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Voorlopige transcriptie 

[Huygens tekende er op aan:] R. 22 jan. 45         

Mijnheere, 

Voorleden woensdach is alhier up Towerhill onthalst capitaine Hottham ende 
’s dachs daeraen sijn vaeder sir John Hottham, voor desen gouverneur van 
Hull, diewelcke, stervende in tegenwordicheyt van sijn 4 soonen, heeft aldaer 
voor God ende de wereld verclaert dat noyt in sijn gedachten was gecomen om 
Hull te leveren aen sijnen vijant, waeromme hij nu storve, ende dat God de 
Heere het Parlement, sijne rechters ende alle die daertoe hadden 
gecoöpereert, ’tselvige wilde vergeven; dat hij ’t van herten dede, ende stirf 
met so een berouwe van sijn sonden ende diergelijcke constantie dat noyt met 
traenen ofte woorden iemant so is beclaecht. Deselve verclaeringe hadde sijn 
soon ende sir Alexander Carrew tevoorens mede gedaen. Den bisschop van 
Canterbergh meind men dat toecomende weeke mede sal sterven. De 
courantiers maenen de Lords daegelijxs aen dat sij den bisschop mede 
condemneren als de Commons hebben gedaen, updat de gemeinte satisfactie 
mach hebben.  

Van de leghers hoort men niet, alhoewell eenige duysenten paerden in ’t 
westen tegens malcandern sijn gegaen. In Scropshire openbaerdt hem een 
derde partie, alrede sterck 1.500 man, die noch voor den Coninck noch voor ’t 
Parlement sijn, maer voor haer liberteyt, soals sij seggen, willende van d’een 
noch d’ander dus geruïneert werden, sodat hier noch grooter swaericheyten 
voorhanden sijn; ende van het senden naer den Coninck om te tracteren hoort 
men weinich, ende meind men dat het sal werden gedilaeert ende getenteert 
om met het swaert alles te eindigen. Hiermede bevele U.E. in de bewaeringe 
Godes ende blijve, U.E. ootmoedigen dienaer,  
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Johan van Reede  

London, 13 januari 1645  

[Eigenhandig naschrift:] Den brief aen m. Cure die is gesonden bij de lords 
Craven ende Stuward alhier, maer is geen antwoort op becomen. Hier is met 
geen menschen te doen te hebben; 313020 8181812 
912112416121013118301012 [Huygens: sijn alle bedriegelijck] Ick sal noch met 
het passepoort  groote moeten hebben, hoope op antwoort van sir Cure hier 
sal sijn voor ons vertreck nae Oxfort, anders sal ick den piqueur ende werriman 
soo wel geen addres connen geven.  

 [Adressering:] Mijnheere, mijnheere Constantin Huygens, ridder, raedt ende 
secretaris van Sijn Hoocheit 
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