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2193. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.)

*

wij z i n door tegenwind eerst nu hier aangekomen; de troepen zullen
eerst naar Wouw gaan. - Git Heulen komt liet droevige bericht van den
dood van den dapperen hertog Vau Weimar I ) , die evenveel invloed zal hebben
als de dood van den Koning van Zweden. - Uit bet fort 8.t Anne in den
Polder van Namen wordt gemeld, dat de v&ud van plan is een inval tedoen
in het land van Goes. Au bateau de S. A., le 2e d’Aoust 1639, devant Berghe
op Zoom.

2194. H. BRUNO. (L. B.)

Nu gU er om vraagt, moet ik eenige aanmerkingen maken op uwe
LatinsChe gedichten. Van enkele lettergrepen is de qiiantiteit niet goed.
Hagae Corn., Postr. Ral. 8extil. (= 2 Aug.) CI313CXXXIX.
2195. A A N PRINSES AMALTA VAN ORANJE. (H. A.)

*

Den eersten nacht Iiebbeu de troepen hier hij de stad gekampeerd.
en Z. H. logeerde in het huis van den markies, .qui est la premiere fois
que je me souvien de l’avoir veii en ville close, les troiippes estant dehors.”
1) Hertog ilcriinrd van Saksen-Weiinar was den 1 W n Juli op 3G-jarigen leeflijd te
Hüningen gcstorvcn.
II.
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Den 3den zijn wij naar Wouw getrokken, den 4den naar Spriindel en van daag
door Breda heen naar dit kwartier. ,S. A. pour sa personne, approchant du
village de Haghe, destourna à main gauche vers le Liesboscli, qu’il visita et
trouva, tel qu’il est, tres beau et en bon estat de revenir à soy, par le nouveau
plantage qu’on continue d’y faire.” Daarira is Z. H. de geheele stad Breda
doorgereden en heeft ook den tuin Valckeiibergh 1 ) bezocht. N a den eten is
Z. H. in een rijtuig naar de nieuwe forten gereden. Morgen gaan wij naar
Loon en dan naar -den Bosch, waar de heer van Brederode vooruit al een
groote slachting van patrijzen en kwartels heeft aangericht. Au camp à Teteringen, soubs Breda, le 5e d’Aoust 1639.

2196. H. BRUNO. (L. B.)
I n m i n betoog iii den vorigen brief zijn eenige fouten ingeslopen, maar
die zult gij een jongen man wel vergeven. I k leer mijne leerliugen nt1 iets
van de prosodie uit de Metamorphosen. In de muziek hebben zij den laatsten
tijd goede vorderingeu gemaakt. Hagae Com., Non. Sextilib. (= 5 Aug.)

CI3I3CXXXIX.
2197. JOHAN VAN PLETTENBERCH EN GUIL. DE LANGEN. (L. B.)
Wilt gij de hierbij gaaude voorslagen van de Staten van Utrecht aan
den graaf van Culemborgh 2, aan Z. H. overhandigen en ons een stuk van
dezen aan de Staten toezenden? Culenborch, den gen Angusti 1639.

2198. AAN PRINSES AMALIA VAN ‘ORANJE. (H. A.)

*

Van Teteringen zijn wij naar Loon gemarcheerd, waar %. H. den geheeleii dag de mooie wandelingen heeft bekeken, en heden is Z. H. om 10
uur ’s morgens hier aangekomen, ,,où il est allé surprendre Mhdame de Brederode 3, dans sa chambre, arrivée hier au soir aveq Madame la comtesse de
Solms 4), et non encores du tout habillée”. Van avond gaan WU naarHintum
en morgen trekken wij verder. Graaf Hendrik is gisteren op marsch gegaan.
A Boisleduq, de 7e d’Aoust 1639.

2199. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE.

i

(H.A.) *

Eergisteren avond is de Kardinaal Iiifant te Antwerpen aangekomeii ;
gisteren middag hadden zcne troepen nog geen bevel on1 op te rukken. Au
camp à Hintum, ce 7e d’Aonst 1639.
1) De tuin bij het kasteel van Breda.
2) N1. Philips Theodoor, graaf van Waldeck en Pyrmont, die de erfgenaam was van
Floris II van Pallandt (f 4 Juni 1639).
3) Zie I, biz. 4.06.
I ) Zie blz. 6 , Noot 2.
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2200. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.)

