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[Huygens tekende erop aan:] R. 28 jan. 45
Mijnheere,
Nadat des Parlements forces hadden ontsett in ‘t westen Taunton Castle ende
dat sij wilden vallen up eenige van des Coninxs ruytterie, so hebben haer de
Coninxsche verrast ende het regiment paerden van Ludlow geslaegen ende
genomen, ende nu op dese vorst noch eene partije van 800 paerden becomen
ende voorts gemarcheert in Sussex ende up die frontieren ingenomen de statt
Pietersfield. Wat progressen Sijn Majesteyt aldaer voorder sal connen doen
door de dissentiën alhier, het misnoegen dat men heeft van de generaels ende
die van d’andere ende haere leghers verre van malcandern gespreyd, sal men
hiernaer beter connen weten. Het Parlement heeft goetgevonden te
arresteren dat de bijeencomste der commissarissen om te tracteren sall wesen
tot Uxbridge, 15 mijlen van hier, aen ijeder sijde 16 personen, maer noch niet
genomineert; dat sij eerst sullen tracteren ende afdoen het point van de
religie, ende die so mogen stellen als het Parlement sal goetvinden, sonder
nochtans aen den Coninck te seggen of versoeken hoe die soude sijn; ten
tweden de militia in des Parlements handen, daer t’sedert bijgevoecht is de
gantsche saeke van Irlant, ’twelck verstandige meinen gedaen te sijn, omdat
het tot gheen effect soude comen, want dit alles moet werden gearresteerd in
den tijt van 20 daegen, ende die geëxpireert sijnde, dat de commissarissen dan
thuys moeten comen. Het Parlement heeft gesonden 100.000. lb. sterl. aen het
Scotsche legher om herwaerts te comen. Men seyd dat met populaire cracht
gearbeit wordt om alle de Lords haar ampden te doen quitteren ende comen
sitten in het Huys der Communen, om alleen hooft voor hooft te stemmen,
daer sij nu een geheel liedt sijn.
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Naedat sir Alexander Carrew ende capitain Hottham, als in mijnen voorigen,
waeren gedecapiteert ende alles ontkent waeromme sij storven, so is weinich
daegen daernaer desen sijn vrouwe doll geworden ende de andere, swanger
sijnde, subitelijck met het kint gestorven. Dese hadden seer gebeden dat men
haer mans executie wilde uytstellen tot haer verlossinge, maer werden niet
geconsenteert. Desen dach is hier onthalst den bisschop van Canterbergh.
Hiermede bevele U.E. in de bewaeringe Godes ende blijve, U.E. ootmoedigen
dienaer,
Johan van Reede,
London, den 20 januari 1645
[Eigenhandig naschrift:] Den werriman is gereed met de boats te vertrecken,
alsoo een convoyer gaet op Zelandt. Ick laet een pas voor haer met de boats
versoeken, dan men is hier soo vreemt dat ick vrese de pas wel mocht worden
geweygert. Den picqueur ontfanckt geen antwoort op sijnen gesondenen brief
aen mr. Cure, waerom hij morgen selfs darwaerts gaet. JA [Huygens: ...
onleesbaar] heeft mijnen 3522825 [Huygens: pas] voor 1112 [Huygens: de]
2281229111220 [Huygens: paerden] geweygert uut vrese omdat hij in de clem
is. Ick sal van 111220 [Huygens: den] 252212171224 [Huygens: speaker]
121220 [Huygens:een] versoeken, maer is voll difficulteyten, met 111626
[Huygens: dit] 2721181017 [Huygens: volck] is 20161226 [Huygens: niet] 2612
[Huygens: te] handelen.
[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Constantin Huygens, ridder, raet ende
secretaris van Sijn Hoocheyt
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