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7006. A A N I. F. BÖKELMAN

6).

(K. A.)

Hierbij gaat het versje, dat ik indertid mankte op nw rectoraat; bet was
zoek geraakt. Ik doe er nog andere versjes b i 6). Be uwe rede zal ik trachten
aanwezig te zin. Hagae, 7 Feb. 1676.

5) Zie blz. 345.
6) NI. Versus VI11 Feb. 1676 (vgl. Gedichten, VIII, bl. 133). Huygens schreef den 76"
Febr. nog In concentue mwìcoe Amdmiae solmnitati pniztos IIX Feb. 76, en een langer
vers met denzelfden titel (t. a. p.).
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7007. F. VAN DORP

l).

(L. B.)

.lck loop perijkel van te sticken, coo ick niet rim. Ick bidde, Uw Ed?
gelieve deseii drenckelingù eens te Iiooren spreecken en den oorboir daerontrent te doen". Het volgende slaat op de briefwisseling inet den heer van
Warmondt a). (13 Feb. 1676) s).

7008. BAN DE BEACTFAIN

(K. A.)

4).

Vriendelik dank voor uw brief. Ja, als het vrede was, zouden wu elkander
nog eens weer kunnen zien. A la Haye, ce 20 Fev. 167G.

7009. AAN J. P. DE CHAMBRUN

5).

(K. A.)

I k begrip, dat het gedicht van de Thou 6, nog niet door u wordt overgezonden. De heer Berckhoffer kan u een nieuw middel tegen jicht aan de
hand doen, gevonden door een predikant te Batavia. Deze heeft er eene verhandeling over geschreven, die juist gedrukt is. Het geneesmiddel zelf kan
men bij een brief insluiten. A la Haye, ce 20" Feb. 1676.

7010. AAN J. SAUZIN ').

(K. A.)

G i geniet dus nog eene goede gezondheid en ik ben nog ongeveer dezelfde als elf jaar geleden, toen ik Oranje verliet. Maar ik maak m i ongerust
over mijn zoon te Paris, die ongesteld is. A la Haye, ce 20 Feb. 1G76.

7011. AAN BUSCHOFF

(K. A.)

met wien ik zeer bevriend ben, zendt een dienaar
De Engelsche gezant
naar u, om u te hooren spreken ,,de viribus atque usu moxae", nu hijietsvari
podagra voelt. Hagae, VI Cal. Mart. (= 24 Febr.) CI313CLXXVI.
1) No. 7007 a, b. In twee briefjes z. d. (beide L. B.) wordt verzocht, de bijgaande verzen
te verbeteren.
2) Waarschijnlijk Jan baron van Wassenaar, heer van Warmont (f 1687), die sedert
1658 hoogheemraad was van Rijnland.
Huygens schreef datum en jaar boven het briefje.
Kopie van andere hand.
No. 7009 a. Een brief vau 10 Sept. (K. A.) is onbelangrijk. - Kopie van andere hand.
Zie No. 6985.
Kopie van andere hand. Uitgegeven in Oeuvres completes de Christiaun Huygeq YIIr,

Zie No. 7002.

9)

NI. William Temple; zie beneden.
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7012. AAN H. DE BERINGHEN

I).

(K. A.)

Ik ben u zeer dankbaar yoor alles wat gij voor niijii zoon gedurende zine
ziekte hebt gedaan. Ik begrip niets van zine ziekte. Men schoonzoon zaldeii
zieke komen halen en hem, zoodra h i vervoerd kan worden, naar het vaderland terugbrengen. A la Haye, ce 27" Fevr. 1676.

1) Kopie van andere hand. Uitgegeven in Oeuvres conaplktes de Cliristiaan Huygens, VIII,
blz. 7.