*

Gisteren morgen zijn wij door het land van Cieef voorbij Craneilburg getrokken en legerden ons in de mooie vallei Claerenbeeck. N u zijn wij gelogeerd op
den Monterberg, bij Calcar, dat door de Keizerlijken bezet is, en ran hier gaau
wij naar Xanten. Morgen gaat de heer Vau Vosbergeu naar Wesel, om aanwezig te zijn bu het sluiten van het tractant tusschen den heer d’Aniontot
en de Landgrarin I). Graaf Hendrik is sedert gisteren bij Geldern, waar de
vijand nog 1500 man in geworpen heeft: toevallig vond hij eene opgave van
al de ammunitie, die iii de stad is. De jonge Randwijck, zoon van wijlenden
luitenant-kolonel ?), is in eene schermutseling bij Geldern gedood.
Graaf Hendrik schrijft , dat de commissaris-generaal van den vijand bij
Stevensweert de Mans is overgetrokken en gekampeerd heeft te Tegeleu bij
Venlo. Graaf Hendrik zal nu zijn kwartier verlaten eu zich begeven in dat,
hetwelk %. H. verleden jaar heeft gehad. %.H. heeft den graaf van Stiruui
met twaalf compagnieën ruiterij naar hem toegezouden en heui gelast, niet
onbedacht iets te ondernemen tegen den vijand, maar liever op Rhijnberk
terug te trekken. h u camp pres de Calcar, le 1 1 e d’doust 1639.

2201. J. VAN BERCHEM

(L. B.)

Ten gevolge van onze drukke bezigheden i n dienst van deuzelfden
meester, hebben wij zelden gelegenheid elkander particuliere brieven te
schriven. Maar nu wil ik u toch schrijven over den hcer Thibaut 4 ) ; het zou
goed zijn , dat hij weer zitting kreeg iii den magistmat , om later burgemeester
te worden van deze stad. De Niddelboargh, ce 11 d’Aoust 1039.

2202. H. BRUNO. (L. B.)
Het boek van Bernegger 5 ) , waarover gij spraakt , heb ik hier nergens
mij een exemplaar bezorgd.
k o m e n vinden; eindelijk heeft Prof. Boxhorii
I k heb er eene fout in gevonden en heb die verbeterd, maar overigens
houd ik niet van tekstkritiek. Hagae Corn., I V Eidiis Sextil. (= 12 Aug.)

CrdIDcxxXIx.
1) Zie No. 1853 en 2490
2) Zie blz. 270.
3) Zie blz 109.
4) Hendrik Thiebaut (1601-1668),
geb. te Middelburg, werd iii 2633 schepen en het
volgende jaar burgemeester zdner vaderstad. Later moest hij vluchten, omdat hij zoo Oranjegezind was, maar werd toch rentmeester bewecier Schelde en in 1662 weer burgemeester.
5) Mathias Bernegger (15824640) was professor te Straatsburg.
6, Zie blz. 166.
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2203. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.)

*

Gisteren morgen zijn wij van Monterbergh opgebroken en voorbij Xanten
naar den Qorstenbergh gemarcheerd, vanwaar wij heden naar deze stad zijn
gekomen. Z. H. logeert in het huis van den gouverneur en is niet vermoeid
van dezen tocht van elf dagen. - Graaf Hendrik, hoorende, dat de vijand met
groote marschen op hem afkwam, is teruggetrokken en heeft zich gelegerd
halfweg tusschen Geldern en hier; hij heeft daar dezelfde hoogte bezet als
Z. H. verleden jaar. Toen hij het kwartier verliet, heeft de vijand een aanval
gedaan op zijne voorste wagens, maar is teruggedreven door de compagnieën
van Bacx I ) en Wassenaer z). Nu is graaf Hendrik met zijne troepen dichter
bij deze stad en heeft heden morgen Z. H. ontmoet. A Rhijnberck, le 13”
d’Aoust 1639.

