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HET LEVEN VAN CONSTANTlJN HUYGENS. 

1649-1663. 

HOOFDSTUK VIII. (Vervolg) I). 

De tocht naar Aurich was niet de eenige, dien Huygens in  dezen tijd 
deed. Van S tot 12 Juni was hij te Cleve bij den KeurvorstvanBrandenburg, 
om daarna te Breda aan Willem II verslag te doen van den afloopzijnerzen- 
ding a). Den Zden Juli volbracht hij eene opdracht van den Prins hij den 
magistraat van Dordrecht 5). Den Ssten Augustus vertrok hij naar Antwerpen, 
bezocht Gent en Brugge en vond den Stadhouder eenige dagen later te Middel- 
burg *). Ook vergezelde hij dril bewegelijken vorst op vele zijner reisjes. Op 
eeu tocht iu September met Christiaan en zijn neef Gleser ondernomen, deels 
om de goederen van zijn meester te  bezoeken, deels voor genoegen, bezocht 
Hiiygens o. a. Turnhout, Diest en zijne nieuwe heerlikheid Zeelhem, waar hij 
de gast was van de Rarthuizer monniken s). H i  heeft zijne bezitting maar een 
paar malen iu zijn leven gezien. 

I n  1649 heeft Huygens weinig gedichten geschreven. De terechtstelling 
van Karel I gaven hem een paar Latijnsche verzeu in de pen 6, en de dood 
van ziju vriend professor Spanheim bleef niet onbezongen '). Ook dateeren uit dit 
jaar een paar godsdienstige gedichten 8 ) .  Dat H tiygens weinig behagen schepte 
in de woeste jachtpartijen van den Prins, blijkt uit zijn vers Pour les chevaux 
que l'on tzdoit iì, In chasse, in October te Beekbergen, het geliefde terrein voor 
dat jaclitvermaak, geschreven 9). In December begon hij niet het vertalen in 
dichtmaat van eeue menigte Spaansche anecdotes en gezegden uit de Floresta 
Espafiola, De Apoteghmas o Seatencias 10)  ; zij  z i n  later met den titel Uyt Spaensch 
OnDicht in zijne werken opgenomen. 

Huygens had in 1644 een paar lofdichten geschreven op Le Menteur van 
Pierre Corneille; zij waren gedrukt in eene Leidselie uitgave van dat blijspel 

3) T .  a. p., ùiz. 51. i )  Zie dl. IV, blz. XVI. 2) Zie Dagboek, blz. 50, 51. 
4) 'ï. a. p. 5) T. a. p. 6) Zie Gedichten, IV, blz. 150-152. 
7) T. a. p., blz. ,158. 8) T. a. p., biz. ,155, 156. 
9) T. a. p., blz. 157. - Wccterbaen heeft het vers in liet Nederlandscli vertaald (vgl. zijne 

Gedichten, 1657, I, blz. 496). 
10) Vgl. Gcdiclilen, IV, blz. .159-.180. 
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en daarna overgenomen in de Fransclie drukken. Nu zond hij deii beroemden 
schrijver, die ook Latijiisch dichter was, zijne dIoomentn &sultoria, wat aanlei- 
ding gaf tot eeiie briefwisseling tusschen beide mannen l). In  1650 droeg 
Corneille aan Hiiygens zuu Don Suriclte tl'drapii op en liet, op z i n  verzoek, 
aai1 dit drama en aan de ~4~1cZ~~oin~cZe (1651) een korten inhoud voorafgaan, 
zooals de gewoonte was bij liet iiitgeven van vele Nederlandsclie tooiieelstukken. 

Vooral  TOO^ de Prinse- Douairière lieeft Huygens iu de jaren 1649 en 1650 
veel merk verricht, om de nagedachtenis van haren gemaal te vereeuwigen. Het 
Hnis ten Bosch zon een nionnuent worden voor Frederik Hendrik en dehulli 
ran Huygens werd ingeroepen, om dit tot stand te brengen. MetVanCampen 
koos hij de schilders, die de Oranjezaal moesten versieren, en hield met hem 
raad over de onderwerpen der schilderijen. Hij stelde zich in rerbiuding inet 
de kunstenaars, waaronder eenige Zuid-Nederlanders waren, en had menige 
moeilijkheid uiet hen te overwiniieii. Hij raadpleegde Fransclie genealogen over 
de kwartiereu, die zouden worden aangebracht., en zorgde zelf voor de Latijn- 
sclie opschriften in de zaal, waarvoor hij den naam had bedacht. Daardoor 
lieeft hij een belangrijk aaudeel gehad in de stichting der Oranjezaal 2), die iii 
liet laatst van 1652 gereed was. Toen later het plan opkwam, een werk uit 
t e  geven niet prenten van het gebouw en van de schilderijen, bood hij zich 
aan, daarbij een Latijnschen tekst in proza en verzen te schruven, maar dat 
plan moest wegens de groote Irosten worden opgegeven 

Ook aan een ander plan van de Prinses, met hetzelfde doel opgevat als 
liet stichten der Oranjezaal, heeft Huygens veel gewerkt. Frederik Hendrik 
had Mémoim nagelaten, waarin hu zijne veldtochten had beschreven, en A m a h  
wilde, dat zij zoiideii worden uitgegeven. Maar die Mémoiw-s waren, zooals de 
schriver ze had opgeteekeiid, niet in alle opzichten geschikt, om te worden 
gedrukt. Datums en namen waren niet altijd juist, of soms weggelaten, de stijl 
kon hier en daar verbeterd en enkele oordeelvellingen en uitlatingen van den 
schrijver moesten liever ui t  liet werk verdwijnen. Aaii Huygens werd die lang 
niet gemakkelijke taak opgedragen. Oniiauwkeiirigheden werden verbeterd en 
onvolledigheden aangevuld, inaar daarvoor was heel wat oiiderzoelr noodig bij 
de hoofdofficieren, die aan de verschilleude reldtochteii en belegeringen hadden 
deelgenomen. Met groote pieteit werd hier en daar eene kleine wijziging ge- 
bracht iii den stijl en werden enkele uitdrukkingen veranderd. Elke veraude- 
ring, hoe geriug ook, werd aan het oordeel der Prinses onderworpen ". In Septeru- 
ber 1649 schreef hij verder een uitvoerig voorbericht voor het werk 'j), dat 
met een groot aantal kaarteu en platen zou worden uitgegeven ". Maar van 
die uitgave is niets gekomen. In  1652 was er sprake van, dat het werk bij 
Blaeu te Amsterdam het licht zon zien '). In  1654 zoti het boek in eenvoudiger 
vorm verschijnen en ook tien jaren later kwam het plan weer op. Maar 

1) Lie dl. IP, No. 4.919, en T:; No. 5043. 
2) Zie Mi. D. Pecgens in .Mededeelingeit win cle TC~eeniging lei, bcoefeizing dei* yescltie- 

3)  Vgl. M i n m i ~ e s ,  blz. ElF. 
4) De bladen, waarop Huygens dic wijzigingen heeft aangeteekend, zijn bewaard gebleven; 

5) Zie Jfémoiws ,  hla. G5-93. Fi T. a. p., blz. 93-9û. 7) Zie No. 5253. 
8) Zie M6moivc8, blz. 96. 

denis vrin 's ßvavenliugs, Den Haag, II, I876 blz. 209-281. 

