
535. AAN C. VAN DER MYLE. (E. A.) Fr. 

Hoewel ik het erg druk heb, schreef ik op uw verzoek het hierbij gaande 
gedicht ' O ) ,  dat gij nu ook overal moet verdedigen. Prima (1) Oct. 1630. 

10) N1. Laurn latroni Thomae Mat-iinellio, monacho Dominicano, qui effosso Petrarchae 
cadaveri ferebatur brachium àexteruna abripuisse (vgl. Gedichten, II blz. 219), dat 30 Sept. 
geschreveu werd. 
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536. W. PYNSSEN VAN DER AA *). (A. B.) 

Wil t  g i  nog eens denken aan m i n  voorstel, dat Z. E. m i  verlof zou 
geven, om alle schepen op den R h i n  nauwkeurig te mogen doorzoeken? Rees, 
den 6 Oct. 1630. 

537. ABN J. BAECE ". 
Dewijl sich UE. beleeftheit op de poste geleght heeft tussen hier en Muydeii, coo laet dit 

paer vreemdelingen een ure by haer peisteren. De H.rHooft, die 't so0 geschickt hadde, slaet 
borghe voor 't goed onthael. Dat het my onlancx niet en heeft gebeuren nioghen, is een der dage- 
Iicksche ongelucken van mijn geiuck geweest. Sy gaen voor de sweep, die 't hof toebehooren, 
behalven dat ten selven tyde U E, eiders te verschijnen iiadde By de naeste gelegentheit hope 
ick my dier schade te wreken ende UE. mondeling te moghen versekeren, dat ick ben . . . . 
's Graven Hage, den 8en Oetob. 1630. 

In 't pacquet aen den H.r Hooft is get Latijnscli ran mijn jongste droomeii ". Ick iiadde 
het ongesegelt gelaten , als U E. daermede vermaekt hadde konnen werden. 

538. J. VAN DER BURGH. (L. B.) 

I k  hoop, dat m i n e  brieven, die ik  gaarne verbrand wil hebben, u 
hebben bereikt. Hier voel ik mij niet op mune plaats. ,Eo loco sum, ubi syco- 
phantae e t  id genus homiuum, quos Galli de5 Jilous vocant, iiihil non possunt; 
recte faciendo, si vel tantillum gratiae demereri studeas, nihil agas." Ook het 
land bevalt mij volstrekt niet eii ik hoop, dat g i  mij nog eens hier vandaan 
zult halen. Van dichten komt niets in , maar ik studeer weer een beetje rechten. 
Uwe vertalingen van Donne vind ik zeer bijzonder. Datum Leoardiae, VI11 
Id. (8) Octob. CIDIDCXXX. 

539. AAN P. C. HOOFT '). (L. B.) * 

Ten aenvangh van onse reise hadd ick gewenscht sooveel onderrichts van U.E. cierlick 
voornemen gebadt te hebben, niet twijffelende, oft S. Ex. soiid 'er ten minsten sijnen wegh so0 
naer geboghen hebben, dat Wesip de naernoenswandeling, Muijden het vernacht gewerden 
ware. Wel hadden de H.' Wijts ende ick geghist, dat U.E. op so0 grooten welkom ijets ter hand 
trecken soude, dat elders niet te wachten ware, dan koiiden daerop niet bondighs bouwen. 
So0 gaen wij vast niet vrijer als U.E. van 't sevenjarighe grondsop 6). Troosten ons doch met de 
beleefde aenbieding, daer U.E. die wonde mede saift, van tsijner tijd ons besoeck in 't besonder 

1) Willem Pynssen van der Aa ($ 1637) werd 3 Aug. 1621 benoemd tot kapitein van eene 
compagnie voetknechten. In 1699 nam hij als luitenant-kolonel deel aan de verrassing van Wesel. 

2) Het is onbekend, waar het Hs. zich bevindt. Uitgegeven door Ur. J. van Vloten, 
Hooft's Brieven, II, blz. 115. 