2304. J. VAN SANTEN ”).(L.B.)
Gedurende ontrent den tut van drie niaeiiden herrewaerts sun WU verscheide mael gewaerschout geweest, om op onse hoede te sun tegen eenige
aenslagen, die tegen dese plaets gepractiseert mochten worden ; en overmits
onse musquetten so0 out en versleeteii sijn, datter geen hermaecken meer
aen en helpt, so0 vont H. G. Mevrou de Gouvernante 4, goet, S. H. daervan
te verwittigen, hetwelcke voor desen meermnel geschiet was, doch sonder
antwoort, dan nu met dees laetsten ordenaris, daer S.H. schrift gereet tesijn
tweehondert nieuwe musquetten te willen senden, mits dat wij hier een bequeme middel bernemen, om deselve heijmelyck biunen t casteel te doen brengen.
Ende overmits de commis sieckelyck is, bovendien dat men hem oock niet en
kan missen, omdat hij die sleutels van alle de magasinen in bewaringe heeft,
so0 heeft H. Q. goet gevondeu , de vendrich met eenige instructien aen seeckere
cooplngdeii, onse betroude, te Mardeillen woonachtich , af te senden, om haer
voor te houden, of se volgens de voors. instructien souden willen de voors.
mnsqoetten alhier aennemen te bestellen, dan of se eenige bequamer middelen
souden weten voor te slaen, waervan dat w;j met den naesteii toecomendeii
ordinaris hare antwoort slillen overschriven. Iek hebbe goet gevonden U Ed.
hiervan te verwittigen, hem biddende, met gelegenheit van tijt hetselve S. H.
altemet te willen indachtich maecken , opdat de sendinge van de voors. musquetten mach voortganck hebben, alsoo dese tot die verweringe van dit casteel
veel aen gelegen is, want ick en nieijne niet, dat men met het meeste deel
van onse niusqnetten , die WU tegenwoordich hebben, thien of twaelf schooteii
soude konnen doen, of de steertschrouven souden achterwt springen, so0 sijn
se van de selpeeter van binnen wtgegeeten. U Ed. kan in bedencken neemen,
in wat voor een posteur dat wij souden s i n , als wij met sulcke wapenen ons
souden moeten verweeren.
Op t casteel van Orange, den 16 Augusti 1639.

. ...

1) Zie blz. 303.
3) Zie blz. 138.

2) Zie blz. 117.
4) N1. Ursula, barones van Dohna.
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2205. PH. DOUBLET

I).

(L. B.)

Met den ,,coetsinaecker " heb ik allerlei bijzonderheden over het rijtuig
besproken en den heer Van Campen heb ik geraadpleegd. Haege, den 17"
Aug. 1639.

2206 AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. A.)
E r is i n de laatste vier dageii niets gebeurd, dat de moeite waard is
om te schrijven. Misschien brengt het tractaat van Wesel eenige rerandering.
- De Kardinaal Infant is Zaterdag iii zijne mooie, vergulde sloep van Antwerpen
naar Mechelen gegaan eu vandaar over Leuven naar Diest. Wa,ar het gros
vaii het vijandelijk leger is, begrijpt men niet; misschien is er geen eigenlijk
hoofdleger, maar zijn al de troepen verspreid in afdeelingen van 3 à 4000
man. Bij Venlo is eene aanzienlike macht, bij Weert 3 à 4000 man, bij
Diest zuil ook troepen. Maar zulke afdeelingen kunnen spoedig bieengevoegd
worden, zoodra wij iets ondernemen.
Z. H. ging gisteren eten te Meurs en was zeer uit over de plaatsenover
de heerlijke lucht; hij zou er 's zomers wel eeiie maand willen zijn. - De
heer Craveii 2), uit de gevangenis ontslageii en nog lijdende aan zijne wonden,
was een paar dagen hier; hij gaat nu naar den Haag en dan dadelijk naar
Engeland voor familiezaken. - Luitenant-kolonel Hallard 3, is met 15 of 17
compagnieën, die men in Zeeland had achtergelaten, voor Grave aangekomen.
A Rùinberck, le
d'Aoust 1639.

