
2939. REGEERING VAN WIJK BIJ DUURSTEDE. (L. B.) 

Wij liebben uw neef, Jhr. Schaep ')), uiet kunuen voorthelpen, omdater, 
voordat hij kwam, al aan anderen beloften waren gegeven. Wijck, den III" 
Feb.ru 1642. 

9) Waarschijnlijk Hendrik Schaep; zie I l ,  blz. 146. 
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3940.. MARIA VAN RANDWYCK-VAN DEE NOOT I ) .  (L. B.) 

M i n  man, die nu overleden is, heeft verleden jaar op bevel der Gede- 
puteerden twee karren gebruikt, terwijl hij daarvoor geen acte van Z. H. had, 
en nu word ik  om de betaling lastig gevallen. Wilt gij voor die acte zorgen? 
Nimaegen, den 5 Febrivari anno 1642. 

2941. AAN PH. E. VEGELIN2).* 

J e  suis tres ayse d’apprendre la satisfaction que vous avez de la condition 
où vostre merite vous a mis, et où je  m’asseure que la haute vertu du Seigneur 
à qui vous estes, et vostre prudence vous establiront de plus en plus. C’est 
l’accroissement que j e  souhaitte du ciel à ceste plante, puisque vous voulez 
croire que j e  I’aye un peu arrowhe. Monseig? vostre maistre se sera trouvé 
frappé d’un coup assez inopiné par le trespas de Madame sa digne mere 3), 
mais il a le coeur trop bien logé, pour seutir cela comme le reste des hommes. 
J e  vous prie de luy tesmoigner par occasion la part que j e  prens en sa perte, 
n’osant pas l’en importimer de ma niain parmi tant d’autres plus dignes qui 
en font l’office tous les jours . . . . . A la Haye, ce 6 de Febvr. 1642. 

2942. J. BROSTERHUI8EN (L. B.) 

Van den advocaat Oyens 5 ,  hoor ik, welken aanslag gij op mij wilt doeii. 
Ik  schik mij geheel naar uw wil en lant alles aan u over, want gij zult iets 
dergelijks niet beginnen zonder kans op een goeden uitslag. Met mijne vertaling 
van Vitruvius ben ik  gevorderd tot de helft van het laatste boek. De heer van 
Campen raadt m i  aan, daarna het laatste boek van Palladio, over de tempels 
der ouden 6), te vertalen en dan de laatste hoofdstukken van het voorlaatste 
boek over de publieke gebouwen; dat zou dan achter de verta1ii:g van Vitrurius 
gedrukt kunnen worden, tenzij gij dat niet goed vindt. ,, M i n  Wotton I), die 
de voorlooper van Vitruvius moet weesen, is ghereedt om gedruct te werden, 
maer hij heeft alleen ghewacht nae een veïhael van den oorsprongh der boiiw- 
cnnst, dat de heer Campen ontworpen heeft ende, r e u  waer door belet van 
siecte, desen winter soude opghemaect hebben; dan nu beter te pas s inde,  sal 
sun E. daeraen vallen’’ . . . . . Amersfort, den 6 Febr. 1642. 

1) Zij  was de weduwe van kolonel Jacob van Randwijck; zie blz. 25. 
2) De brief bevindt zich in het huisarchief der familie Eysinga te Leeuwarden. 
3) Sophia Hedwig, prinses van Brunswijk, weduwe van graaf Ernst Casimir en inoeder 

van Willem Frederik van Nassau, was 23 Jan. te Arnhem gestorven. 
4) Gedeeltelijk uitgegeven door J. van Vloten in Nederlandache VoZks-almunak. VOOP 

1858, blz. 90. - Zie over Brosterhuisen, I ,  blz. 174. 
5) Misschieii Abraham Oyens, geb. te Amsterdam, die 19 Oct 1626 op 20-jarigen leeftijd 

als student te Leiden werd ingeschreven en later eene drukke praktijk had in zijne geboortestad. 
6) Andrea Palladio (1508-1580), de beroemde Italiaansche bouwmeester, had in 1570 te 

Venetië i quatlro libri dell’ architectura uitgegeven. Het werk is dikwijls herdrukt en vertaald. 
7) Sir Henry Wotton (1568-1639), die Engelsch gezant in den Haag en een vriend van 

Huygens’ vader was, schreef The Elements of Architecture collccted by Henri/ Wotton, Knight, 
from the best Authors and Exemples, Londen, 1624. 
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2943. J. REVIUS I ) .  (L. B.) 

De heer Vorstius 2, heeft mij aangespoord, u mijne gedichten toe te 
zenden ". Later zend ik 11 ook de door mu verbeterde Psalmen van Datheen 
Lugd. Bat., 7 Eid. (= 7) Febr. 1642. 