3) N1. Laura latroni. 
4 )  Uitgegeven door Dr. J. van Vloten, Hooft's Brieven, II, blz 116. 
5) Zie No. 534. 
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niet onaengenaem te  sullen hebben. De versche gedachteniss -van vorighe tijden doet mij daerop 
met vollen ijver wenscheii ende hopen, maer te vrijmoedigher trad ick daertoe, als 't U.E. 
middelerwijl gelieven mochte mijn klein gesinn met sijn eerst versoeck te handgiften. 'T gene 
ick voorslae sluyt naest op de reden ende den tijd van 't Jaer. De winter gaet voor mij pleiten, 
ende de gaiische Zuijerzee sal U.E. daerin overstemmen, bij pluraliteit van baren, dat voortaen 
den I-laegh voor Muijden te kiesen staet. In sulcken geval1 dan bied ick noch mijn geringhe 
wooningh aen, ende sul mij van dieti tijd af het pad naer Muijen te veiligher achten. 

Conestaggio 1) ende Giustiniano s, gaen hier neffens; de laeste is een der twee overighe 
van onsen Elzevier, die hem daerover kostelick houdt, tot op 10 gl., sonder wederspreken. 
Andere vrunden verklaren mij, dat hij oyt lioogh op geld gehouden is geweest, ende selîs t' 
Antwerpeii weinigh laegher te hebben zi j ;  dan U.E. is buyten band van den koop ende, tenzij 
de haest persse, men sal een proeve op Antwerpeii doen moghen. Noch een blad vuijl papiers 
derf ick er bijvoeghen, daer mij des heeren van der Mijleiis aeiimaninghe toe gebracht heeft. 
Zedert onse wederkomste in ' t  gerucht van veel huisselicke bekommcriiigen , die men thuijs 
komende te hoope placht te vinden, hebb ick hier aen gemoeten. Een versuft monick, die 
naer sooveel jaren noch dat inzpia Babiloniu, spretaeque injuriu Romae in den kropp heeft 
gesteken, is sich oiilans met eeneii hoop dronckeii boereii gaen wreken op 't graf van Petrarcha, 
heeft alles overhoop geworpen, 't gebeente verwoest, ende den rechter arm daer afgeruckt. 
Aile de poesie iii Italien dreunt 'er af; l'Ill.mo Molino 3) sendt'er etetlicke stalen van; daerop heeft 
men Heinsium ende Barlaeum 4, gaende gemaeckt, oock mij, God woud's, in den alarm getrockeii. 
Van 't Leidsche werck liebb ick noch geen komen sieii ; naer 't Muydsche verlaugt mij wel coo 
seer, si quos tibi, docte Trebati, i ra ,  brevis furor, aut ipsa indignutio versus eliciat. So0 
doende achte ick mijn onbedachthiet ten hoogsten besteedt. In allen gevalle wijt 'er U.E. sich 
selven het meeste deel, hebbeiide emmers van den inct deser penne begheert, die dus traegli aen 
't swijgen will, daer haer de eere van U.E. onderhoudt gebeurt. 'T is haer leed inderdaed, 
maer voor dese reise magh sij met eeren niet meer, als U.E. te versekeren, dat ick ben. . . . . 
's Gravenhage, den 8 f ~ n  Octob. 1630. 

540. C. VAN DER MYLE 5 ) .  (H. A.) 

De monnik, die den arm Vau Petrarca heeft gestolen, is op waardige 
wijze door u afgestraft. Het was eene scliaudelike daad en dat tegenover een 
man, die indertijd met zoovele eerbewjzen, ook van de geestelijkheid, is 
begraven. Vriendelik dank voor uwe fraaie gedichten: ik zal ze over de Alpen 
zenden. La Haye, ce 9 d'octobre 1630. 

541. AAN C. VAN DER MYLE. (K. A.) Fr. 

Als gij mij nu niet scheidt van den nionnili, sla ik hem dood met mine  
blijkt, hoe ik hem van nacht heb afgeraii- peu. Uit het hierbigaande vers 

seld. 9 Octob. 1630. 

