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[NB: In deze en volgende brieven gebruikt Johan van Reede een geheimschrift
door bepaalde woorden te vervangen door letters, combinaties van letters of
cijfers. Daarvoor worden verklaringen gegeven in de bijlage bij brief 3637 en/of
door Huygens zelf in een aantekening boven het betreffende woord en/of door
de editeur J.A. Worp. Deze verklaringen zijn gebruikt om de afkortingen zoveel
mogelijk op te lossen, in ieder geval de eerste keer dat ze in de brief worden
genoemd].
[Huygens tekende er op aan:] R. Berg. 17 october 44

Mijnheere,
Die van den 27 sept. is mij wel geworden. De aensichten van velen sijn hier
anders geployt als voor den 17 sept. Ick soude den 20e mede hebben
geadviseert, maer den brenger was mij suspect. Hij hangt seer aen IK
[Huygens: ’t Parlement] ende wilde gaen expres om een recompense te
becomen van AB [Huygens: Sijn Hoocheyt], die hij seyde het gepasseerde van
IA [Huygens: Essex] ten hoochsten aengenaem sou sijn. Ick vreesde of hij AB
[Huygens: Sijn Hoocheyt] daerdoor ongelijck mocht doen, want de tijden
connen ijmant licht infecteren. Dit alles niettegenstaende, soo spreeckt men
van geen GZ [Huygens: vrede], maer wel van KE [Huygens:
bijeencomste],’twelck niet sal opereren. Essex sijn volck compt veel thuys. Ick
heb hier gesien als een leger eens wert ontwapent, dat het sooveel is alsof het
waer geslagen, want de meest verlopen ende de rest willen nae huys, alsoo het
veel trainebanden sijn. Veel van Essex sijn officieren maeckt men suspect,
soodat men siet niet dat hij licht weer aen volck raeckt, maer alles wert
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gegeven aen Manchester ende Waller, die nu nae het westen sijn, ontrent
Salsbury en Reding, om den Coninck te stuyten. Haere legers bestaen oock uut
independente officiere ende soldaten, soodat die opinie hier soecken te
floreren, adieu dan gereformeerde religie. Sijn Majesteyt heeft ingenomen
Barnstable aen de zee in Devonshire ende Parlamentairise ontsett,
Montgomery Castel in Walles ende de Lord Byron daervan geslagen ende
eenige gevangen genomen. Wij connen noch antwoort becomen op haer
Hoochmogende gepresenteerde entremise noch restitutie van de scepen,
maer worden onderhouden met exceptiën ende cavilatiën, imaginerende mijn
weder te sijn in universitate ende sijn wij hier nae mijn oordeel inutiel en
souden onsen tijt in De Hage veel beter connen imployeren. Ick heb hiervan
een oculist geleert schellen van d’oogh te nemen, ende alsoo ick eenige
bekenden heb die daermede gequelt sijn, soo verlange ick nae huys om aen
haer mijne cure te proberen, die ick anders vrese de schellen soo dick sullen
wassen, dat het daernae met perijkel gemengt sal sijn. Hiermede bevele U.E. in
de bewaringe Godes ende blijve, Mijnheere, U.E. ootmoedighe dienaer,
Johan van Reede

London, 7 october 1644
[Naschrift:] Dese gaet met een oorlochschip op Vlissingen. Het is een roep dat
Waller sou sijn geslagen, maer can het noch niet aennemen.
[Adressering:] Aen mijnhere van Suylicom
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