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[Huygens tekende erop aan:] R. Assen[ede], 24 junii 44

Mijnheere,
Ick sende dese over Middelburch, U.Ed. gelieve mij een man te nomineren aen
wien ick de brieven over Zelandt aen Sijn Hoochheyt sekerlijck sal connen
bestellen, of dat Sijn Hoochheyt goedvindt die over Den Hage gaen. Wij sijn nu
weder tot London ende sullen sien wat wij hier connen doen, den Con[ing] is
wel gedisponeert, maar hier hapert het, de forme van de regieringe van onsen
staet is hier seer aengenaem.
De legers hebben enige dagen gelegen tusschen een cleyn rivierken, de
Charwell, waer Essex getenteert heeft over te comen, maer vergeefs met
verlos van volck. Maendach de 13 gebruyckten den Con[ing] de manier van de
schuytroyers, siende den enen ende willende den anderen wech, waerom sijn
leger deed harwaerts tot Oxfort ende nae Abbington comen, ‘twelck Essex
volchden. Dan t’savonts ginck Sijn Majesteyt weder nae Woodstock vanwaer
hij was gecomen, ende ginck voorts nae het westen nae Brigton, latende in de
stadt den hartoch van Jork met veel lords ende dames. Die bij Sijne Majesteyt
sijn, is den prins van Walles, Richemont, Linsey, Digby ende Culpeper. In de
stadt sijn 4.000 man, wel voorsien met cooren ende amunitie, met tien
companijen studenten ende ses borgers. Wij waeren sonnendach den 17 in 't
leger van Essex, presenteerden aen Sijn Excellentie ende den crijchsraet, indien
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sij gequalificeert ende willich waeren den Con[ing] propositiën voor te stellen,
onse moyennatie, alsoo wij versekert waeren Sijn Majesteyt te inclineren tot
vrede. Seyde geen ordre daertoe te hebben, maer haeren last te executeren.
Bedanckten ons, sochten mede het welvaren van den Co[ning], Coninckrijck
ende Parlement. Somma, hier is niet als oorloch ende geen apparentie tot ene
accommodatie. De Heere hoope sal Sijne Hoochheyt disseyn segenen ende
sparen in lange gesontheyt ende sal voorts blijven, Mijnheere, U.Ed. dienaer,
Johan van Reede
London , 7/17 juni 1644
[Naschrift:] In ‘t sluyten compt eene lopende tijdinge dat 3. 000 Scotten
willende passeren ene brugge ende veel souden sijn geslagen.
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