Jorissen heeft er in de Inleiding der Mhnoir*os,, blz. XXXVIII-XLIV, eenige afgedrukt. 
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het is iiiet uitgevoerd - waarscli~u.lijk wareu de kosten te hoog - eu. eerst iii l i 3 3  
Iiebbeii de i1fémoire.s de E’r.etEcric Hemi het licht gezien liaar liet exemplaar, dat 
Henriette Cathariiie, Vorstiii vaii Auhalt, eeue dochter van Frederik Hendrik, 
i u  haar bezit had geliad, niaar zonder de aanriillingeu eu. zouder liet roorbc- 
richt vu11 Huygens. 

Iii de laatste dagen vau Deceruber 1640 richtte F1iiygt.11~ een paar LatGu.de 
verzen aan Anua Narirt Schurmau en in Juli 16.50 eene h e l e  serie z) .  En al 
dadelijk na zijue vertalingen uit liet Spaariseh begon hij met eeue dergelilre 
\erie uit het Engelscli die later onder den titel CJyt Enyelsch OtiDickt werd 
uitgegeven. De stof was ontleend aau Archie Amstrong’s  Banquet of Jesta, eeii 
boekje, dat iii 1630 voor het eerst was uitgekomen eu een groot aautal drukken 
beleefde. Belirtlve deze Hollandsche versjes scheef hij ern groot aantal Frmsche 
gedichten, gericht aan Primes Louise van Boheme 4, en aan de Prinses van 
Hohenzollern 6) ,  eeiie vriendin der Koningin van Boheine. De meesten zijn 
iu deu burleskeii trant van Scarroii, op mien hij ook een grafschrift dichtte, 
hoewel de nian eerst tieii jaren later gestorven is. Dit laatste rers gaf aan- 
leiding tot een poëtiacheii twist inet een paar Fransche officieïeu, d’Aunirtle 
eu La Voyette e). Hoezeer Huygeiis iii die dagen ophad niet den sclirijftraiit 
vaii Scarron. blijkt wel hieruit, dat liij zelfs ook Stcr71ces my-bdesqi iw sur In 
mort de M0)is.r Descal.les heeft gedicht ’): liij heeft zijli groaten vrieiid, die den 
11‘Ion Febr. te StocHIiolui wa3 overleden, echter ook op waardiger wijze geëerd 
door een Latijnsch vers eu een paar Fransche gedichten 

Tu 1650 was Huggeiis weer dilrw$s van huis. bijna evenveel als bij het 
leven van Frederik Hendrik, al duurde toen die afwezigheid ook langer acliter- 
eeii. Van 25 Dec. 1649 tot 13 Jaiiaari daarsnuvolgeu.de bezocht hij iii liet 
gevolg van den Prins Utrecht, Arnhem, den Bosch, Breda, Grave eu Nijmegen 
m a r  de wet werd verzet. I n  April was hij eene week te Breda, waar Willem II 
zijn zwager Karel II ontmoette lo), die steeds als balling rondzwierf. Vau S 
tot 25 Juni volgde liij deli Prius. die zich aaii liet hoofd had gesteld van de 
bezending uit de Staten-Generaal en den h a d  va11 State, naar de Hollaudsche 
steden l i )  eu was getuige van al de ouaaiigenaauilieden, die liet gevolg waren 
van dien maatregel. Toen de Stadhouder deli 3lSLen Juli naar liet leger voor 
Amsterdam reisde, begeleidde Huygens liein 1 2). Zonder twijfel úeeft de kaliiie 
secretaris het hoofd geschud bij de maatregeleu vaii zuu onstniuiigeu meester. 
Van 26 Augustus tot 6 September volgde hij den Prins naar C4elderlsiid, OUI daarna 
zinc goederen Monikkeland en Ziiilicliem te bezoeken 13) .  Den Pien October trok 
h i  weer niet den Stadhouder naai. Arnhein, Zutpheu eu Dieren; toeii deze den 
2Bemn ziek naar den Haag was overgebracht, volgde Huygens een paar degen 
later 14). Den Gden Noveuiber kwam de vreeselijke slag voor het Buis van Oranje; 
de krachtige jonge man overleed op 24-jarigen leeftijd. ,Miserere populi hujus 
e t  niei, o Mague Deus”, schreef Huygens in ~ $ 1  Dagboek; de geboorte van 

1) Vgl. Gedichten, IV, hlz. ,183. 2) T. a. p., b l ~ .  238-241. 
3) T. 3. p., blz. 183-205. 4) T. a. p., blr. 205, 209, 21.1, 220. 

7) T. a. p., blz. 234.. 8) L. 3. p., blz. 234, 233, 937, 238. 
9’1 Zie Dcqboek, blr. 50. 40) T. a.p.  1.1) T. a. p., blz. 50 en 51. 
12) ï. a. p., blz. 52. 13) T. 3. p. 14) T. a. p., blz. 51, 52. 

5 )  1’. a. p., ~ I Z .  215-228, 220-231. G )  T. 8. p., blz. 200-214.. 
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Willem III, acht dagen na den dood van zijn vader, was zeker niet in staat 
de droefheid weg te nemen wegens den dood van zijn , clementissimus Princeps”. 

HOOFDSTUK IS. 

De dood van Willem II was een ontzettende slag voor het Buis van Oranje. 
Er was niemand, om hem op te volgen. De oneenighedeii met Holland over 
de afdanking vau het krijgsvolk en de aanslag op Amsterdam waren oorzaak, 
dat de anti-stadhouderlijke partij nog gretiger naar de teugels vaii het bewind 
greep dan aiiders het geval zou z in  geweest. De Staten der verschillende 
gewesten eigenden zich allerlei bevoegdheden toe, die vroeger het deel van 
den Stadhouder waren. De Oranje-partij slonk van dag tot dag en de beide 
vrouwen, die voor de belangen van het Huis moesten waken, werden b i n a  
door iedereen verlaten. Willem Frederili van Nassau, de Stadhoder van Fries- 
land, trachtte partij te treklreii van deu dood van Willem II, om eigenmacht 
en aanzien te vermeerderen. Eii treurig was de houding van den hoogenHo]- 
landschen adel. Wassenaer van Obdam liet zich al spoedig door de Staten- 
Generaal afvaardigen, oni op verschillende plaatsen oneeniglieden te beslechten 
ten gunste van liet nieuwe bemind. En  de graaf van Brederode, de zwager van 
Frederik Hendrik, bracht iii 1654 in de Staten vau Holland het eerst van allen 
zijne stem uit, om de acte van seclusie goed te keuren, en werd zeer bevriend 
niet de Witt. 

Het was al erg genoeg voor de fnmilieledeii van den overledeii Stadhou- 
der allen politieken invloed te verliezen en zich door bijna allen verlaten te 
zieu. Maar er waren bovendien groote finaiicieele zorgeu. De ruime inkomsten 
van stadhouderschap en kapitein-generaalschap, van aandeel in de buitgemaakte 
schepen, enz. wareii versallen. ITet wrinogen vaii E’rederik Hendrik was sterk 
rermiuderd door al de hulp, die liij Karel I verschaft had, terwijl de Koning 
nooit een cent had betaald van den bruidschat zijner docliter. Willem II was 
tegenover zijne Eugelsche familie even royaal geweest als zijn vader en had 
bovendien zeer loszinnig met geld omgesprongen. Van de groote sommen, die 
Frederik Heudrik van den Koning van Spanje volgens liet tractaat van 1647 
te vorderen had, werd niets uitbetaald. De vele goederen der Oranjes brachten 
ininder op dan vroeger en het behoud Tan een groot aantal buitenlandsclie bezit- 
tingen liep gevaar en werd betwist, nn liet niet langer verdedigd werd door 
den iiaam van eeu machtig man. In de %uidelijlie Nederlanden werden al 
spoedig over die goedereii processen gevoerd, die, zooals natnurlijk was bij de 
toenmalige rechtspraak, afliepen ten nadeele van den bezitter, die in  den vreemde 
woonde. Ten gevolge van dat alles waren de schulden groot en het inkomen 
klein en had men te worstelen met financieele moeiltliheden. 