2944. G. VAN ARNHEM 5). (H. A.) 

Toen de graaf van Solms naar Duitschland vertrok, verzocht l i i j  mij te 
zorgen voor een pa.spoort voor den graaf van Wils, gouverneur van Limburg. 
Wilt gij dat in orde maken? De graaf is voor mij a l t id  zeer beleefdgeweest. 
De Maestricht, ce 8 Febv. 1642. 

2945. A. VORSTIUS. (L. B.) 

6 Hierbij gaan de Hollandsche gedichten van J. Revius , die hij u xelf aan- 
biedt "); bij vergissing heb ik het pakje open gemaakt. Kunt gij den jongen 
Heereboort 7, niet gebruiken bij de opvoeding uwer kinderen? Golius en 
Heinsius laten u groeten; zij zijn juist bezig het geld, dat zij als rector en 
secretaris van het recenseeren der studenten krijgen, te tellen en te verdeelen. 
I k  ben dit jaar assessor en verdien daarmee vier poud Vlaamsch. Lugd. Bat., 
A." CIDIDCXLII, XI Febr. 

,un petit galant moine reformé", 
dien gij reeds kent? Door de gniist ran %. H. zou hij zijn vaderlijk erfgoed 
kunnen krcgen. De heeren Vau der Myle en Cats willen ook voor hem werken. 

Kunt gij ook iets doen voor Waterlaet 

2946. J. VAN WIJNBERGEN 9). (H. A.) 

I k  was verkeerd ingelicht, toen ik meldde, dat de graaf de Guébriant ' O )  

1) Jacobus Reviiis (1586-1658), geb. te Deventer, studeerde te Leiden en te Fraiteker, 
was predikant te Zeddam en te Winterswijk en sedert 1624 te Deventer. In 1641 werd hij regent 
van het Staten-College te Leiden. 

2) Nl. A. Vorstius; zie II, b!z. 219. 
3) Revius' Overijsselsche Sa.tzgen en Dichten waren in 1630 gedrukt. 
4) De 64 Ralmen Dnuids door P.  Dathenurn, in sin en vymen gebetert door J.  Revium, 

5) No. 2944 a. Een brief van 14 Sept. (L. B.) is even onbelangrijk. - Zie II, blz. 479. 
6) Zie No. 2943. 
7) Adrianus Heereboort (t 1661), geb. te Leiden, werd daar in 1640 buitengewoon, in 

1644 gcwoon hoogleeraar in de logica en in 1642 onderregent van het Staten-College. Hij ijverde 
zeer voor de leer van Descartes. 

8) Larnbertus van den Waterlaet, geb. te Geinert, werd 22 Febr. 16(1 op 23-Jarigen 
leeftijd als theol. stud. te Leiden ingeschreven. 

9) No. 5946 a, b. Brieven van 11 en 25 Febr. (beide H. A.) zijn even onbelangrijk. 
10) Zie II, blz. 477. - Den 17den Jan. ,1642 behaalde hij bij Kempen eene belangrijke over- 

wiuning op de Keizerliken onder Larnboi, dien hij gevangen nam, en bezette daarna een aantal 
plaatsen in het gebied van den Keurvorst van Keulen. 

zijn eerst in 2660 te Deventer uitgekomen. 
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....,, 
I. . .. . 

met artillerie en troepen naar Rens was opgerukt; hu heeft alleen de plaats 
laten verkeunen. Wilt gij aan Z. H. mune verontschuldiging voordragen? 
Rynberck, deu 12 Feb. 1642. 

2947. J. YICARDT I) .  (L. B.) 

T iss U. Ed. Gestr. well bekendt, watt antwoordt ick oulsngs van U .  Ed. 
Gestr. in myne onderscheydelicke versoucken, geschiedt U i t  den naeme van syn 
Excell. *) bekomen hebbe, uaemlick datt men mij antwoordt wederomme soude 
laten toekomen, t welck ick oock datelick syn Excell. hebbe overgeschreven. 
Doch voor en alleer myn missijff overgekomen iss, hadde syn Excell. alrede 
herwartz geablegeert toonder deses, een edelman iiit syn familie, omme te 
vernemen, off b i  syn Hoocheydt all enige resolutie in ene, off in alle voor- 
gestelde pointen soude mogen genomen syn ;  in gevalle jae, datt dattselve off 
an toonder deses, off an mij niiichte te kennen gegeven werden; so iiijt, wan 
Syn Hoocheydt sall gelieven te resolveren en een tydt daertoe te nemen, datt 
soodanige resolutie my miichte overgeschreven, off ick in persoon ontboden 
werden, om mondtlick die resolutie te ontfaugen. Mynheer, watt datt er oock 
geschiede, en laet onse versouck n i t  platt affgeslagen werden, wante, gelijok 
U. Ed. Gestr. bekendt ies, t iss een werck van grote consideratie, en ick sall 
erstes dages sekeïe redenen U. Ed. Gestr. daervan bekendt maken, datt ick 
IiUr omme redenen naerlate . . . . . Uyt Eqmondt op den Houff, desen 12 
Febr. Bo. 1642. 

