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7001. AAN BUSCHOFF

O).

(K. A.)

Ik dank u voor uw geschenk. Hagae, postrid. Non. (6) Jan. 1676.

2) Huygens schreef: J. BuschoíT, maar waarschijnlijk is bedoeld Hermannus Biisciiliof,
geb. in 1620 te Utrecht; hij studeerde te Leiden, werd predikant te Zoelen en te Kuilenburg
en ging toen naar Indië; van 1655 tot 1657 was hij predikant op Formosa en sedert 1658 te
Batavia.
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7002. AAN

A. MENJOT

I).

(K. A.)

Het doet m i veel genoegen, .dat gij ook nu weer demedicuszijt van m i n
zoon, nu h i ongesteld is, en niet minder, dat gU hem hoop geeft opspoedige
beterschap. Ik vertrouw, dat gij hem zooveel mogelik de afwezigheid zjner
bloedverwanten zult vergoeden. A la Haye, ce 23" Janv.' 1676.

(E. A.)

7003. AAN VAN BROECKHUYSEN

Hartelijk dank voor het zenden van de schoone heester. A la Haye, ce
25" Jan. 1676.

7004. AAN LUBIERES

8).

(K. A.)

Z. H. zal wel melden, wanneer het noodig is, dat er iemand uit Oranje
komt; de vredesonderhandelingen kunnen lang duren. A la Haye, ce 30" Jan.
1676.

7005. AAN J. VAN DER DOES

p).

(E. A.)

,C'est une bonté, encor plus surprenante que la tendresse qui vous arrache
les soupirs sur un beau crayon, que de vous laisser prendre au mot par un
importun, de qui lee interests vous sont moins que rien". GU behoeft maar te
spreken, als ik u een dienst kan bewjzen. A la Haye, ce 20/30 Jan. 1676.

1) Kopie van andere hand. Uitgegeven in Oeuwes complètes de Christhn Huygens,
\'III, blz. 1. - Zie blz. 348.
2) Kopie van andere hand.
3) Kopie van andere hand.
4) Kopie van andere hand.
No. 7005a. Een brief van 24 Aug. (U. A.) is van even weinig belang.
Jan van der Does, heer van Berckestein (t 1704),was lid der Staten van Utrecht en der
Generaiiteiîs-Rekenkamer.