1) Zie blz. 287 en 495. 2) T. a. p. 3) Zie blz. 242. 
4) Barlacus schreef Dirae Francisri Petmrchae in tumuli sui violatorein impvobuaz 

5 )  No. 540 a. Een briefje van 13 Oct. (H.A.) handelt over een paspoort. 
6)  NI. Vidde Laura i l  furfante (vgl. Gedichten, II, blz. 221), den @ten Oct. geschreven. 

(vgl. Poeni., II, bIz. 317). 
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542. AAN C. VAN DER MYLE. (K. A.) 

. 1% 

,,Encor doiiq ce coup d'heretique & mon moine, puisque vous en ayniez 
. . . . Hag., 10 8h. la farce, et daignez la couronner de voz applai~dissemeiis~' 

(Oct.) 30. 

543. L. ENGELBRECBT 2). (A. B.) 

Het is beter, dat ik u spreek, dan dat ik  schrijf. Waarschijnlik hebtgij 
medicamenten noodig, die de spijsvertering bevorderen. Adi 1/11 Octob. 1630, 
Vianen. 

544. AAN J. VAN DER BURGH. (K. A.) 

Op hetgeen gij vroeger in 't Fransch geklaagd heb , heb ik i n  't Neder- 
landsch geantwoord en ik doe het dos niet nogmaals i n  't Latijn. Gij moet 
u maar goed houden, waar ge ook zut; gemoedsriist is liet beste. Wat wij 
gedicht hebben op het vernielen van Petrarca's graf, gaat hierbij. Italianen, 
nl. Caiïipegias s ì  en Bonifacius 4 ) r  hebben er eerst verzen over geschreven, 
maar dat is niet veel zaaks. ,Ignorare genium Latinitatis videntur , quanto 
propius a Roma distant". Hagae, 12O 8b. (Oct.) 1630. 

Hierbij gaat het stuk van den Prins aai1 u w  heer; Z. E. heeft, wegens 
de reis naar Zeeland, geen tijd gehad er een brief bij te schrijven. 

545. AAN J. BAECK 5 ) .  

UE.  gelieve my eeneii wegh op Muyden te wijsen, die UE. vloer misloope. 111 't kaetsen 
van dese brieven sal UE. in 't ende de stuyt te dicht ende te moeyelick vallen. So0 wete ick 
doch tot no toe geen veiligher toepad, ende neme sulcr noch dese sryicheit over my, van U E. 
met den ingeslotenen te bekommeren, sullende in gelijcke en grooter gevallen bovonden 
werden . . . . . 'sGraven Haghe, den 12en Octob. 1630. 

546. AAN P. C. HOOFT ". (L. B.) * 
Behalven dat omnibus hoc vitium est, et injussi numquam desistinzus 7), so0 moeten 

1)  Het briefje diende ter begeleiding van het vers, Pianse il braccio e la man Laura 

2 )  De medicus Leonardt Engelbrecht is van elders niet bekend. 
3) Misschien is bedoeld ânnibale Campeggi, die in 1630 te Venetië twee Italiaansche 

novellen heeft uitgegeven. 
4) Zie blz. 242. 
5) Het is onbekend, waar het Hs. zich bevindt. Uitgegeven door Dr. J. van Vloten, 

6) Uitgegeven door Dr. J. van Vloten, Hoofl's Brieven, II, blz. 124. 

dolente (vgl. Gedichten, II, blz. 222), den 9 b n  Oct. geschreven. 

Hooft's Brieum, II, blz. 124. 

7 )  Naar Hor., Sal., I, 3 ,  vs. i, 3. 
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se weten, datt'er geen jocken mede en is, die mij op den hol1 helpen. Den H.r van der Mijle, 
stoker van dit vijer, hebb ick gewaerschouwt, coo hij den monick en mij niet en scheijdde, 
dat het kattenspel werden moclite. Hij daerentegen neemt geiiucht in de farce, daer U. E. de 
tragedie af gesien heeït. So0 blijv ick vast aen 't malen en breke sooveel winds, dat men 
't in Italien gewaer werdt, want so0 veri guet dese valsclie munt op wissel door handen van 
gemelten Heerc. Ilet ware wonder in so0 grooten overgang, dat hluyden vrij bleve. U E. trooste 
sich in de gemeene plaeghe, ende geloove mij oprechtelick . . . . . 's Gravenhaghe. den 12en 
8b. (Oct.) 1630. 