8948. AAN C. BARLAEU8 ”. (L. B.) * 

Pertinaci silentio finem imponere cur hactenus distulerim , uno verbo caussam liabe, vel , 
si inavis, duobus versibus : 

Non placuit praestolanti prius esse molesto, 
Quam calamo pouset pondus inease meo. 

Qui eventus tandem cum inciderit in discessum amicissimi Vicofortij, qui quid Hagae 
privatim publiceque rerum geratur, quo animo in Barlaeuni veteres amici cimus, quam iiii pro 
ducentis quadragintos quadragies quater annumeratos velimus, coram et diserte enarraturus 
est. Novam hanc et speciosissimam silendi caussam nactus videor, cui indormire cerlurn est, 
donec ad Yae ripam in Muydano conveniamus, et profusâ garrulitate, si quid pauciloquio 
peccatum est, abunde compensemns . . . . . Id. (23) Febr. 1642. 

In Vitrulio quid heri actum sit, convivio villae inaugurali, Vicofortio obiter exposui; 
summam rei ex edicto 4), quod ostendet, plane sine risu non capies. Muydam quoque nonnulla 
manu epigrammatum varij argumenti instructus veniam. 

1) Zie No. 2925. 2) NI. Lodewijk, graaf van Egmond; zie blz. 242. 
3) De minuut is in I<. A. Uitgegeven door Van Vloten in Hooft’s Brieurn, III, blz. 396, 

met het jaartal 1641 , dat de brief ten onrechte heeft. 
4) NI. het gedicht: Vitauliurn inauguraluni Prid. Id.  Febr. CI313CXLII (vgl. Gedichten, 

III, blz. 174), den 9d*n Febr. geschreven. 
Huygens had in Dec. 1639 een stuk land te Voorburg gekocht, waar hij ,,een Huysken van 

Vertreck, in tyde van siekte ende anderssiiis, soude mogen timmeren ende beplanten”; in de 
volgende jaren kocht hij er anderen grond bij en zette er een landhuis op , dat Hofwyck werd gedoopt. 
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2949. HELENA LIEFFERTM I ) .  (L. B.) 

Uw brief heb ik eerst laat ontvangen eu toen was de zaak al in orde. 
Ik  heb het laiig uitgesteld, om een besluit te iieuieu , maar kan moeilijk zeggen, 
dat ik op antwoord van u wachtte. Eu toen alles beslist en ik de bruid was, 
was ik zeer bedroefd, toen ik uw brief las. Het heft godt alrnachtich alsoo 
gelieft; ick wete anders nyet, hoe dat ick an de man ben commeii; toch ick 
hope, dat godt slmachtich ons sal seghene naer siel en liegham”. Grave , den 
13 Febriwarius *). 

Verledeu Zondag ben ik getrouwd 

2950. ELISABETH VAN WACHTENDONCK, VROUWE VAN 
DIDEN, WED. VAN GENT (L. B.) 

Gaarne zou ik een sauvegarde hebben voor Dideii, dat iu de twee laatste 
jaren., na deli dood van mijn niaii, veel van de ruiters geleden heeft. Ook 
in andere opzichten hoop i k ,  dat L. B. m i  eu mine  kinderen zal willen 
helpen, Den 13 Febr. 1642 

2951. GRAAF WILLEM FREDERIK VAN NASSAU ”. (H. A.) 

Ik ben er u zeer dankbaar voor, dat gU inij ziilk een geschikt man voor 
secretaris hebt aanbevolen ’). Leuward[en], le 16/6 de Feb. 1642. 

2952. L. VAN DEN WATERLAET (B. M.) 

Onlangs heb ik den Prins stellingen en een smeekschrift toegezonden ; 
kunt g i  mij ook helpen? I k  wil ook zelf wel komen. Athenis Batavornni,die 
17 Febr. CID.ID.CXLI1. 

2953. AAN J. REVlUS ”. (H. A.) 

Ik  ben u zeer daukbaar, dat gfj m i ,  een onbekende, 
hebt toegesproken . . . . . Hag. Corn., 13 Knl. Mart. (= 17 

in een zoet gedicht 
Febr.) 1642. 

