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Mijnheere,
Wanneer ick uut Den Hage ging, dede Sijn Hoochheyt mijn die eere te willen bij
gelegentheyt scrijven aen de Edelen tot Utrecht ende recommandeeren mijn
swaeger Van den Eede om in haer lith alsmede daertoe gequalificeert
geadmitteert te mogen worden. Ende alsoo Sijn Hoochheyt sulckx onlangs aen
mijne swager heeft gereïtereert en U.Ed. misschien ordre sal becomen om
sulckx inne te stellen, soo versoeke dat U.Ed. de penne soo gelieve uut te doen
drucken dat verstaen can worden dat het wort gemeynt, waerdoor U.Ed. mijn
ten hoochsten, oock mijne voors. swager sult obligeren ende occasie geven
‘tselvige altijt te sullen erkennen.
Wij sijn hier bijcans afgesneden van alle geselschap. De Commons mogen geen
visites van ons ontfangen, de Lords sijn daervan vrij, maer d’andere worden
daer jalours van. Wij connen nu bij het licht sien hoe de saeken hier gaen, wat
de disputen en wat het oochmerck is. Ick wenschte dat Cabelyow hier ware
met sijn hoochduytschen confrater, sij souden haer ambacht sooals ’t hier
geëxerceert wert verfoeyen.
De werelt tsedert dat U.Ed. hier was, is gants verandert. Doen was ’t in weelde
versleten haeren tijt in playsieren ende wulpsheden, maer nu sijn die
humueren verandert en met enen anderen geest verlicht ende dieselvigen
houden nu vastdagen in haer huysen, ende werden daerinne vier predicatiën
op enen dach gedaen, alwaer het puepel met menichte haeren toeganck mach
hebben, ‘twelck voorwaer is enen grooten ijver ende contentement voor de
arme ghemeynte, ende hierinne toonen de grooten haer gants niet naelaetich,
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maer sijn exempelen van heylicheyt, soodat het geschapen is dat alles nieu sal
worden en het oude verworpen. Den grave van Warwyck hout heden soo enen
vast- ende bidtdach ende gisteren deed het mylady Waller, soodat in plaets
van banquets de predicatiën werden gedaen, ende sij met d’arme ghemeynte
gespijst ende gelaeft met beteren dranck ende cost als tevooren. Ick can niet
scrijven met wat ene genegentheyt ick dit aensie ende soo ene veranderinge
admirere, soodat ick wensche enige onser predicanten hier mochten sijn ende
sien het, soo conden sij het gelooven, want men can ‘t soo niet bescrijven als
het is. Onsen predicant Livius twijfele niet of sal dien ijver mondeling comen
refereren als hij daer compt, ende can oock mercken dat hij met ons was ende
gevoelig is. De Heere will hier aller harten bewegen tot vrede ende geven dat
Sijn heyligen naem in oprechtcheyt mach werden geëert ende omgeroepen,
ende mijn gebiedende in U.E. goede gratij, sal blijven, mijnheere, U.Ed.
dienstwilligen dienaer,
Johan van Reede
London, 7e aprilis 1644
[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Constantijn Huygens, heer van Suylicom,
ridder, raet ende secretaris van Sijn Hoocheyt den prince van Orangiën

© Huygens ING-website
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/3493

