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Voorlopige transcriptie
[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].

Mijnheere,
Het is niet als het ontsetten van Dennington Castel waerover het Parlement
seer te onvreden is, ende men vreest dat de independenten wel staen met den
Con[ing], soodat het ten laesten sal uutvallen met 3519811810820122224
[Huygens: malcanderen] te 271224248111220 [Huygens: verraden). Indien T
(Huygens: Sijn Hoochheyt] goedvint dat KV [Huygens: wij]
26152730251021191220 [Huygens: thuys komen], soo dient nootsakelijck
162181023161916 [Huygens: Joachimi] hier 261241830271220 [Huygens: te
blijven] om redenen dewelck U.E. bij occasie gelieve te vermanen. S [Huygens:
de Coningh] schijnt te 252681220 [Huygens: staen], maer sonder BE [Huygens:
secours] can ’t niet 112712241220 [Huygens: duren] en de KC [Huygens:
regieringh] van JK [Huygens: het Parlement] is niet 1830111218301017
[Huygens: lijdelick]. Ick verstae dat mijn soon van Hardenbroeck is in garnisoen
binnen Bergen op Zoom, versoecke, indien daer enige veranderinge mochte
vallen dat hij weder tot Emmerick mocht comen of, als Sijn Hoochheyt in een
goet humeur is, ‘tselvige te willen recommanderen. Hij sal anders geen goede
companije te soomer connen hebben, omdat hij boven sijn kennisse heeft,
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alsmede sijn volck ende connen soo soldaten becomen, ’twelck tot Bergen niet
can vallen. Hiermede sal U.E. mij hoochlijck obligeren ende sal weder hooren
dat Wienant Kreyden sal wesen verdienste te doen, als mijnheere, U.E.
bereytwilige dienaer
Johan van Reede

London, 15/25 november 1644
[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Constantijn Huygens, heer van Zuylicom,
in Schraavehage
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