulpsheden, maer nu syn die humeuren verandert ende met 
eenen anderen geest verlicht, ende dieselvige houden nu vastdagen in haer 
hiiijsen, eu werden daerinne vier predicatien op enen dach gedaen, alwaer het 
puepel met meiiichte haeren toeganck niach hebben, t welck voorwaer is eenen 
grooten uver en contentement voor de artue gemeijnte, en hierinne toonen de 
grooten haer gants niet nalaticli, maer syn exempelen van heylieheit, eoodat 
het geschapeii is, dat alles nieu sal worden en het oude verworpen. Den grave 
van Warwijck ?) hout lieden so eenen vast eG bidtdach, en gisteren deed het 
mylady Waller 3 ) ,  soodat in plaets rau banquets de predicatien werden gedaen 
eu sy, niet d’arme gemeunte, gespijst en geheft met beteren drrtnck en cost als 
te vooren. Ick can niet scrijven, met wat eene genegentheijt ick dit aensie 
ende so0 eeiie veranderinge admirere” . . . . . London, 7”” Aprilis 1644. 

3494. D. GRASWINCKEL ‘). (L. B.) 

I k  hoor, dat de Prins reeds morgen vertrekt, terwijl ik op Donderdag 
had gerekend. En ni1 moet ik naar Leiden en kan vóór morgen avond niet 
overgeschreven hebben, ,,quae de Meiitensibus equitibus sum commentatus” ”). 
Mag ik 11 het stuk dan toezendeii en wilt gij het aai1 %. H. geven? 11 Apr. 1644. 

3405. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.) * 

Z. H. is eergisteren tot Utrecht gegaan, vandaar den volgenden dag over 
Amersfoort en Voorthiiizen naar Beekbergen, ,village de maisons esparses, et  
OU les pliis delicats de nos messieurs ne furent pas trop satisfaicts de ne trouver 
que de la paille pour matelas, et  force porceaux dans leurs ruelles”. Vandaar 

1) 

2) Zie I I ,  blz. 265. 
3) Waarschijnlijk is Waller’s eerste vrouw, Jane Reynell, bedoeld, die op godsdienstig 

4) Zie II, biz. 315. 
5) Misschien naar aanleiding van Louis Guillaume van Portugal (zie blz. 360), die een 

Waarschijnlijk zijn de juristen Johan Cabeljauw (vgl. I ,  blz. 288) en Corvinus, lector 
aan de Illustre Schooi te Amsterdam, bedoeld. 

gebied zeer streng was. Waller (zie blz. 424) is twee malen hertrouwd. 

tijd lang Malteser ridder is geweest. 
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is Z. H. heden om 11 uur hier aangekomen I ) .  ,,Les deux compagnies de cavallerie 
qui sont icy en garnison sont venues au devant d’elle à une demie heure de 
chemin, et M. le baron de Dona, le fiancé 2), n’a pas voulu manquer de s’y 
trouver en poste, pour rendre ce debvoir à son general , le respect l’ayant 
emporté sur l’amour ”. AI de colleges van het kwartier van Gelderland hebben 
Z. H. begroet en morgen begint nien niet de zaken, die wel een dag of acht zullen 
duren. - E r  wordt nit lihijiiherk bericht, dat troepen van de Landgravin. 
die, uit Nuis getrokken, bij het dorp Merode twee stiikkeiri geschut en anderen 
buit behaald hadden op troepen van den hertog van Lotharingen, op hun terag- 
tocht geheel en al verslagen zijn door den vijand, die zich hersteld had. Het 
heet, dat het verlies acht compagnieën ruiterij en 500 nian voetvolk bedraagt. 
A Zutphen, le 14” d’Apvril 1644. 

3496. S.T MARTIN. (L. B.) 

Het is lang geleden, dat gij mij gekend hebt; ik was toen page van wijlen 
de Prinses van Oranje ”. Later ben ik ziek en zwak geworden en kon geen dienst 
nemen onder Z. H., maar ik hoop, dat mijne kinderen hem eens zullen dienen. 
Mun broeder, linpitein in het regimeut van den heer d’ñauterive, is dood 4). 