2207. AAN PRINSES AUALIA VAN ORANJE. (H. A.)

*

Z. H. gelast mij den bijgaanden brief te verzenden. De heer Stein Callenfels ') zendt onderschepte brieven in cijferschrift van den Kardinaal Infant:
daaruit b l i k t , dat h i van plan was eergistereii naar Venlo te gaan, omdat
men vreesde voor een beleg van Geldern. A Rhijiiberck, le 18" d'Aoust 1639.
2208. L. DE MONTMIRAIL

(L. B.)

Hierbc gaat een stuk over de quaestie tiisschen de priores van het klooster
1) Zie No. 2179.
2) William Craven, earl of Craven (1606-1697), diende ai heel jong onder Prins llaurils,
vocht in 1631 onder liainilton in den veldtocht voor het heroveren van de Palts en maakte
daarna kennis met de Koningin van Boherne. In 1637 wierf hij op eigen kosten troepen aan
voor den veldtocht, dien Karel Lodewijk van de Palts ondernam, om zijn vorstendom te heroveren, maar werd gevangen genomen en eerst in 1639 ontslagen. Daarna maakte hij deel uit
van de hofhouding der Koniiigin van Boheme en hielp haar meermalen met geld. De booze
wereld zei, dat hij haar minnaar was. In 1651 werden zijne goederen in Engeland verbeurd
verklaard, maar in 1660 kreeg hij een groot deel er van terug.
3) Zie blz. 487.
4) Zie biz. 391.
5) Zie hlz. 233.
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van S.t André de Ramieres en den advocaat-generaal van Z. H. Hetisnoodig,
dat de leden van den Raad van %. H. daar kennis van nemen; misschien zijn
er in den Haag nog papieren over te vinden. D’Orange, ce 18 Aoust 1639.

2209, BAN J. VAN BERCHEM *). (K. A.)

Z. H. heeft deu heer Sibault voor d i t jaar tot ambtgenoot benoemd van
den heer Schotte
Rhinberck, le 19e d’boiist 1639.

”.

2210. AAN PRINSES AMALIA VAN ORANJE. (H. +A.) *
De vijand heeft twee regimenten voetvolk en vijf of zes compagnieën ruiterij
van zijn leger hier naar Vlaanderen gestiiord, tot hulp voor den markies de
Fuentes, die niet opgewasseu gebleken is tegen de Franschen bij Grevelingen. Heden avond heeft de vijand ons leger laten verkennen en hij schijnt een aanval
bij nacht te beranien, maar Z. H. heeft alle maatregelen genomen. De graaf
de Feria moet ziek zijn. A Rliunberck, le 20e d’Aoust 1F39.

2211. AAN J. C. PUTEANUS

”.

(Ii. A.)

Loodra ik met het leger te Bergen op Zoom was aangekomen, heb ik
den bevelhebber van het garuizoen gezegd, dat de Prius het afkeurde, dat
de schoonzoon te lijden had, wanneer de schoonvader had misdaaii, en dat
iets dergelijks niet weer moest voorvallen. Hij beloofde dat, maar klaagde zeer
over de trouweloosheid van uw schoonvader. Groet uw vader. Rhenoberckae,
X Cal. Sept. (= 23 Aug.) CI313CXXXIX.
Hebt gij het stiik aan Wendeliniis ter haud gesteld?

2212. J. VAN SANTEN ‘).

(L. B.)

De vaandrig is naar Marseille geweest en heeft daar met eenige kooplieùeii alles afgesproken aangaande de geweren, zooals blijkt uit de hierbij
gaande memorie. Laten zij nu spoedig gezonden worden. I n Pieniont is een
wapenstilstand vail zes weken. Op t casteel van Orangen, den 23 Aiig.sti 1639.
2213. AAN PRINSES

AMALIA VAN ORANJE. (H.A.)