Bovendien ontstond er een hevige twist over de voogd6 van het kleine 
prinsje tueschen zijne beide natuurlike beschermsters; z ine  moeder en groot- 
moeder. Waarschijnlijk heeft er nooit eenige genegenheid bestaan tusschen de 
hartstochtelijke, waar ernstige Prinses Donairihre en de trotsche, koele, maar 
teveiis lichtzinnige Prinses Royale, De grootmoeder nam liet op voor haar 
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kleinzoon, dieii zi j  niet wilde laten berooveii, de jonge moeder, die nooit eenig 
bewijs lieeft gegeven, dat zij liet welzijii van liaar kind bovenal beoogde, legde 
het er op toe, zich het vermogen der Oranjes toe te eigenen, om daaruiede 
hare broeders, die in den vreemde rondzwierven, te helpen. Zij werd in hare 
pogingen krachtig gesteund door hare partijgenooten als Beverweert en Znyle- 
stein, maar vooral door hare grootmeesteres, de vroegere lady Stanhope, en 
liaar man Heenvliet, die liare vertrouwde raadslieden waren en de onverstandige 
jonge weduwe niet zeldznnie volliarding hebben voortgedreven langs alle paden 
der intrigiir, iii liet vaste vertrouwen, dat die paden hen tot riiktloiii en macht 
zouden voerw. Zoo ontrlnnide dan (le strijd 1). waariii Huygens 6611 der wei- 
nigen was, die de Prinses Douairièrr trouw hleveii. toen zelfs vele leden vaii 
den Raad des Prinsen eene dubhelzimige rol speelden, eii die I-iaar voortdurend 
met zijn raad heeft bijgestaan. 

Willem II had het ontwerp vaii ern testninent iiagelateri, waarbij de 
voogdij over zijn zoon. die misschien geboren zou worden, als hij bij den dood 
zijns vaders iiog ininderjarig was, werd opgedragen aan zijne moeder, de Princes 
Royale, niet eeiiigr leden der Staten-Generaal, die hij. de erflater, zou benoemeii. 
Die beiioemiiig liad echter niet plaats geliad en liet stuk mirte datum en onder- 
teekening. Toeli grondde de Prinses Royale er hare aanspraken op, om de 
eenige voogd te zijn vail den jongen Prins en de eenige bestunrster van zijne 
goedereii. De Prinses Douairière eischte dnarentegen, dat naast de moeder, die 
eigenlijk zelve nog oiinioiidjg was, ook voogdeii zoiideii optreden vatli vader- 
zijde, des te eerder, omdat liet gehe le  vermogen va11 den pnpil van dien liaiit 
afkomstig was. 

Den 29"'" November 1650 - Willem III waq den 14de11 vail die iiiannd 
geboren - vroeg de Doiiairi6re aai1 de Stateii van Holland, of deze geeiioi.de 
wilden stellen op de regeling van het cterfliiiis, en deze be4oten het adrie+ iii 
te wiiineii vail liet Hof van Holleiid. De Prinses Royale daarentegrn   er zocht 
de Staten, niets te willen bevelen ten naderle vnii liaar als roogde.; en zonder 
dat de bescliikliiagen vaii haar echtgenoot door liet Hof waren onderzocht. 
Den 1 2 I e n  December iiani liet Hof keiinic van liet ontwerp-testament ci1 r au 
andere stukken en gqf vijf dageii later tlaarvaii bericht aai1 de Staten vnll 
Holland, zoiider eigenlijk advies uit te l~reiigeii, ilen 2Wn verzocht de Prinses 
Royale de Staten, de zaak spoedig te verwijzen naar liet Hof, om gezamenl$c 
met haar leden der Staten tot voogden te beiioeuieii. 1)eiizelfden dag protesteerde 
de Douairière bij de Staten tegen de geldigheid van liet ontwerp-testament en 
verzocht heil, on1 bij de regeling der voogdij familieleden van vaderszijde te 
benoemen. Den 23steli richtte Maria Stuart het verzoek tot de Staten, oui liet 
Hof te gelasten, tusscben de twee partijen uitspraak te doen; deze voldedeu 
aan dat verzoek eii verwezen op 5 Jau. 1651 de zaak naar het Hof, .als weseniie 
een werk de ordinaris Justitie raakende". De pogingen der Donairière, ow het 
Ruis van Oranje te doen beschouwen als een vorstenhuis, dat buiten het ge- 
meene recht stond, en waarvoor de Staten de voogden benoemden, waren dus 

. 

I )  Zie over het begin van dezen jarenlangen strijd liet Jozwnaal cari joh co^ wo% K e i d i -  
lioven . . . . . ove?* de ziekte e?& den dood z ' m  P h s  Willem II en de kisestien onilreiat dv 
voogdij va72 den jonygeboi.en T'?vins in I h n i e k  iwt liet Hi~toi*isch GPnoolcchcip, XXV, 1869, 
blz. 542447, en Jorissen in Ne~noims  de Cons~nntiiz Huygens, biz. L--C. 
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mislukt. DC kauseu voor Maria stonden goed; op liet kleine Prinsje zou minder 
worden gelet. 

Of Huygens de Douairière heeft aangeraden, de Staten van Holland in de 
quaestie te mengen, is onbekend. Maar dat hij haar raadsman geweest is in de 
rechtmkeu, die nu volgden, bl ikt  uit tallooze brieven. Huygens was zeer be- 
vriend gebleven met zijn vroegeren levrmeester Dedel, die met een nichtje van 
hem getrouwd was, sedert jaren zitting had in het Hof van Holland en nu 
voorzitter was vau dat college. Met dezen werd nu alles overlegd en geen 
stap werd door de Douairière ondernomen, zonder voorkennis en goedkeuring 
ran de beide vrienden. 

De pogingen, die liet Hof eerst deed, om eene schikking tot stand te 
brengen tusschen de beide partijen, mislukten, omdat de Pr. R. niets wilde 
toegeven. I n  dezen tijd schreef Huygens de C'onsidemtions pucihues su?' le subject 
de In tutele du jeusne Pyince d ' û m n g e l ) ,  waarin hij er op aandringt, dat de 
Pr. D., de Keurvorst van Brandenburg en Johau Maurits van Nassau als 
iiledevoogden zullen optreden, eu wijst op de jeugd der Pr. R. en op hare 
onbekendheid met de zedeu en gewoonteu van het land, waarin zij woonde. 
€€ij zond zijn stuk o. a. aau Henriette Marie, de vroegere Koniugin vau Enge- 
land, en wees haren guiisteliug Jerniyii op het nadeel, dat de Prins leed door de 
handelwijze zijner moeder I .  Het mocht natoiirlijk niet baten. Het was immers 
niet vóor alles te doen oni het welzijn van den pupil, maar om de macht 
over zijn vermogeii. Den 3lSkn Januari gaf het Hof te kennen dat eene schik- 
king onmogelijk was gebleken en er diis geprocedeerd moest worden. 