Als gij belang stelt in  medailles of schilderijen, kan ik die voor u kiezen. En 
nostre uakon,  ce 14 Apvril 1644. 

3497. H. BRUNO ”. (L. B.) 

Constantin, Christiaan en ik  zijn druk bezig met de drukproeven van 
uwe Momenia desultoria; wij verwachten heden de tweede proef van boek 6. 
Hagae Corn., XVI April. CIDI3CXLIV. 

3498. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE ”. (H. A.)* 

Hierbij ingesloten gaat een brief van den heer van Renswoude ’). Mis- 

1) 
gehouden 
provincie 

De Prins reisde den 12den April naar Zutphen, oin op den landdag, die daar werd 
I, uitspraak te doen over financieele en andere geschillen, die sinds eenige jaren de 
Gelderland in beroering brachteii. Den %sten April kwam hij in den Haag terug. 

2) Christhan Albert, baron van Dohna (1621-1677). zoon van Chris:opli v. D., gouverneur 
van Oranje (zie I, blz. 283), en van Ursula, gravin van Solms (zie II, hlz. 240), is in dienst 
geweest van Brandenburg. IIij is in het voorjaar van 1644 gehuwd met Sophia Theodora, gravin 
van Brederode, de oudste dochter van Joan Wolfert en zijne eerste vrouw, Anna van Nassau. 
Huygens heeft op dat huwelijk een Latijnsch gedicht geschreven (vgl. Gedichten, III, blz. 293.) 

3) Louise de Coligny. 
4) In de Staten van Oorlog wordi alleen melding gemaakt van een S.’ Nartin, die iii 1G24 

5 )  Uitgegeven in Oeuvves complètes de Chi*is¿iaan Huygens, I, blz. 555. 
6) Iets uit den brief is uitgegeven in Archives de la Maison dOi-aiage-Nassuu, 2e sir., 

IV,  blz. 99. 
7) No. 3493. 

ritmeester en in 1636 sergeant-majoor was. (Meded. van den Heer Wakker.) 
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sahien schrijft hij aan Uwe Hoogh., evenals aan Z. R., dat te Oxford het 
verhaal loopt, dat Prins Willem hopeloos ziek is en al zijne haren heeft ver- 
loren. Den heer van Ranswoude heb ik gerust gesteld. Z. H. is wel, behalve 
wat de beeneii betreft. En de jonge Prins is volkomen gezond. De zaken hier 
komen niet veel verder, maar het, ontbreekt niet ann goede sier ,,a In Gueldroise”. 
A Zutphen, le 18” d’Apvril 1644. 

3490. LEONORO POMPE1 I ) .  (H. A.) 

Heel gaarne zou ik mijn verlof nog wat verlengd zien, dan kan ik mijne 
zaken hier geheel en al regelen. Het verlof wordt dan wel lang, maar ik ben 
ook negen jaren zonder ophouden in dienst geweest. Ik  kom spoedig terug. 
De Verona. ce 18 Avril 1644. 

3500. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE ”. (H. A.)*  

.Ces Messieurs icy sont si longs à s’ajuster et à donner le contentement 
qu’ils doibvent ii S. A. qu’on commence s’en ennuyer. On avoit esperé de 
partir des hier, et ne sommes pas asseurez si ce sera bien npresdemain. Mais 
denx demis jours ont esté perdiis à la bonne chere. Avanthier S. A. traicta 
les deputez qu’on nomme icy ad ~(LUSCGS, qui font comme le grand committee dii 
Parlement, preparent toutes choses, et en font rapport à l’assemblée. Apres 
un  si bon disner il n’y eut donq point d’apparence de rentrer en affaires. Hier 
les Estats traicterent S. A. publiquement, où les santez qu’il beut furent mar- 
quées par autant de trois volées de canon. Apres ceste tourmente encormoins 
de calme pour les bonnes testes de Gueldre. Aujourdhuy on travaille à bon 
escient de tous costez, et peu s’en faudra qu’on ne tombe d’accord’’. 