*

In de laatste vier dagen is er weer niets gebeurd. De Kardiutml Infant
is naar Antwerpen teruggekeerd. Het vijandelijk leger is gekampeerd dicht b i
1) Kopie van andere hand. - Zie Mo. 2201.
2) Jacob Schotte was iii de jaren 1615 tot 1639 negen malen burgemeester van Middelbur~.
3) Zie No. 2081 eii 21GG.
4) Zie No. 2204.
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Venlo in het land van Kessel. ,C’est ce que nous confirme un lieutenant de la
garnison de Stralen, que le ritmaistre Crock vient d’amener prisonnier,
comme il revient rarement sans rien faire”. De gouverneur van Stralen,
kolonel Crniumel, loopt kans gearresteerd te worden, omdat hij geheel verkeerde opgaven heeft gedaan over de troepen van graaf Hendrik bij Geldern. Nu er troepen van deu vijand van hier naar Vlaanderen zijn gezonden, heeft
%. H. den heer Hallard I ) bevel gegeven, zes Tall zijue compagnieën zoo snel
mogelijk m a r Bergen op Zooui te laten oprukken. X. H. is van morgen per
rctiiig naar Wesel gegaan, heeft daar en te Burik de verdedigingswerken
geïnspecteerd en is langs den anderen Rhijnoever teruggekeerd. De heer de St.
Felix is door %. H. gezonden naar Dorsten aan de Landgravin 2), waar de prins
van Talmoiit 3, ook is. Morgen zal de heer Pollotti 4, Z. H. vertegenwoordigen bU de begrafenis van den graaf van Culemborgh
A Rhijiiberck, le
25” d’Aoust 1039.

2214. AAN J. A. BANNIUS. (K. A.)
A Mersenno nostro, omnigenae, sed indigestae eruditionis viro, non unâ,
ut vides, plagâ te ferio. Seqnuta enim sese suilt haec epistolia brevissimo intervallo. Qiiid facias? Ita ingenium est hominis, quem nisi plane fugis et
abdicas, ferendum est varia rnultaque quaestione ad nauseam exerceri. Ad
alteram harum si anibigis, vide, numquid heroe Descartio digna sit. Latet hic
certe QuorxÓu TI,ex quo noiidum videre memini, qui se satis commode expediret , quanquam inter Gallos Germanosque peritissiinos e t tnusicae non ignaros
tubicines aitint omiies, ab imo sursum tonos exprimi, quod fateor equjdein,
Vix me addnci u t credam. Ad priorem quaestionem quod attinet, constat mihi
omnem campanam, omnem calicem vitreum tres diversos, neque uno plures
’ aut pauciores, sonos eodem ictu edere. Camparise quidem lirtcteniis experimenta
11011 vidi. Iu vitro autem novi, qui singulos sonos sibilando ordine eliceret,
sibilando inquaiil, nec emisso quidern flatu, u t soletnus, sed attracto, n e vim
aeris repercussi suspectam habeas. Demoiistrabat hoc vir nobilis et caecus, sed
stupendi auditus et judicij, Van Eickius fi), cogurrtus meus, neque hercule investigandis sonis liaesitabat , sed, quasi injecta manu lictor, singalos tot sibilis
evocabat; mirabuiidus interim ac tantum nou aegre fereiis, idem a me et
caeteris segnius et praetentando effici. Tu quid ad rei caussam theorici (?) alla1) Maurice de Hallart was in lü48 kapitein, in 1696 sergeant-majoor, in 1629 luit.-kolonel.
in 1649 kolonel. (Mededeeling van deil Heer Wakker.)
2) Amalia Elisabeth raii Hessen.
3) Henri, hertog de la Trémoïlle, prins van Talmoiit en Tarente (1620-i67%), mas eel1
zoon van Claude de la Tremoïlle en Charloite Brabaiitiiie raii Nassau, eene dochter van Willein
vaii Oranje en van Charlotte van Bourbon. Heiiri de la Treirioïlle is als overste in dienst geweest der Staten, daarna iii Franscheii dienst en ten clotte weer hier te laiide; in 1665 was
hij gouverneur van ’s Hertogenbosch. A m a h vaii Solms heeft een huwelijk van hem met liare
dochter Louise Kenriette weteii te verhiiideren.
4) Zie blz. 1ö7.
5) Zie blz. 458.
6) Jlir. Jacob van Eyck (1590?-1657) was klokkeuist ran den Dom te Utrecht en tevens
compoiiist.
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turus sis, avide expecto. Multo eutem avidiiis libros tuos de re musica, quos
quousque frustra x d Irapcq&@yu
polliceris ; p i xpoulugç. Tandem orbi uiiiverso
datani fidem libera, aut ouinino causam son ticam, quoniinus id facias , mihi
proba, ut in antecessum sit, unde caeteris creditoribus, quos inter vides quani
hic acer et importunus sit, ad tempus satisfaciam. Rhenobergae, VI1 Cal.
Sept. (= 2G Aug.) CI3IDCXXXIX.