Toch deed Dedel nog eeiie poging. Den 5dun Januari had de Pr. R. een 
stuk iugelevercl, waarin de voogdij werd beschreven als bestaande uit drie 
functies, de opvoeding va11 liaar zoon, het beheer zijner goederen en liet be- 
noemen tot auibten, en zij had daaraan toegevoegd, dat zij wel geneigd was de 
opvoeding te regelen met de goedkeuriiig en (leu raad harer schoonmoeder. 
Dedel vroeg haar nu den lodßn Febr., of zij daaraan niet wilde toevoegen, dat 
de Douairière eu de Keurvorst ook door haar zouden worden erkend als mede- 
voogden, wat liet besturen der goederen betreft. Maar zij weigerde. Nu schreef 
Huygens de Lettre eucrite à un ami d e  condiiioii, en suitte des Considwationspaci- 
jiques 3), waarin hij den raad geeft, dat de Pr. R. de geheele administratie ZOU 

overlaten aan voogden van vaderszijde. De brief, aan Dedel gericht, was blijk- 
baar geschreven met het doel, om gelezen te worden door de ledeii van het 
Hof. Zij moesten inzien, dat, nu de Pr. R. niet langer steunde op het testa- 
ment van haar echtgenoot, doordat zij de Pr. D. wilde erkennen als medevoogdes 
mat de opvoeding van den pupil betreft; er geene reden was, de laatste uit te 
sluiten bij liet bestuur der goedereu. Tevens maakte Huygens het ontwerp voor 
eene schikking tusschen de beide partijen '). 

Maar a u  bedierf de Douairière de geheele zaak. Zonder er Huygens en 
Dedel in te kennen, richtte zij zich tot Crommon, een lid van het Hof van 
Holland, die partij had gekozen voor de Pr. R., stelde hem in kennis van het 

4 )  Het stuk is afgedrukt in iMenioii-en da Constantin Huygens, blz. 97, vlgg. Het is van 
29 Febr. 1651. 

2) Zie No. 5094 en 5095. 
:3) Zie de Mivtoires, biz. 115, vlgg. De Iirief is den 13aen Febr. geschreven. 
4)  T. a.  p., 1112. LXXX. 



ontwerp van Huygens eii droeg hem op eene schikking te treffen met de Pr. R. 
Crommon was eene gemakkelijke prooi 8001’ de raadslieden der Pr. R. Hij 
veranderde een en ander i n  het ontwerp van Huygens, liet zich afbrengen van 
de hoofdzaak en werd zoo gestuurd, (lat het odium der weigering van eene 
schikking niet op de Pr. R., maar op de Douairière viel. 

Terwijl de Prinses Royale deed, alsof zij reeds eenige voogdes was,zegels 
verbrak, magistraatspersonen benoemde, enz., behandelde het Hof nu de quaestie 
als rechtszaak en wees den 3OSte” Mei voiinis. Daarbij werd de Pr. R. erkend 
als voogdes, de Keurvorst van Brandenburg altl. medevoogd over den persoon 
en de goederen van den pupil en de Prinses Douairière als toeziendevoogdes. 
Het recht van het begeven van alle ambten werd aan de Pr. R. toegekend. 

De Keurvorst en de Douairière gingen terstond in appel en de zaak kwam 
voor den Hoogen Rand, die op 29 Juli vonnis wees, waarbij tot voogden werden 
benoemd de Pi-iiises Royale, de Prinses Douairière, de Keurvorst van Branden- 
burg en Frederik Lodewijk - m i  Palts-Landsberg. Nu giug de Prinses Royale 
in appel, maar voordat eene beslissing werd genomen, deed de president Haga 
een voorstel ,tot accoordt” en, daar beide partijen den Keurvorst van Landsberg 
buiten de zaak wenschten te lioudeii, kwamen zij den 13“”” Angtistiis 1651 tot eene 
schikking. Daarbij werd bepaald, clat de Pr. R., de Pr. D. en de Keurvorst van 
Brandenburg voogden zouden zijn, de twee laatsten iuet ééue stem gezamenlijk, 
dat het kiezen der magistraatspersonen, behalve in de plaatsen, die behoorden 
toi, het donarie der Pr. R., door het lot tusschen de beide partijen zo11 worden 
verdeeld, dat de benoemiug van den Eersten Edele in Zeeland zou geschieden 
door de voogden gezamenlijk, dat de Pr. R. de iuagisti~atsperso,ieii in Vlis- 
singen, de Pr. D. die in Veere zou benoemen, en dat de quaestie over het 
bestuur van Oranje zou worden onderworpen aan de beslissing van den 
Hoogen Raad en het Hof van Holland gezamenlijk. In hoofdzaak kwam deze 
schikking overeen met het concept, dat Huygens eenige maanden geleden hntl 
opgesteld. 

Zoo was deze zaak dan voorloopig geregeld en aan de Pr. R. en haar 
aanhang de gelegenheid benomen, om het Huis ran Oranje en haar kleinen 
zoon financieel geheel te gronde te richten. Niemand had in deze hoogst moei- 
l i ke  omstandigheden de Douairière meer gesteund dan Huygens en zich meer 
den haat der tegenpartij op den hals gehaald. Deze had in het accoord dan ook een 
artikel ingelascht bepaaldelijk met het doel, hem den voet te lichten, of althans te 
beleedigen. Art. 8 Itiidde UI. aldus: ,Dat de Raden, jegeiiwooïdich zinde vijff 
in getale, die commissie ten tijde van zijne Hooch: Ho. lo. memorie hebbeii 
gehadt, sullen werden gegeven uieuwe commissie, ende dat bij deselve siilleu 
werden noch twee Raden, den eenen bij haere Co. H00ch.t ende den anderen 
bij de verdere medevoocbden gestelt ofte geconfiïmeert, op gelijcke commissie 
ten wedersiden te geveri, met gelicke qualitegt ende macht als de voors. vijff 
andere Raden ende met deselve extensie”. E n  Hnygens had geene commissie 
van Willem II ontvangen. 

Den Wen Maart 1647, dus vier dagen na den dood van Frederik Hendrik, 
had z i n  zoon aan ,onsen lieven eude getrouwen Constantyn Huygens”, OM 

,te erkennen de goede ende getrouwe diensten, die (hij) aen onsen Heere ende 
Vader” heeft bewezen, een pensioen toegekend van f 1200 jaarlijks, ,ende dat 
boven de gagien ende tractementen, die liy F O O ~  deseii ende tot noch toe als 
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Baed ende Secretaris heeft genoten gehadt” l). Huygens bleef dns onder Willem TI 
dezelfde positie beldeeden als onder den vorigen Stadliouder, maar ontving 
eeii grooter salaris. Of dat werkelijk is uitbetaald, valt te betwijfelen. NU heeft 
Willern II eens den Raad ontbonden: men weet niet met zekerheid, wanneer 
en oui welke reden, maar waarschijnlijk gebeurde het iii 1648. Toen benoemde hij 
nl. den griffier Musch en den ontvanger Berckel tot zijne Raden en ,den consul 
Pauw” tot secretaris : de drie lieeren Iavainen afzonderlijk bijeen eu zouden de 
financiëii van %. H. regelen en hrm uit de schulden helpen. Musch beloofde 
zijn best te doen. dat de Proyincien die schulden zou betalen, en bewerkte 
daarvoor de leden der Staten-Generaal; het zaakje zal hem zelf geene wind- 
eieren hebben gelegd. De gewone leden van den Raad verbaasden zich over 
dien maatregel en begrepen terecht niet, ,dat de Heer Jítuch soude meer kennis 
of verlichtinge hebben on] snlclien redresse te doen, als des Princen Ordinaris 
Raden ende Reeckeii-nieesters, die deselve sooveel Jaren hadden gemanieert” 2). 

