
594. J. CABELJAU. (L. B.) 

Gij hebt zeker mijne Epistolarulin centzwin s e e t d u  7 )  ontvangen. Hierbij 
gaat een brief van Diodoïus Tulaenus; dieu Vau Puteanus heb ik aan 

7) Het boekje had juist het licht gezien. 
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uw huis afgegeven. Ik ben naar Leiden verhuisd. Zeer benieuwd ben ik te hooren , 
mat gij van mijn brievenbundel denkt. Amstelodami , III April. MI3CXXXI. 

595. I'. GRUTERUS I ) .  (L. R.) 

Gij maakt aanmerking op mijn stijl, maar ik wil mij niet geheel houden 
aan de oude grammatica 2) .  Hagaecomitis, prid. Noiiar. (4) April. CI313CXXXI. 

596. AAN J. CABELJAU. (K. A.) 

De brief van den beroemden Puteanus 3, gaat hierbij aan u terug, nu 
heel wat slecbter begeleid, nl. door één brief van mij in plaats van de velen 
van u. Hag. Corn., Postrid. Id. (14) Apr. 1631. 

597. BAN D. HEINSIUS. (K. A.) 

Ik ben vol bewondering voor uwe Historia en voor uwe geheele wijze 
van behandeling. En terwijl gij de vermetele daden van velen beschrijft, hebt 
gij niet minder vermetel den stijl van Tacitus nagevolgd en met veel succes. 

Versionem Gallicam Imperator avide espcctat itidcinqne exposcit, satis jam 
et sero inscitiae suae infensus, quod veste barbara iiitueri se necesse habeat., 
Romana. quod nsserere quotidie non dubitamus, tain anguste decorus. Si, quo 
loco Riveti 4, operae sint, perspectum habes e t ,  quam prope ab editione dictent, 
indicare dignaberis, erit quo desiderijs eius occurram, a quo legi ista, cum 
ipsius maxime, tum tua quodammodo interest: quod u t  serio deinde percipias, 
mearum partiiim esse puta". Hag. Com., 1 5 O  Apr. 1631. 

Hierbij een paar aardigheden na al dien ernst. 

598. ABN P. C. HOOFT ". (L. B.) * 

Over so0 leckereii stuck wildbraets als U E. in dit kleine uytheemsche gerecht sal vinden, 
hebb ick niemand waerdigher weten te noodighen als U E., die ick versoecke, sijii meughe 
daeraf hebbende, den schotel terug gelieve te schicken, alsoo 't my maer op gelijcken voet 
voorgestelt is geweest 6) .  Hadde ick den halven eighendom daeraen, U E. kond er niet min als 
de heele af toegekomen hebben; nu  licht ick maer met een ander mans keers, ende bidde 
niettemin prehonden te werden, als out voor deseii, . . . . . In  's Graven Haghe, den 15en April 1631. 

I) No. 595 a-f. Brieven van 6, 10, 14 April, van U Mei en 28 Sept. (alle L. B.) behelzen weer 
verzoeken om raad en voorspraak. En in een brief van 30 April (L. B.) condoleert hij Huygens 
met den dood zijner moeder, die echter eerst in 4633 gestorven is. 

2) Gruter was bekend door het schrijven van allervreemdst Latijn. 
3) Zie No. 594. 4 )  Zie blz. 259. Rivet zou het boek vertalen. 
O) Uitgegeven door Dr. .I. van Vloten, Hooft's Brieven, II, bls. 140. 
6) 1Iet blijkt niet, waarop Huygens hier doelt. 
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599. P. C. HOOFT *). (A. B.) 