547. P. C. HOOFT 1). (A. B.) 

Wel weet het arme Muiden, dat het met den Haeghe op geen' eenen dagh te noemen is. 
Zoodat de Zuiderzee Iiaere golven aen onze dijken wel spaeren magh, is 't haer te doen, om 
deez' moedelooze plaetze deii moedt te doen zinken. Maer 't schijnt, dat lang opeen den inensche 
zijn zinnen kosten moet; zoo zit hem het toghten nae verandering in den aert. Ende heeft mij 
dickwijls een daeghelijx wonder gedacht, dat ons vermakelijker valt een beter aen een slechter 
te wisselen, als staedigh bij 't beste te blijven. Dat meer is, de lekkerste wijnen, de Smakelijkste 
spijzen? de lieffelijkste lusten, en de zoetheidt zelf hebben de zaedtzaemheidt gereedst. Zoo 
zien wij de grooten menighmael een hoef voor 't liof kiezen, ontduikende alle pracht, allen 
omslagti van heerlijkheit, et forlunue suae moli 2). Op gelijke uitspanning welischen wij U Ed. 
onzen gast. Indien de wegh daertoe te banen waer met haer eerst te verzoeken, wij hadden 
lichtlijk ons lijf iiae zoo willigh een' arbeidt te zetten. Doch voor de lente zaller, nae schijn, 
niet af tallen. Maer zij komt hier zoo laet in 't landt, en doet haer intree zoo tijtiijk iu den 
Haegh, dat het gezelschap uwer Ed. ende 't genot van een dubbel voorjaer wel een' bekooring 
zijn moght, die wij quaelijk wederstaen zouden kunnen. 

Eenen Giustinano 8) . . . . 4) heeft men mij t' Antwerpen weeten op te loopen, ende is 
mijn gelt op geen' koopmanschap zoeter, als op die van deze soort. Dies heb hierbij de 10 gl. 
ende 't luttel datter over is, voor de moeite van den dienaer, die hem bestelt heeft, gepost. 
Uit den Connestagio 6) zal mij pijnen het dienstighste te trekken, om zijn' stee in U Ed. boekerij 
niet te lang ledigh te laten. 

Gelukkighe Petrarcha, nae UEd. zeggen; nae 't mijne mee, omdat hem op zijn tweede 
uitvaert zoo hollijk een lijkstaetsy gebeurt, ende met de groote klok van UEd. dicht beluijdt 
te werden. Moght d'edelhartighe koning, die zijn: En petit lieu coinpris iious pouvez coir,  Ce 
que coniprent beaucoup par renommie. etc. op 't graf van Laura schreefs), opzien, ick leghd' 
hem toe, van Françbois premier Uwer Ed. second te werden, in 't hestooten van den babok 7), 

die zich aen zulk een' rozelaer heeft darren wrijven. Waer mijn' pen niet teploinp, hij kreegh 
ze tot de veeren toe in den huit. Maer de tgtel Laura Latroni lacht mij wonderlijken toe. Wat 
kon 'er meer klems hebben als die prosopopoeia? Ook hangt het heele stuk t zamen van manlijke 
invallen, door UEd. dier vrouwe gegeven; van alle dewelke quae quibus anteferanz? Endedit 
noch uit eenen boezem geschudt, die met duizent bekoinmeringen gestopt is, recht tegens den 
reghel : 

Pectora nostra dum non admittentia curas a). 
Die ta mijnen al te waer is, daer ick aen een zeer been zit, timmer te gelijk, ende buiten 
gewoonte met dingen van mijnen dienst gequelt ben. Maer, om oprechte bieght te doen, het 

i 

1) Uitgegeven door Huydecoper, t. a. p., blz. 205; Van Vloten, t. a. p., II, blz. 120. 
2) Tacitus, Ann., XV, 52. 
3) Zie blz. 287 en 295. 4) Onleesbaar. 5) Zie blz. 287 en 295. 
6) Frans I heeft het graf van Laura doen openen, eene graftombe van marmer doen 

maken en een achtregelig grafdicht geschreven, waarvan de eerste regels hierboven aangehaald 
zijn. Men vindt het versje o. a. in Oeuvres complètes de Melin de Sainct-Gelays . . . . par 
P. Blanchemain, Paris, II, 1873, blz. 1U6, Noot. 