Het ic: niet onmogel$r, dat de Prins toen, daartoe aangezet door den braven 
MLIBCII, zijn gewonen Raad heeft ontslagen. Maar lioe dan ook, hij heeft de 
Heereii later weer aangesteld en hun allen eene nieuwe commissie gegeven, 
behalve aan Huygens. Waarom deze er geene ontving, is onbekend, maar de 
Prin< zeide lieni, dat het onuooiiig was, beschouwde hem als zun Raad en 
zolid hein meermalen met eene politieke opdracht buiten ’9 lands, terwijl dan 
in de officieele stukken zijn titel Raad en Rekenmeester werd geschreven 3). 
Bij den dood van Willem II waren Raden en Rekenmeesters de Knuijt, de Williem, 
Beaumont, Pauw en Strijeii, die allen eene nieuwe commissie hadden ontvangen, 
en Huygens, die er yeeiie had. Wanneer artikel 8 van het accoord onveranderd 
bleef, werd Huygens baiten den Raad gestooten, waarvan hij, op de Knuijt na, 
het oudste lid was en waarin hij bijna 21 jaren zitting had, of hij moest als 
jongste lid den Raad op nieuw binnentreden en dan nog wel gekozen door één 
der beide partijen. Het is niet te verwonderen, dat hij die belecdiging hoog 
opnani, de Prinses Doiiairitre smeekte, hem dit te besparen, en haar verschil- 
lende veranderingen in het artikel voorstelde 4)d Maar Amalia, die zich toen 
te Cleve ophield bij hare dochter, de Keurvorstiu van Brandenburg, schreef 
lieve briefjes terug, niaar deed voorloopig niets. En  zoo nam Huygens den 
1”‘“” September zitting in  den Raad zonder geschreven commissie, opdat niet 
om zijnentwil ,de minste verhinderinge soude vallen in ’t procnreren ende 
vast stellen van de noodighe oprechte vrede ende eendracht in den Hnysevan 
Orange” j). Gelukkig heeft de Douairiìxe later hare fout ten deele hersteld. Den 
2lateU October teekende zij een stuk, waarbij Huygens tot Raad en Rekenmeester 
van den Prins, tijdens diens minderjarigheid, werd benoemd, en den 228tßn werd 
hetzelfde stuk door de Prinses 12oyale geteelrend ”. Zoo was Huygens dan 
toch door de beide voogdessen als lid van den Raad erkend. 

Bij al de drukte en de onaangenaamheden, die de quaestie over de voogdij 

1) 
%I Zie Aitrema, 40, VI, blr. 58%. 3) Zie No. 5168. 
4) Zie iM&,ioiws, 1~15. XCIX. 51 T.a. IJ., blz. c. 
6) Dit s tuk.  i n  liet liezit van deri Heer hl. Mouton te %-Gravenhage, was op deHuygens- 

tentoonstelling van 1896, No. 540 van dcii Catdogus. In welk verband het staat met een dito 
stuk van 29 Nov. i n  het IIiiisaicliief (No. 530 van den zoo even gcnoemdeii catalogus), lieh ik 
niet kuiineii iingaaii. 

\-olgens het ,,Gemengd register van domesticquen van 14 Yrt. ‘l647’, fo. 4VO. 
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Huygens bezorgden, vond hij nog tijcl Willem Frederik, de stadhoiider van 
Friesland en Groningen, die naar de hand dong van Albertina Agnes, eene 
dochter van Frederik Hendrik en Anialia, te raden en te helpen I ) .  De zaak 
ging niet zoo glad, als men verwacht zou hebben ; waarschijnlijk vertrouwde 
A m a h  den schoonzoon in spe niet volkomen. en zij had er alle reden toe, 
Een reisje van wege de verpachtingen, waarop ook Antwerpen en Brussel 
werden aangedaan - in de eerstgenoeinde stad kwam Huygens sedert 1648 
bijna jaarlijks, waarschijnlijk 0111 de kleine som te innen, waarop de Prins als 
markgraaf recht lind - diende tevens tot ontspanning, want Christinan ver- 
gezelde zijn vader. Het werd waarsch@lijk in Juli ondernomen 2). Gedichten 
heeft Huygens in IG5l niet vele kiiiineii schrijven en de uitvoerigste van deze 
hebben allen betrekking op de zaak, die hem voortdurend bezig hield, nl. de 
voogdij. Zoo schreef liij Ad P o e d e r d o s  Ordiiies 1vo  pace Doinns Atwincue  votzrm, 
Ln tutele. Epistye bwlesqwe, i., JIoiisieiii. le comte d e  Ia Vieztville, A la Prince8se 
d e  Za G m n d e  B r e t a g n e ,  en Xoiprc Z ~ a p i ç  Ooli bezong hij in kleine Lat~jnsclie 
versjes de Haagsche predikanten en gaf die versjes uit met den titel Pastorim 
Hugiensiicm Icones Den Ssten Decetuber schreef liij het laatste gedeelte van 
Hofwyck, waarmede hij in Mei 1650 was begonnen. Aan Aima Maria Schurnian 
richtte liij evenals het vorige jaar een paar verzen, die beantwoord werden 6). 

En kwam weer in aanraking niet Westerbaen, dien hij iu zijiiejeiigd gekend 
had. De Heer van Braiidwyck woonde op zijn buiten Ockenburg te Loosdnineii, 
dus niet heel ver V R I ~  Hofwyck, waar Hupgelis thans meer was dan vroeger, 
nu hij geeii secretaris meer was van den Prins. Westerhaen was een goed 
oeconoom en Huygens trachtte het terrein van Hofwyck zoo sierlijk mogelijk 
te inalren. Dat bracht zeker de beide mannen, die op politiek gebied gelieel 
anders dachten, tot elkander. Maar bovendien zal waorschijulUk Huygens ook 
behoefte gevoeld hebben aan letterkundig verkeer, nu al zijne vroegere vrienden 
hen1 waren ontvallen, Zoo ontstond er dan twschen beiden eene vriendechnp, 
die tot Westerbaeiis dood heeft gedniird. 