Naerdien Alexander een van die peklappen was, die, nae Plutarclius zeggen, bet aen ’t 
onderhout als aen de tafel zelve kleven, zoo weet ick nauwlijx, oft mijn lang zitten over ’t 
gerecht van U E  Gestr. geschaft ontschuldighing van doen heeft, ende neem bijnae voor vol 
aen de ydelheit der hovelingen, die willens een’ krommen hals draeghen, om ten minsten 
hunnen grooten meester in misstal te gelyken. Altijds, UEd.Gestr. zal mij gaeren vergeven ’t 
lang knauwen over een beetjen, dat met zijn’ lekkernij ’t breken der vaste welverdiende.Ende 
hoe smaeklijk het ook is, en meene niet, dat de fijnste Roomschgezinde opdengoedenvrijdagh 
zelf daer been in vinden zoude. Die ook geen broodt voor trienden gewoon is tecluiten,enkon 
niet min als hun mede aen een’ kant laten lekken. Dies heb ick [hei] zoo haest niet weeten op te 
neemen, als U Ed. Gestr. moghelijk magh gewensclit hebben. Niettemin de schotel, hoezeer zij hier 
met lip en tonge gegroet is ,  niet te ledigher t’huiswaert keerende, zal lichtlijk te welkomer 
zijn, omdat een lukken verlangens wel lieven doet. Maer ’t is een’ bittere naesinaek, dat ick 
so0 goedt een onthael met geen’ gelijke siere betalen kan. Doch zoo de wellusten, in een heil- 
zaeme stichtlijkheit gezult, met het griiligh malzoet van quakken te vergelden zijn, U Ed. Gestr. 
verloove zich elders alzoo den naekendeii zoomer niet. oil haer en gelieve eeiien dagh Muidens 
gast te wezen, op een poijen oft twee van de kost, die haer in den Warnar zoo bijster srheen 
te monden 3). lck zondt ze welliclit over, maer men vindt wijnen, die tegens ’t water niet en 
moghen en op zee uitteeren. Aen ‘t schenken is ook wat geleghen, ende dient wel van mijn’ 
handt gedaen, zijnde ’t Amsterdnmcch een’ spraek , daer alleman niet in uitgeleert is. Onder- 
tussen bedank U Ed. Gestr., dat wy ’er wel geweest z i jn ,  eii lioe langer hoe meer verplicht te 
1)lijveii . . . . . Uit Amsterdam, den B l e u  Aiir. 1U31. 

600. J. WIJTS. (H. A.) 

%. 
Er 

De dokter verbiedt mij nog steeds het uitgaan. Zoudt gg daarom aan 
E. willen vragen, of ik den krijgsraad bij mij aan huis mag bijeenroepen? 

zuil allerlei zaken te behandelen. Vooreerst die, waarover %. E. advies 
vraagt. Dan ,l’affaire des cavalliers de la garnison de Bolducq qui sont icy 
en prison, et de ceulx qu’on at  mandé encores de Bolducq ”, verder la requeste 
de la femme du capitaine Vereijken ”, touchant la restitution que le ritmeester 
Ranndwijck *) lny veult faire, ne portant que 300 et quelques florins, In où sa 
pretention est de 1900 florins.” En dan zijn er nog andere dingen, een duel, 
ene. Ce 24 d’Avril 1631. 

601. W. BOREEL. (H. A.) 

,, De XII Caesares met haere familisn gaen aen Uw Ed., om van lucht 
voor eenige tut te  veranderen; versoecke dat die, bij U Ed. so0 lange gelieft 
gevisiteert synde, weder int  oude logiment mogen keeren” ”. . . . . . 26 
April 1631, t’ Amsterdam. 

I)  Uitgegeven door Huydecoper, t. a. p., blz. 214; Van Vloten, t. a. p., II, blz. 141. 
2) Het is evenmin duidelijk, waarop Hooft hier doelt. 
3) Lambert Verreycken, heer van Impden en Wolverthem, kapitein der kurassiers in 

Spaanschen dienst, was bij een uitval nit den Bosch in den nacht tusschen 3 en 4 Juli 1629 gedood. 
4) Er waren verscheidene oflicieren van dien naam in het leger der Staten, 
5) Mijlii~aai~ is er sprake van munten. 
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