2215. AAN MARIN MERSENNE

I).

(IL 8.)

Uwe beide pakjes heb ik ontvangen; den heer Bannius stelde ik in
kennis van de quaesties over harmonie eu zond hem uw brief. Aan Bannius
schreef ik over die beide qiisesties het volgende :
(Bier volgen, met enkele afwikingen, de woorden uit den brief aan
Bannius (NO. 2213) van Ad ahwam tot het slot.)
Dat heb ik den heer Bannius geschreven en wij srulleu er mettertijd de
oplossing van zien: misschien ook laat hij de beantwoording der quaesties
aan den heer Descartes over.
.Quant à l’expedieiit de faire niouter l’eau morte que vous proposeX, il y
R lougtemps que nous en spavons la theorie et la prattique. Mais voyez s’il
pourroit servir qu’à faire passer, l’eau par exemple, par dessus une maison,
qui cccss~tslabor est, si ce n’est qu’une partie en puisse estre arrestée la hault,
pour apres la faire desceudre et rejaillir d’en bas en fontaine vive. Et si pour
eest effect vous percez le tuyau vers le haiilt, estimant de conserver quelque
partie de ceste eau par ce moyen, voyez si la fuga uacui, qui est le ressort
de la machine, ne s’en vu, pas interrompue et morte. Si cela n’estoit, le inonde
se verroit Sien embelli à peu de fraiz, et grand gré eu auroit l’inventeur, aux
priz des auteurs de noz moulins, qui sont machines opereuses de matiere, de
fapon et d’usage. Aussi y en a il nne diversité infinie, qui tonte revient à la force
du vent, ou du cheval, ou de l’homme, ou de quelqiie ruisseau mouvant, choses
ordinaires, et prou cognues par tout le monde, non que de vous, Monsieur,
qui n’en voulez poiiit ignorer”. - Het boek over de waarheid kan ik II uiet
dadelijk sturen. Uwe brieven aan Beverwyck en juffr. Schurman zend ik aan
hun adres. Au camp à Rhynberck, le 26me d’Aoust 1639.

2216. H. BRUNO

2).

(L. B.)

De beide Van Baerle’s 3, en de groote Heinsius hebben uwe drie oudste
zoom bewonderd. Het boek van Heinsius over het Nieuwe Testameiit is uitgekomen
Ik ben bezig met de onregelmatigheden van de LatinsChe grammatica
af te schrijven. ConstantUn maakt Latijnsche gedichten en Christiaan doet
1) Uitgegeven door Jonckbloet en Land, t. a. p., blz. 6.
2) Uitgegeven in Oeuvres comp2ètes de Chrisliaan Huygens, I, blz. 544.
3) NI. Caspar en zijn broeder Lambertus (zie blz. 289).
4) Zie blz. 421, Noot 2.
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veel aan muziek. Lodewijk begiut spoedig met de Phonnio; Philips heeft nog
niet veel pleizier in leeren. Hagae Com., VI1 Cal. 8eptembr. (= 26 Aug.)
CI31
.

ocxxxrx

2217. AAN J. VAN BEVERWI.JCK. (K. A.) Lat.
Mersenne maakt liet mij tegenwoordig erg lastig met z i n e brieven. Hoe
staat het met uw werk? Rhyiiberck, 2U Augti 1639.
Wilt gij bijgaanden brief aan Juffr. Schurmau I ) geven? Ook zij wordt
door Mersenne lastig gevallen. Groet Boyus 2).