Het jaar 1652 was voor Huygens heel wat rustiger dan het vorige. De 
onderhandelingen over het liuwelik van Willem Frederik, waarbij Hiiygeiis 
als tusschenpersoon diende, kwamen tot een bevredigend eiiide en den 2ôSten 
April reisde hij met zijne ambtgenooten de Kiiuyt en Beaumont naar Cleve, 
om het huwelijkscontract iii orde te niaken, en woonde er de briiiloft bij, die 
den aden Mei op schitterende wijze gevierd werd. Met hetzelfde reisgezel- 
schap trok liij den 12"n Juni naar Friesland, bleef eenige dagen io Leeuwar- 
den en keerde over Stavoren en Medemblik terug. De volgende maand bezocht 
hij met Christiasn Staats-Vlaanderen voor de verpachtiiigeii, logeerde ia Hulst 
bij zijn vriend, den gonverneiiï, graaf Hendrik van Nassaii, dien hij voor liet laatst 
zou zien - hij is den Plen December gestorven - en was vier dagen te Ant- 
werpen. Daar leerde hij bij Diiarte aan huis Beatrix de Cnsance kennen, de 

1) Zie No. 5133, 5186. 5188, 5189 eii 5101. 
2)  Zie Dngbock, hlz. 53; de maaiid is daar %eggelaten. 
3) Zic Gedicldeia, l V ,  blz. 244, 248, 251 en 203. De verzcn zijn 4 Febr., 11  Febr.. 3 Maart 

4) T. a. p., blz. 256. - Het boelije zag te Leideii liet licht. 
5 )  T. a. II., idz. 254-256, 061. 

en 15 Aug. geschreven. 
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belangwekkende n o n w ,  die zulk een vreemden levensloop heeft gehad. Als 
jonge weduwe van den prins de Cantecroix was zij hertrouwd met Karel IV, 
hertog TZUI Lotharingen. den beruchten condottiere, hoewel diens vrouw nog 
leefde. Het huwelijk werd door den Paus onwettig verklaard, maar hei echt- 
paar stoorde zich daar weinig anii, totdat Karel linar liet zitten, maar, steeds 
zoekende naar eene nieuwe vrouw, die tiem groot politiek en geldelijk voordeel 
kon aanbrengen, haar jaren lang iii  den waan liet, dat liij liet onwettig huwelijk 
met liaar in een wettig zon veranderen. Huygens voelde zich vooral tot  Beatrix 
aangetrokken, omdat zij zeer muzikaal was, en voerde eeiie tlruklie briefwisse- 
ling met haar, of.chooii zij bijna even slecht Franseh schreef als A m a h  van 
Solms. 

In weerwil vnn liet in 1 6 1  gesloten accoorct waren er voortdurend moei- 
lijkheden met de Prinses 1Zoy;de en haar Engelsche kliek en werd er steeds 
proces gevoerd over allerlei zaken. Den 3lStet1 Jan. 1653 besliste het Hof vau 
Holland een proces over linar dounrie iii liaar voordeel, inaar (lat vonnis werd 
door den Hoogen Raad op 4 April gewijzigd in  haar nadeel. Gevaarlijkerwas 
haar optreden iii Oranje. Terstond na den dood van deti Stadhouder had 
Frederik baron van Dolina, goiiverrieiir van Oranje, een brief geopend, dien de 
Prins hem indertijd ter hand liad gesteld; liij was gedateerd 24 Febr. 1649 en 
hield het bevel in, om na zijn dood de stad aaii iiiemand over te leveren, maar de 
bevelen te volgen der Prinses Royale. Dohna echter liet het Parlement trouw 
zweren aan het kind, dat nog geboren moest worden - de geboorte van 
Willem III ma.: toen in Oranje nog iiiet bekend - en hield zich op de ruimte, 
daar hij reeds: kennis droeg van den twist tnsschen de beide vrouwen en het 
niet op zijn weg lag partij te kiezen. Toen nu bij het openen van eeu verzegeld 
cabinet door de Prinses Royale een afschrift van dit stuk was gevonden, zond 
zij naar Oranje de Rafélis, die er vroeger predikant was geweest en daarna 
hetzelfde ambt in den Haag had bekleed: hij nioest de leden van het Parlement 
tegeu den gouverneur opzetten en op alle wczen tegen lieni intrigeeren. Maar 
Dohna liet den dominee dadelik na zijne komst gevangeu nemen en kreeg al 
zijne papieren in handen. Tii denzelfden tijd had de Prinses Royale een agent 
te Parijs, ril. de TTieiiville, die kolonel was geweest in dienst der Staten en 
later bisschop van Rennes is geworden. Deze legde aaii Parijsclie rechters eenige 
vragen voor, die, als zij toestemmend werden beantwoord, de Prinses Royale 
allerlei voorrechteii zonden hebben bezorgd. Maar de antwoorden waren ont- 
kennend l). De vroegere Koningin van Engeland, Henriette Marie, die t e  
Parijs woonde, intrigeerde met haar vriend Jermyn 2, op alle mogelijke wijzen 
tegen den gouverneur van Oranje, Maar deze had een correspondent teParijs, 
die op de lioogte was van alle plannen der Koniiigin en Dolina op de hoogte 

1) Zie No. T>908, en 1,rs niénioirps du ßirrp-our el Comte I.i.c?'di)-ic de  Dolina, 1621-4GSS 

2 )  Reeds i n  1642 had Hiiygeiis op die verhouding het volgende versje geschreven (vgl. 
Hei*uir.sgegeBen i v n  II. Borkcwski, ICönigsberg, 1898, blz. 137. 

ík l i r l t t en .  III, blz. 2121:  
II.  J C / ~ ) i l i W .  

Henry a beau gaigner son maistre au jeu d'escheqs, 

1,':irnntage qu'il a stirpasse tout escés, 
II n'y trouve que peu de peine. 

Son inaistre Iiiy ùoiiiie 1:i Reine. 
I 
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bracht l). Die correspondent 2, stond ook in verbinding met Abraham Wicque- 
fort, resident van den Keorvorst van Braudenburg te Parijs, en deze berichtte 
weer alles aan Huygens. Zoo gaf de twist tusscheu de beide Prinsessen aau- 
leiding tot een schaakspel, dat ook biiiten de grenzen der Zeven Provinciën 
werd gespeeld. 

Huygens heeft in 1652 weinig verzen geschreven, alleen een paar gods- 
dienstige gedichten, Latijnsche vertalingen van Engelsche spreuken in proza 
vail Francis Quarles, een vers. A m  den Zeser, dat aan Hojwyck moest voorafgaan, 
en een paar Latijusche gedichten, o. a. 1~’ugcc classis Anylicanae op den slag bij 
Dover van 10 December In de eerste dagen van het volgende jaar schreef. 
liij versjes in liet Latijn, Fransch, Eiigelsch, Spaansch, Italiaansch, Nederlandsch, 
Duitsch eu Grieksch op het stranden van twee onzer oorlogsschepen bij Sche- 
veiiiugen, dat erg gelukkig afliep; zij werden samen iu plano uitgegeven ‘). 
Het jaar 1653 was op dit gebied heel wat vruchtbaarder dan het Yorige. In 
Januari kwam de Fransclie zangeres Anne de Ia Barre, wier vader niet Huygens 
in briefwisseliug stolid, met hare moeder eii een jongen broer bij hem in de 
buurt logeeren en hoezeer hij van hare kniist heeft geuoten, heeft hij in verschil- 
lende Fransehe verzen getuigd 5 ) ;  liij betreurde liet zeer, dat hij haar spoedig 
moest afstaan aan de Koningin van Zwedeii, waar zij heenreisde ”. Andere 
Fransche gedichten werden geschreven naar aanleiding ran Huygens’ opneming 
in de .Ordre de la Joye” ‘), een zeer mondain gezelschap. waarvan Amalia 
Margaretha gravin van Slavata grootmeesteres was. Maar het belangrijkste, dat 
hij in dit jaar schreef, was de klucht Tryntie Cornelis *), die in zestien dagen 
is voltooid. De verwikkeling is gedeeltelijk ontleend aan eene in dien tijd 
bekende anecdote. De lilucht is eene der beste van dien ticl en het Brabantsche 
dialect, dat er in voorkomt, bewijst, dat Huygens van de jaarlijksche reisjes, 
die hij naar Antwerpen maakte - ook in Juli 1653 bracht hij erenkeledagen 
door - in alle opzichten partij wist te trekken. De Tryntie Cornelis bleef nog 
eenige jaren in portefeuille, maar Hofzoyck werd in 1G53 uitgegeven. 

