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[Huygens tekende erop aan:] R. Mald[egem] 17 jul. 44.
Mijnheere,
Ick heb over Zelandt aen U.Ed. gescreven den 17 en 24 junii ende daerbij
eenige gesonden aen Sijn Hoochheyt ende andere. Versoeke mij te doen
weten of oock te rechte handt sijn gecomen ende aen wien U.Ed. goetvindt ick
voortaen mijne brieven op Middelburch sal senden, opdat sekerlijck mogen
werden bestelt, ende gelieve telkens welke lesten off oock open sijn gedaen.
Het is nu 12 dagen dat wij audiëntie versoeken aen het Parlement. Sij hebben
gecommitteert om te overleggen hoe men ons sal ontfangen, dan ick meyne ’t
is maer om te dilayeren. Essex is nae het westen, niet verre van Exeter, daer de
Coninginne is. Lijm, seyt men, is bij prins Maurits verlaten ende souden eenige
plaetsen daerontrent hun aen Essex hebben overgegeven, ‘twelck wel te
presumeren is, want geen garnisoen binnen hebben. Men seyt dat Jorck in
groot perijkel is, niettegenstaende prins Robbert daerontrent ingenomen heeft
Leverpool, ende is sterck in de 20.000 man.
Men wil hier voor seker hebben dat den Con[ing] weder is gecomen met 1.600
paerden tot Oxfort, om te gaen nae de Coninginne, ende Waller sou wesen tot
Woodstock, ses mijlen van Oxfort, wel met 18.000. man. Ratiocinando can het
niet sijn, maer men gebruyckt hier andere redenen ende maximes als bij ons,
soodat wij selden de waerheyt connen weten. Van hier gaen weder vier- à
vijfft duesent man onder het commando van een coolcoper nae Oxfortschire
om daer alles suyver te houden. Hij is genaemt colonel Brown; het Parlement
heeft tegenwoordich seer veel volckx aen alle canten bijeen, soodat den
Con[ing]het qualijck nae menschen oordeel can tegenstaen. Goeden raet ende
goet gelt ontbreeckt hem, ende boven dat staet hij op sijn selven, ende weet
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hem niet te dienen van den tijt waerinne niet weynich is gelegen, want, post
est occasio calva. Mylord Digby is wel de grootste pijlaer of sijn stuensel, waer
het om philosophice te discoureren, ick geloof hij sou Barnevelt daerin hebben
gesupereert, maer daer hoort wat anders tot den dans, of anders valt het
onder de hand wel den doodendans.
Men neemt hier daechlijckx onse scepen ende maekt die prijs, omdat sij
omgesien hebben ende men wel conde mercken dat (als niemant eyt can
bewijsen) dat sij eyt quaets in den sin hebben gehadt. Dit werck heeft men
over lang in Hollandt voorseyt, ende doen conde men het helpen, ende nu is ‘t
schier buyten remedie.’t Is jammer dat het die niet en raeckt die den oorsaeck
van sijn.
Ick heb een schoonsoon, capitein Hardenbroeck onder ‘t regiment van den
grave van Solms . Indien enich ornaement mocht vallen, versoeke hem met
een favuer te willen assisteren. Ick heb voor deses Sijn Hoochheyt en Sijn
colonell hem gerecommandeert. Ick vrese dat ick door mijn lang uuttblijven
mijn vrinden sal verliesen, want uut den oogen, uutter herten. Wensche
daerom weder nae huys, doch het staet niet aen mijn. Hiermede bevele U.Ed.
in de bewaeringe Godes ende blijvende, mijnheere, U.Ed. dienaer,
Johan van Reede
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