2218. AAN ANNA MARTA SCHCJRMAN. (K. A.)
Imposuit niihi, ut vides, curam epistolij huius P. Marinus Mersennus,
monnchus Parisiensis, non de minimis ex eorum ordine, quos ai OBilyoi ru@&
w p d minimos appellant. Et gerendus mos fuit amico, multâ mihi scriptione,
cum publicâ, tum ad me et alios privatii iiotus. De caetero, non is sum, qui
amicitiae inter vos copnlandae atitor vel proxeneta dici gestiam. Sacra enim
ut mittam et pert.inacein a nobis de summa veritate dissensurn, vir est hic
coenobita eruditionis vastae , diffusae, indigestae ; faciem dicas iiniversi, qiiam
poeta fabulatus est, ante mare et terras; ingenium deniqne, qnocum si aommercia litererum inis, praedico , non ignnrus mali, epistolis , quaestionibus ,
problematis qnotidie te exereendam, fatigandam , obruendam. Quid hic studis
tuis tibique expediat, E5izyop&apiuy, ut facis, longe praetiosissimam rerum, xizrpdv,
tute videris. Ad primam hanc, ni fallor, salutationem u t nihil reponas, V i x ,
opinor, humanitati tuae imperabis; nisi facis, curandis literis opeïâ mea, si
graturn habes, uti h e t . Vale decus Belgij ab .
Rhenobergae, VI1 Cal.
Septemb. (= 26 Aug.) C1L)IDCXXXIX.

. ...

2219. PH. DOUBLET

”).

(L. B.) Holl.

De kaart en de taxatie van het buis heb ik ontvangen. Met den rijtuigmaker heb ik nader gesproken en ook voor andere dingen, die voor de koets
noodig z i n , gezorgd. M i n e vrouw is op aandringen van broer en zuster
Specx ‘) te Amsterdam gebleven 5).

2220. A. PAUW

,,Iclr

6).

(H.A.)

hebbe wel ontfangen U Ed.ts missive van den

X V Augusti met het

I) No. 1218.

2) Zie blz. 424.
3) Zie No. 2i79 en 2205.
4) Zie blz. 158.
5) De brief is niet gedateerd, maar moet .van Aug. of Sept. 1639 zun.
6) Zie I, biz. 326.
i
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bügevouchde verlof van sune
voor m i n sone I ) , riaervoor ick U Ed.'
dienstelick bedancke. Ende also0 den lieutenant mi schrijft, dat s i n compagnie
door afsterven ende verlopen van soldaten vrij is verswackt, ende mijn sone
gantsch genegen is, s i n e compagnie so0 goet te uiaecken ende te onderhouden
als s i n salighe broeder heeft gedaen gehadt , ende daertoe wel dienstich soude
wesen , dat hy een goede guarnisoenplaetse tegens d'aeustaeiide winter inochte
hebben, ende de gaarniaoenen van den Boscli ende Bergen daertoe gantsch niet
dienen, so0 versoucke ick, dat door U Ed.t5 directie muu voorss. soons compaguie voor t aeiistseude wintersaijsoen het guarnisoen mach becomeii tot
Wtrecht, alwaer de coinpagiiie anderen t i d e heeft gelegen, ofte in een ander
hinnenguarnisoen, als Naerdeii ofte diergelijcke, alleen tot dien einde, opdat
hy een goede compaguie soude magen mseckeii ende te velde breugen." Vooral
niet iu den Bosch; dan iiog liever iu Bergen. Mun oudste zoon, van Bennebroeck 2), is weer herstellende en is nii op zbne hofstede te Beverwijk. .Mette
jongste schepen uy t Oostindien syii meynigh ofte gene rariteiten overgecomen.
Het comptoir, daer de besarstenen vallen ofte ingecoft worden, is afgelopen,
ende sijn alle de onse omgebracht; van de weiuige, die men heeft hecomeu,
sende ick U Ed.' miinster; het is een goet preservatif tegen de coortse." Iii
Amstelredam, den 29 Augusti 1639.

1) Michaël Pniiw (1617-16a8) volgde in 1657 zijn broeder Pieter op als kapitein eeiier
compagnie voetknechten. liij was vroeger page geweest van den Prins.
2) NI. Nicolaes Seys Pauw, heer ran Rennehrock; zie 1, hlz. 328.
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