Maar ook op practiscli terrein was Huygens in dezen tijd werkzaam; 
hij deed n1. z i n  best voor het maken van een straatweg tnsscheii den Haagen 
Scheveningeii ”). De beste verbinding tusschen de beide plaatsen was een zandweg, 
die bij het Noordeinde begon e11 nog al onregelmatig liep, daar hu de steile 
hoogten meed en over rie lagere duinen ging, terwijl in de buurt van Scheve- 
ningen de zoogenaamdc pauneii, die in deti winter dikwijls vol water stonden, veel 

1) Zie Les Mimoires . . . . . de Uohnn, blz. 138. 
2) Zie No. 5198. Uit eeiie vergelijking inet de boven aangehaalde plaats uit de 1Cli)noit-en 

3) Zie deze allen in Gcdichleti, V, blz. 1-32. 
4) T. a. p., blz. 31-33. Zij kwamen uit met den titel: Forlicnciir~ clades, qitcte in likwe 

blijkt, dat het dezelfde man was. 

Scevc~iito cotit igif  p o s t ~ i d .  Col .  larz. CI313CLIII. 
5) T. a. p., blx. 35-37, 39. 
6) 111 een inal Fraiiscli boekje, getiteld Mitrioires de Hollande, wordt Iieweerd, dat Anne 

de la Barre eene minnares van Willein II is geweest. Maar het blijkt nergens uit, dat zij vroeger 
dan in 1653 in ons land heeft vertoefd. 

7) Zie Gedicliten, V, biz. 42-46 8) T. a. p.: blz. 48-106. 
9) Zie voor het volgende I r .  D. Veegens, Dc Zeeslimat in Mededeelingeia vaia [le Vel*- 

eenilgiizg teis beoefening dei. geschiedenis van ‘ s - G m i ~ c n h n ~ ~ e ,  II. Den Haag. 1856, blz. 141-175. 

v II 
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ongerief veroomkten.  Die slechte toestand was te erger, omdat het een groote 
weg was, d. i. een weg, waarlangs de gemeenschap met andere plaatsen werd 
onderhoiidm en die ook diende voor het vervoer van koopwaren. De andere 
binnenwegen, die op de residentie uitliepen, waren nl. zoo slecht, dat men 
er de voorkeur aan gaf, eerst door het zware zand naar Seheveningen te sukkelen, 
om dan over het harde strand de noordelijk of zuidelik gelegen steden te 
bereiken. Voor de Scheveningers, die hunne maar in den Hang ter markt 
brachten, was de slechte weg een kruis en de Hagenaars waren zoo goed als 
afgesloten van de zee, omdat drie paarden nauwelibs voldoende waren, om 
hunne karossen door het zand te  trekken. 

In  1647 had een ondernemend Hagenaar, Cornelis Michielsz. Soetens, 
penningmeester van Delfland, getracht een einde te niaken aan dien toestand; 
hij had een plan geiuaakt voor een kaiiaal met een riweg aan beide zijden, 
en den Prins weten te winnen voor deze zaak, die echter niet verder kwam l).  

Huygens nam haar thnus weer op, maar maakte een eenvoudiger plan. Soeteus 
had kanaal en ïiwegen willen aanleggen naast den bestaanden zandweg; 
Huygens wilde dieu zandweg bestraten, nadat eerst de hoogten waren afgegraven 
en de laagten waren opgehoogd, zoodat de weg recht door kon loopen. Hu 
kende den afstand tusselien de heide plaatsen, berekende het aantal klinkers, 
dat er noodig zou zijn, wanneer de weg twee Rijnlandsche roeden (= 7l/? meter) 
breed werd, ei1 stelde voor, de onkosten te dekken door het heffen van een 
klein tolgeld. Hij wees verder op het mit en het vermaak, dat de weg voor 
Hcheveninger en Hagenaar zou opleveren. 

Ons schijnt het maken van een straatweg, ongeveer 3 ' / ,  kilometer lang, 
niet de moeite waard on1 over te praten, maar dat was auders in 1653. In  
geheel Holland was nog geen enkele straatweg. En dus waren de bezwaren 
vele in aantal en zwaar van gewicht. De weg zou dadelijk onder het zand 
bedolven worden, de wagens zouden van de hoogte rollen, het tolgeld zoti 
worden ontdoken, het zou jaren duren, voordat liet noodige aantal steenen 
gebakken was! In een uitvoerig stuk, den 29'len December 1653 geschïeveii 2), 

toonde Hoygens nog eens het nnt aan van het plan, bewees de mogelijkheid 
er van en weerlegde geinakkelUlr de aangevoerde bezwnren. Maar de Haagsche 
magistraat durfde zoo iets geweldigs niet aan en Huygens, die z i n  laatste 
stuk geschreven had, terwijl hij ziek lag, borg zijne plannen en berekeningen 
op tot later. 

Huygens was dezen winter langen t i d  ziek en reisde in Jidi 1654 met 
twee zijner zoons en zijn neef Philips Doublet naar Spa, d a t i n  dien tiid bij 
uitnemendheid de badplaats was voor Nederlanders. De reis ging over Eindhoven, 
Maastricht, vanwaar het gezelschap een tochtje maakte naar Luik, en Aken. 
Te Spa dronk h i  eene maand lang het water. Hu sprak er meermalen Karel II 
die hem evenals vroeger zeer aantrok door zune beminnelUke manieren, en was 
er dikwijls in gezelschap van Mevrouw de Merode, de echtgenoote van Johan 
de Merode, kolonel eii lid der ridderschap van Holland, en van hare dochter 
Marguérite 4). Dnarna trok hij met kolonel Stein Callenfels naar Luxemburg 

I) Zie No. 5927. 
2) Het is afgedrukt achter de uitgaven van de Zeeslrnel en in Gediclllcn, VII, blz. 327-334. 
3) Zie No. 5:ìíX. I k )  Vgl. Gerìic.li/en, V, blz. 128 eii ,133. 
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eu bezocht er de vele bezittingen van den Prins, o. a. Vianden. Vandaar 
reisde hij over Echternach, waar hij bij den abt den maaltijd nuttigde, naar 
Trier en zakte toen in drie dagen niet een schip de Moezel af naar Coblenz. 
Op dezelfde manier bereikte hij Dusseldorf en bezocht daarna Meurs, ook eene 
bezitting der Oranjes. Hij vond er den Frieschen Stadhouder en zijne echt- 
genoote, hield er de verpachtiug, keerde over Nijmegen terug en kwam op 22 
iSepteinber, na eene afwezigheid van bijna drie maanden, in den Haag terug. 

