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[Huygens tekende er op aan:] R. 17 dr. 44 

 

Mijnheere, 

Op het ontsetten van Dennington, Bambury, Basing ende Newbury bij den 
Coninck sijn alle des Parlements forces geweeken ende in guarnisoen gegaen, 
veele van de ruytterije tot Bramford gecomen, 8 mijlen van hier, waerdoor dat 
men meind dat Abbington mede niet soude connen houden, welcke plaetse 
Oxford seer incommodeert, ende soude Sijn Majesteyts ruytterie in campanie 
ende in Sussex zijn. Sir William Waller ende leuttenant-generael Cromwell 
hebben den generael, den grave van Manchester (die het hout met de 
presbiterialen) beschuldicht dat door sijn faute den Coninck dese progressen 
heeft gedaen. Den grave is daerup hier ontboden ende gistern in ‘t Parlement 
hem geëxcuseert, indien hij sijn leger had geharceleert ende de battaille 
verloren, dat haere gantsche saeke had desperaet gestaen. Hierover is men 
seer te onvreden, de burgers ende statt onwillich te contribueren ende dese 
grave gesuspendeert sijnde, sall de gantsche militie sijn in handen van de 
independenten, daernaer men lang heeft gesien dat het is gedirigeert. De 
commissarissen hebben up sonnendach den 4. deser de propositiën van vrede 
tot Oxford Sijn Majesteyt voorgelesen ende waeren wel bejegent en gevraecht 
sijnde of last hadden hierover te tracteren, seyden neen, maer alleen 
antwoorde te verwachten,’twelck Sijn Majesteyt seyde te willen doen. Hier 
waeren mede present prince Rupert ende Maurice, ende als men lass dat sij 
mede souden wesen buyten ’t pardon ende als den Prince Electeur soude 
wesen gestelt in sijn erflanden, ende sonder geboorte quaem te sterven, dat 
de hoochgemelde princen dan souden geschlooten sijn bijten die erffenisse, so 
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hadden sij ende vele met haer daerover seer gelacht. De condemnatie van ’t 
Laegerhuys, gearresteert over den bisschop van Cantelberg, is aen de Lords 
gesonden. Dan die vinden swaericheyt een man te condemneren volgens een 
wett die nu eerst in sijn regard soude werden gemaekt, doch de prentises ende 
waeterluyden, meind men, dat de Lords daertoe wel sullen bewegen. 
Hiermede U.E. in de bewaringe Godes bevelende, blijve U.E. bereytwilligen 
dienaer,  

Johan van Reede 

London, den 9 december 1644 

[Naschrift:] U.E. gelieve aen Sijn Hoocheyt te recommanderen jonckheer Johan 
van Wijnbergen tot burgemeester van Amersfoort ende sult mijn obligeren. 

[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Constantin Huygens, ridder, raedt ende 
secretaris van Sijn Hoocheyt mijnheere den prince van Orangiën 

© Huygens ING-website

http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/3846