Z. H. heeft wat pijn aan zijn elleboog; daardoor kan hij niet aan Uwe 
Hoogh. schrijven. Welk een ongeluk van de Koningin van Engeland 3, ! ,,Avant- 
hier Monseign.’ le Prince Guillaume fut festiné & Deventer par M. Ripperda, 
qui a mal reusci en sa brigue en Overijssel 4) ,  les Haersolte ayants eu le dessus, 
et  leur beaufrere la drossardie de %allant” ”). - %. H. heeft zijne jachten naar 
Doreweert doen komen. A Zutphen , le 22” d‘Avril 1644. 

3501. AAN D. TULDENUS ”. (K. A.) 

Het doet mij genoegen, dat ik u een kleinen dienst kan bewijzen. 
Zutphanig, X Cal. Maij (= 22 Apr.) CIíJI3CXLTV. 

1) Zie blz. 162. 
2) 

3) Zeker een onjuist bericht. 4) Zie No. 3423. 
5) Hidde van Voorst, drost van Vollenhoven, die gehuwd was met Johanna van Haersolte, 

G) Zie No. 3486. 

Een gedeelte van den brief is uitgegeven in Arrhioes de In Mccison d’Oi*ange-l\rassau, 
2% siv., I V ,  blz. 99. 

was tot drost van Salland bciiocind, i n  plaats van zijn schoonvader, Siveder van Haersolte. 
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3502. B. D E  BOUDAEN I ) .  (A. B.) 

Kunt gij brenger dezes, een braaf student , die eene philosophische dis- 
putatie aan de Staten Generaal wil opdragen, ook voorthelpen? Leydae, 22 
Aprilis Anno 1644. 

3503. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (EI. A.)* 

Z. H. schrift zelf. Ik voeg er bij, dat de pijii zieli vau den rechter elle- 
boog naaï de hand verplaatst heeft. Gisteren avond had Z. H. pijn in het been 
eii kon moeilijk staaii , zitten en liggen, heden iu  de kuit en een gedeelte van 
den voet. Z. H. is echter geùeel gekleed. .Cependunt ces Messieurs, qui ne 
perdent pas volontiers la bonne chere de l’apresdisner, nous trnineiit audelà de 
toute discretion et bienseance, e t  ne spurions encor determiner quel pourra 
estre le jour de partement , que tout le monde souhaitte aveq impatience, voyant 
S. A. incomwodée du corps, de fascheuses affaires, et d‘un chetif logement,sa 
cliambre u’ayaut que sept ou huict pas de prospect daus une petite cour sombre 
et melancholique , au  prix de laquelle il fault croire que l’air de Houselardijck 
liiy feroit grand bien”. - Wij verwachten nog de brieven uit Frankrijk eu 
Engeland. - ,Le coronel Harsolte ?), apïes avoir coiiduict MOUS.’ de la Thuil- 
lerie 3, nveq six conipagnies de cnvallerie à Munster, s’en revint hier de ce 
voyage, sans avoir eu aucune rencontre; hier aussi arriva en ceste ville M. le 
comte d’Eberstein 4).” A Zutplieu, le 24” d’Avril 1644. 

3504. H. BEUNO. (L. B.) 

Accepi, perillustris domine, Tricns ?norales 5 ) ,  perspecturus statim, rebus 
relictis omnibus. Si quid in illis observavero, in adventiim tuum servabo, dum 
interen operne Homine 6 ,  e t  Vari6 supelleelile 5 ,  occupabuntur ; adeo enim strenne 
festinant, ut  rel hae Yricae, vel Homo liber nimirum nonus sit mittendus, qui 
sine incommodo initti poteat, nam Ce,& G,  noster accurata ratione de Tyicis mihi 
dixit, centum tetrasticha cum titulo e t  dedicatiuncnla unam schedam cum tribus 

I) Balthasar Boudaen was waarschijnlijk een zoon van den gelijknamigen raadsheer in 
den Raad van Brabant (t 1G42), die sedert 1GI4 dat ambt had bekleed, en een broeder van Constantis 
Boudaen, de latere Mevrouw Caron (zie beneden). De jonge Baltliasar werd 31 Naart 1643 op , 
%)-jarigen leeftijd als jurist te Leiden ingeschreven. Huygens was met de familie verwant en 
deze brief begint ook met het woord: Cognate. 