1 )  Zie blz. 213. 2) De brief heeft geen jaartal. 
3) Den 3den Jan. 1642 werden ie Grave i n  huwelijk ingeteekend: , ,Jan Rijser, lieutenant . -  

van den Heere Commandeur Dorp binnen Bommel, met Juffraw Helena Lijiiart, weduwe van 
den Schout Nicolaas Hallingh saliger. Confirmati den VI1 Februarij 1Gi2 ”. (Mededeeling van den 
Heer G. W. Lovendaal te Grave.) 

4) Zie blz. 131. 
5) Datum en jaar zijn onduidelijk geschreven. 
6) Zie blz. 57. 7) NI. Vegelin. 8) Zie blz. 265. 9) Zie No. 2943. 
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2954. AAN A. VORSTIUS 1). (K. A.) 

. . . . . Addo specimen herbarij nuper ad meLutetiâmissum. Argumen- 
tum tui praecipue fori est. Vide, quid de institut0 autoris ac methodo sentias, 
e t ,  cum otium erit, doce” . . . . . XII1 Cal. Mart. (= 17 Febr.) CIDIDCXLII 2). 

2955. A. VAN STARCKENBORGS). (H. A.) 

Hierbij gaat de lijst van mijn regiment; twee van de compagnieën zijn 
in zeven jaar niet te velde geweest; het zou dus goed zijn, dat deze in elk geval 
mee uittrokken, Covordeu, 20 Febrewari 1642. 

2936. PH. E. VEGELIS’). (L. B.) 

Ik  dank u voor uwe welwillendheid. Mijn meester is zeer gevoelig voor 
uwe condoleantie b i  den dood zijner moeder, die 10120 Maart begraven zal 
worden ,, J’ay remarque autresfois en me promenant avec M.’ Bruno qu’on 
pourroit planter quelques arbres aupres les statues erigees au milieu de vostre 
jardin: e t  d’autant que mondit Seigneur a une quantité d‘orengers, et autres 
pieces fort rares, desquels il veut faire la distribution à ses a m p ,  je vous 
supplie me faire scavoir, si vous en desire, quelques arbres, et j e  prendray 
l’occasion de les envoyer en peu de temps avec nostre bagage en Hollande.- 
Esperant de vous estre proche voisin dans la maison de mondit Seigneur, la- 
quelle il a acheptée pour 22 m. livres, je vous supplie au nom de mon maistre 
de menager par vostre addresse que le charybary que fait ce forge[r]on de Pluton 
avec sa musique disharmonique puisse aller chercher les quartiers de la lune 
de l’autre costé de la ville” . . . . . de Lewarde, ce 14\24 de Febvrier 1642. 

a promis à mons.’Bosch de luy 
faire tenir vostre offre aïchiviole a la fin de ce mois; j’en ay desja ordonné & 
Rouen, de l’envoyer promptement en ce Pays bas. Le p[ere] Mersenne ne 
sonne mot; la mort de G. Galilei ’) l’a sans doute grandement attristé. J e  
luy ay envoyé nagueres deux petites pierres d’aymant, qui me sont venues 
de Ratisbonne.” 

>I Enfin nostre grand menteur Hibauld 

2957. G. RAWLINS @). (L. B.) Eng. 

Ib ben u zeer dankbaar voor uwe moeite, om mij uit mijne geldverlegen- 

1) Zie I I ,  blz. 219. 
2) Er staat CI313CXL1, maar boven de minuut: 17 Feb. 42. 
3) No, 2955a, b. Brieven van 5 en 25 Maart (beide H. A.) zijn even onbelangrbk. 

Zie blz. 56. - De voornaam Epko wordt ook wel geschreven Aepko. 
4) Zie blz. 261. 5) Zie No. 2941. 
6) Misschien S.t Ibal; zie hlz. 57. 
7) Galilei was den Ssten Jan. te Arcetri in Toscane gestorven. 
8) pierres? Er staat: p 
9) George Rawlins schijnt kapitein in Engelschen dienst te zijn geweest. 
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heid te helpen. Zoodra ik geld van mijne moeder ontvang, zal ik II terug 
betalen. Dort, Feb. 28, 1642. 

2958. PH. E. VEGELIN. (L. B.) 

Wilt g i  den ingesloten brief. van mijn meester aan Z. H. geven en terug- 
zenden ,,les ordres de Son Altesse Seremme sur la ratification qu’il a envie de 
faire en l’assemblée des Estats de ce pays, touchant le gouvernement des villes 
que mondit Seigneiir a transporté à Mouseigneur le Prince Guillaume, afin 
d’eviter le changement auquel les magistrats sont fort subjets et leur est quasi 
un propiuin quarto modo”? Eerie kopie van den brief aan alle steden dezer 
provincie over de keuze der burgemeesters heb ik u reeds vroeger gezondeii. 
Le dernier de Febvrier 1642. 
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