7) Lomperd. 8) Juven., 7,  vs. 65. 
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oogh is mij so0 bedorven door 't gezicht der kinderen van den geest Uwer Ed., dat het de 
misdraghten van den mijnen niet luchten magh. Onderiussen heb ick UEd. groote dank te 
weeten voor dit bederf, als eeiien knoop te meer, om Iiaer te verbinden . . . . . Van den 
Huize te Muiden, 13 Oct. 1630. 

548. C. VAN DER MYLE I). (H. A.) 

Hartelijk dank voor al uwe bereidwilligheid en ook voor uwe vriende- 
lijkheid, ~ me communiquant vos tres belles en tres gentiles conceptions, les- 
quelles seront admireec en Italie de tant plus, quand ils scauront que c est un 
ultramontain qui triomphe ainsi 3, le Toscane ". Hierbij gaan verzen, die ik uit 
Venetië ontving, over hetzelfde onderwerp. De la Haye, ce 19 Octobre 1630. 

549. P. C. HOOFT ". (A. B.) 

Naedat icli U Ed. het geldt van den Giustinaiio gezonden had bij eeiien van onze doodeelers 
alhier, die riogh niet wedergekeert is ,  quaemen mij U Ed. Italiaensche rijmen :I) ter handt, 
die door mij eeiiighen vrnnden tot Amsterdam bQ, ende van ons allen hoogh gezet zijn. 
Zullie perlen zijn quaedt iiae te bootsen. Derlialven onderwind's mQ niet. Doch ben. door de 
tooverwoordeii van I; Ed. schrijven, zoo verre beswooren, dat mij vervordert heb een Hollandse 
loodt iiae L' Ed. Latijnschen diamant te smeeden 4), dat ,  behalven zijn' dooflieit, noch veele 
kladden heeft, die de zuiverheit van denzelven leelijk beliegh~n. 11Iaer aen U Ed. staet het ,  deze 
hegmunt, voor brij verlilaert, ter kroez en koolen tot smelteiis toe te verwijzen. 'T geen datter 
bij gaet, zijnde maer een vonk van UEd. toortse gevallen, zal zich wel vereert houden, zoo '1 
met een schoezool van UEd. maer en magh uitgetreden worden. Ook is het wit van 't een en 
't ander slechts geweest te bewijzen, dat een wenk van U Ed. miii als een gebodt te achten onmo- 
gelijk is, Mijn Heer, voor . . . . . Van den Huize te Muiden, SX Oct. 1630. 

550. LEL10 POMPE1 5 ) .  (H. A.) 

Mijn broer, graaf Tomio G ) ,  komt om over zijue compagnie te spreken, 
eii kapitein Carlo Cornetta, om bevorderd te wordeu : beider belangen beveel 

1) NO. 548 a-f. Brieven van 3 Apr., 20 en 29 Sept. 1630, 2G Apr., 11 Mei en 17 Juni 1633 

8) Uitgegeven door Huydecoper, t. a. p., blz. 907; Van Vloten, t. a p , II, blz. 185. 
3) NI. Vidde Laura il furfante, Fianse il braccio e la mat1 Laura dolente, en Petmrcha 

lalroni (vgl. Gedichten, II, blz. 221, 222). 
4) Hooft vertaalde Iiuggens' gedicht Laura Zalroni Thomac Martinellio . . . . (vgl. Gedichten, 

II, blz. 219) als 'T lool van den diamant des Heeren Huigliens, genaentt Laura latvoni, Lauya 
tot den Roouer (vgl. Hooft's Gedichten, uitg. Stoett, I ,  blz. 298). 

(alle H. A.) zijn zonder eenig belang. 