2) Het is niet duidelijk, wie hier bedoeld wordt. 
3) Zie blz. 185. 4)  Zie blz. 275. 
5 )  Eene serie epigrammen , die in d e  Momenta desulloJ.ia werden opgenomen. 
6, Cento beteekeiil: lappendeken, muis ondei. den helm, ook gedicht, uit verzen uan 

aZkrlei dichfers sanzengelapt. Waarschijnlijk i s  het hier een bijnaam van iemand, die werk- 
zaam was aan de drukkerij der Leidsche Elzeviers, waar de Momenla werden gezet. Zie ook 
No. 3518. 
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paginis, nec plus nec minus occiipatura . . . . . VI11 Kal. Majas (= 24 April) 
N I3C XLIV. 

3505. A. G. PAGENSTECHER I ) .  (A. B.) 

Wilt gij bij Z. H. bewerken, dat de troepen van de Landgravin van 
Hessen de brug bij Wesel mogen passeeren, als zij willen? En dat onze sol- 
daten, die daar iii de buurt zijn weggeloopen, worden uitgeleverd ? Zutphen, 
ce 24/14 Avril 1644. 

3506. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.)* 

Morgen vertrekken wij vanliier. Z. H. zal zich inschepen te Doreweert, 
waar zune jachten heni wachten, maar hij kan vanhier niet naar Doreweert 
gaan per karos en het varen duurt wel een dag, omdat de rivier zoovele 
kronkelingen heeft. Z. B. heeft nog altud jicht in de rechter kuit en menzal 
hem in deii wagen of in het schip moeten dragen. Ook de beideschouderszijii 
niet vrij. A Zutphen, le 25" d'Avril 1644. 

3507. P. C. HOOFT *). (A. B.) 

D'oiiderrichting, bekoomen bij ons, door de trouwhartighe zorghvuldigheit, aangewendt 
van U Eed. Gestr. in de make van den H. van der hleide a), heeft hem bruidegoom gemaakt. 
Ku schijnt de tijdt i n  beraadt te staan, van in U Eed. Gecir. handen te doen vallen een' ge- 
leeghenheit om hein burghermeecter van Rotterdam te rnaakeii. Want indien 't hem gelukt 
op de benoeming te koomen, mij twijfelt niet, dzoo wijlen zijn vaader en grootvader zich in 
't zelve ampt loíiijk gequeeteii hebben'), oft U Eed. Gestr. zal met een gunstigli woordtzooveel 
weeten te verwerven, dar zijn' Hoogheit zich gewaardighe hem met de keuze te vereeren. 
Welke tweede, en geen' minder welduadt dan d'eerste, hem verplichten zal tot eeuwighen ijver 
om zijner Hoogheit en Uwer Eed. Gestr. te dienen, met dezelfste zucht en oprechtigheit, 
waarinne zijn' gloori stelt , . . . . 

Mijn' Heere, dat zwart, w-aarbij U Eed. Gestr. zich verbonden heeft, Muidc te koomen 
bestraalen, slaat noch in 't wit 6). Donderteekeningen zijn niet r e rhauwt ,  de zeeghels gaar. 

1) Alexander Gisbert Pageristecher (i- IG81) was resident van den Keurvorst van Branden- 
burg aan het hof van den Hertog van Nieuwburg te Dusseldori. 