5)  No. 55Oa. Een briefje van 31 Oct. (H. A.) handelt over zijn luitenant. 
Graaf Lelio Pompei, een Yenetiaansch edelman, was eerst in Franschen dienst, daarna 

in dien der Staten. Den 7aen Juli 1626 werd hij benoemd tot ritmeester, daarnatot kolonel. Hij 
is later keizerlijk generaal geweest. 

6) Tomio Pompei kwam in 1624 in de Nederlanden en diende drie jaren in de garde 
van den Prins van Oranje. Bij de belegering van den Bosch werd hij gewond. Na 1635 was hij 
in dienst van denKeizer e n  daarna generaal der Venetiaansche artillerie (zie over hem enzijn 
broer Lelio: Dr. F. J. Blok, Relazioni Venezinne,  gravenha ha ge, 1909, blz. 176, Noot.) 
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ik  u ten zeerste aan,  evenals die van twee andere Italiaansche edellieden, 
die eene plaats als vaandrig verlangen. De kwartiermeester der compagnie dingt 
ook naar die betrekking, maar hij deugt er niet voor. Miju broeder zal u 
moudeliiig nader inlichten. Wesel, li 20 8brio (Oct.) 1630. 

551. J. VAN DER BURGH. (L. B.) 

Wilt gij de patenten voor de compagnieën van het Friesche regiment 
van mun meester aan den heer Pieter Coeiien l )  ter hand stellen? De lijsten 
er  van z i n  te Groningen achtergebleven. - =J’ay mis en humeur touts les 
poëtes de ce pak icy pour se vanger da tort qu’on a faict au squelete de 
Petrarcha, et  espere que j e  vous en feray veoir bientost des effects que vous 
jugeriez audela la portëe de ce sombre climat. On y adore vostre elegie, nos 
gens ne sçacliants mordre au Toscan. J e  ne croy pas que Gaultier 2, soit 
passé par la Haye sans vous avoir laissé de ses merveilles. J e  m’estimeray 
heureux, s’il vous prenoit envie d’en faire part à un homme qui ne se spauroit 
jamais souler des delicatesses du luth.” De Leewarde, ce 20e;lO Oct. 1630. 

552. AAN PRINS FREDERIK HENDRIK. (K. A.) 

Wegens de buitengewone zwakte van mijne Moeder kan ik mijn plicht 
nog niet vervullen 3). Hierbij gaat een brief van graaf Ernst  aan kolonel 
Levingstone J), dien ilr gisteren ontving, en nog twee andere van den graaf, 
die ik  heden kreeg met 9 patenten voor Groningen, welke ik opzend aan 
Pieter Coeneii. 23 de Octobre 1630. 

553. J .  JUNIUS 5 ) .  (H. A.) 

Den door u beloofden brief heb ik nog niet ontvangen; gij weet, dat er 
haast b i  is. Wij hebben het heel pleizierig hier en denken spoedig naar Vlaaii- 
deren te gaan. Groet uwe moeder. Middelburgo, 9O Cal. 9bris (= 24 Oct.) 1630. 

1) Pieter Coeiicn was klerk aan de secretarie van den Prins en belast met het houden 
der lijsten van de garnizoenen en troepen. Toen hij in 1637 stierf, droeg de Prins die omvang- 
rijke taak aan Huygens op (vgl. Dagb., blz. 31). 

2) J. Gautier (zie blz. 290) was een beroemd luitspeler, dien Huygens in 165’2 in Enge- 
land had leeren kennen (vgl. Sernzones, II, vs. 199, sqq., in Gedichten, VIII, blz. 209), en 
met wien hij jaren lang in briefwisseling heeft gestaan. 

3) Huygens, die den 13den Oct. met den Prins liaar Zeeland was gereisd, keerde den 
tgden naar den Haag terug, omdat zijne moeder ernstig ziek was. Den 24ste* Oct. ging hij weer 
naar Zeeland (vgl. Dagb., 17). 

4) James Livingstone (+ 1674), later graaf van Callander, kwam in 1629 hier in het land als 
luitenant-kolonel van een Engelsch regiment. Bij het beleg van Maastricht werd hij ernstig gewond. 

5) Zie blz. 206. 
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