2) Ook in afschrift (L. 11.). - Uitgegeven door Huydecoper, t. a. p., blz. 537; Van Vloten, 
t .  a. p., IV, blz. 131. 

3) Zie No. 3475. - Constancia Bartolotti (geb. 1G23), eene stiefdochter vaii Hoon, trouwde 
31 Mei 1644 met Mr. Johan van der Meyde, die in hetzelfde jaar voor het eerst burgemeester 
werd van Rotterdam, welk ambt hij daarna nog vele malen bekleedde, terwijl hij later lid 
werd der Gecommitteerde Raden. 

4) Pieter Foppen van der Meyden, Johan's vader, was in 1634, 1635 en 1638 burge- 
meester van Rotterdam; zijn grootvader, Fop I'ietersz. van der Meyden, had in 1586 en daarna 
nog tien malen dat ambt bekleed. 

5) Den 1OdeQ April 1643, toen Huygens, na een gezellig samenzijn met vele vrienden te 
Muiden, naar den Haag was teruggekeerd, schreef hij een gedicht, met den titel Verbinlenisse 
aen den Heem Hooft (vgl. Gedichten, 111, blz. 2%). waarin hij en cenige andere gasten be- 
loofdeii Iirt volgende jaar te zullen terugkomen. 
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Noode zoud’ ik denken, dal U. Eed. Gestr. denkt uit haare beloffen te maren, gelijk hier t‘ 
hunner achterdeure nu daaghelijx veele koopluiden. Doch is ’er wat daghs van doen, ik zal 
mij voor eenen van de scherpste maaners niet laaten scheldeii. T’Amsterdam, den in 
Grasinaant des janrs 1644. 

3508. G. DE BIE’). (L. B.) 

Affin que ce pacquet vint a vos niains en toute seureté, j e  me suis 
donne la patience d’attendre le retour d’un a m p  de pardela, qui ni’avoit faict 
l’honneur de sa visite; il vient d’une personne dont vous faictes graiide estime, 
et contient un ouvrage de sa plume, qui n’est pas des moindres qu’elle apro-  
duict ”. J e  ne doubte pas ou il voiis serat ngreable, et que par quelque traict de 
vostre eloquence, en tesmoignerez vos sentimens a l’nutùeur; ce me serat 
beaucoup d’honneur de scavoir quand il vous aura pleo de prendre cette Paine, 
affin que je sois quicte du soucy qui me travaillera, tandis que je  ne seray 
asseure de l’addressc de cettes”. -- Gaarne zou ik een paspoort van Z. H. hebben, 
om mijne vrouw, die ziek is, naar Spa te begeleiden. - Ce sont des fatigues 
que la guerre nous cause, laquelle n’est encores si preste n finir, couime vous 
le presupposiez en jullet deruier Le Roy d’Espagne a t  eu ses plenipoten- 
tiaires a Munster tout le temps qiie BOUS scavez, attendant ceux de France et 
de pardela; les premiers selon vostre calciilaire y debvoyeiit estre devant les 
nostres; nous scavons bien ce que leur long sejour en Hollande signifie, 
mesmes aussg a quoy il tient que les vostres ne viennent pas encore. Au bout 
du compte je  prevois qu’il y aura des trompez, e t  qu’il n’y a rien de semblable, 
que d’attraper l’occnsiou par le front, lorsqu’elle presente sa belle clievelure. 
C’est un mot que je  couche icy en passant, pour vous faire veoiï, qiie j e  ne suis 
pas este faux prophete, lorsque j e  vous ay declaré ces mesmes sentimeiis. J e  
prie Dieu qu’il ni’oste ce soucy, e t  octroye R une commune patrie une sainte, 
douce, et. eternellc paix . . . . . R[russelles] , le 26 d’Apvril 1644. 

I )  No. 3508a. Met eeu hrieîje van 14 Mei (L. B.) bedankt bij voor het paspoort. 
2) De Bie zond dus de brieven van Putennus (No. 3401 ei1 3492) over. 
3) Vgl. No. 3335. 
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