Intusschen had de Douairière hem eens weer teleurgesteld. Huygens’ 
oudste zoon Constantin was secretaris geweest van Willem IT, maar was na 
diens dood zonder betrekking gebleven. Nu was de ontvanger van het domein 
te Geertruidenberg gestorven. Huygens verzocht de Prinses z i n  26-jarigen zoon 
tot dat ambt te benoemen en Dedel steunde dat verzoek. Aan beide mannen 
liad de Douairière het te danken, dat de quaestie over de voogdij, geheel 
tegen de verwachting, i n  haar voordeel geschikt was. E n  zij benoemde niet 
den jongen Huygens, maar den man van hare kamervrouw Sibylle, dien zij 
vroeger ook al met een mooi baantje had verrast. Die teleurstelling werd kort 
daarua door eene tweede gevolgd. In  December 1654 stierf de Knuyt en werd 
opgevolgd als raad en rekenmeester door den jongen Crommon, maar deze 
stierf in $pril 1655. Huygens vroeg de betrekking voor z i n  zoon. E n  terwijl 
het ambt van ontvanger niet belangrijk genoeg was voor den jongen Huygens, 
ging het nu volstrekt niet, dat vader en zoon lid waren van hetzelfde college 
en werd een ander benoemd. Het is geen wonder, dat Huygens zich in 
ziii stuk A mes .fils l), in  1655 geschreven, zeer bitter uitlaat over deze 
vorstin, voor wie hij zooveel had gedaan, en die zich zoo schandelijk 
ondankbaar toonde. Die ondankbaarheid moest Huygens nog des te erger 
treffen, omdat ook eene poging, om zijn zoon te doen benoemen tot lid van 
liet Hof van Holland, juist was mislukt 2). Zij, die behoorden tot de Oranjepartij, 
hadden geene kans iii dezen tijd eeiie staatsbetrekking te veroveren en de 
Douairière, die de macht had daarvoor eenige vergoeding te geven, liet hen 
iii den steek en gaf de voorkeur aan lakeien en kameniers. Het is niet te 
verwondereli, dat hare aanhaugers steeds kleiner in aantal werden en dat slechts 
enkele beginselvaste en hoogstaaude mannen eene zaak bleven steunen, die 
door haar werd vertegenwoordigd. 

In  1654 heeft Huygens vrij vele Fransclie verzen geschreven, die o. a. 
gericht waren aan de gravin van Slavata, de .grande maistresse” van de ,Ordre 
de la Jo37e’’ s), aan Alexandre More 4), professor in de theologie te Amsterdam, 
die later wegens zun wild leven dat ambt heeft moeten opgeven, aan d’Aumale, 
die eene speelschuld van Willem 11 opeischte 6 ) ,  aan Margiiérite de Merode 
gedichten op den dood van Balzac ’), enz. Onder de grootere Hollandsche 
verzen zijn te noemen dat aai1 Juffr. Liiclitenburgh met zijne vertalingen naar 
Donne en Over des Heereie Avoadmael 9). Verder schreef hij vele pnntdichten 
en begon o. a. met eene serie versjes, waarin hij anecdotes uit Xincgref’s Teutselu? 
Apqhthegrnata berijmde; hij is daarmede in 1655 doorgegaan en heeft ze later 

~~ 

1) Vgl. M h o i r e s ,  blz. 129-150. 2) Zie No. XOü. 
3) Zie Gedichlat, V, blz. 114. 4) T. a. p., blz. 113 en 120. 
5) T. a. p., blz.341. G) T. a. p., blz. 128. 7) T. a. p., blz. 118, 1151. 
8) T. a. p., blz. 122. 9) T. a. p., blz. 166. 
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in zijne Korenbloemen tot een boek vereenigd onder den titel Uyt Hoogdz~ytsch 
OnDicht. In een Latijnsch vers bezong hij het merkwaardige feit, dat bij het 
springen van het kriiitmagezgn in Delft op 22 October de graftombe der 
Oranjes in de Nieuwe Kerk in het geheel niet werd beschadigd l). 

Den 20”Ien Maart 1655 trok Huygens met zijne ambtgenooten Beaumont 
en Buysero en den tresorier Ketting de Jongh naar Amsterdam en voerde 
er den 23”’”” het woord in eeiie vergadering van burgemeesters over de volgende 
zaak ”. In  1G50 had de stad aan Willem II twee inillioen gulden geleend, 
waarvan de helft in dit voorjaar moest zijn afgelost. Maar er kon in de 
bestamde omstandigheden geen sprake zijn van aflossing. De voogden Q ~ I I  

den jongeii Prins stelden nu voor. dat de stad er genoegen mee zou nemen, 
wanneer er telkens 20 of 2.5 duizend gulden betaald werd, of dat zi j  goederen 
van den Prins zou laten verkoopen. Het scliijut, dat Amsterdam de eerste 
manier heeft gekozen en dat in September reeds een gedeelte werd afgelost. 
Maar het heeft lang geduurd, voordat de geheele som was teruggegeven. 

Nadat Huygens< in het begin van Juli op verschillende plaatsen voor de 
verpachtingen had gezorgd, kwam hij den 14den vtin die maand met eenige 
fami1;eleclen te Antwerpen. H i  maakte daar kennis niet William Cavendish, 
hertog vau Newcastle, en zijne veel Jongere echtgenoote. Margaret Locas, eene 
geleerde en elegante vrouw, die een groot aantal boeken over allerlei onder- 
werpen heeft geschreven. Zij leefden in hunne veeljarige ballingschap van 
hetgeen de hertogin met het maken van kleederen verdiende. Tail Antwerpen 
reisde het gezelschap, ni1 rermeerderd met kapitein Snrann, den echtgenoot 
van Utricia Ogle, en é6n der jongere Duarte‘s - huii vader was in  1653 
overleden - naar Brussel. Daar bezocht Huygens Béatrix de Cusance, de 
zoogenaamde hertogin vaii Lotharingen, die hij drie jaren geleden had leeren 
kennen, en bracht ook twee bezoeken aan Christina, de vroegere Eoningiri 
van Zweden, die kort geleden afstand had gedaan van de kroon en nu liaar 
reislust bevredigde. Zonder twijfel vond Huygens het aardig, kennis te 
maken met de belangwekkende eii zooveel besprokene vorstin. Den 2den -4ug. 
kwam Huygens, na niet zijn gezelschap o. a. nog Leuven en Diest te hebben 
bezocht, in den Haag terug. 

Het schijnt, dat hij de Prinses Douairière bij haar bezoek aan Amsterdam 
in October niet heeft vergezeld. In de laatste helft van December had h i  eene 
lastige reis naar Znilichem, waar eens weer moeilijkheden waren wegens de 
bedijking 9. Het vroor zoo hard, dat Huygens op $ne terugreis te voet de 
Waal overtrok en de bijna zestigjarige man een grooten afstand te paard 
moest afleggen 

In  1655 heeft Huygens een groot aantal Nederlandsche puntdichten, Gf 
,sneldichten”, zooals hij ze noemde, geschreven. En hij heeft zijiie ilfomenta 
desultoria op nieuw uitgegeven. Eigenlijk is het geen herdruk, maar dezelfde 
oplage als de uitgave van 1644, vermeerderd met de blildziden, waarop later 
geschreven verzen zijn afgedrukt. En vooraf gaan de Inscriptiicnczilue autor&, nl. 

1) T. a. p., hlz. 134. 
2) Zie Dagboek, blz. 57, in verband met Wagenaar, A?nstei*dnm, V, blz. E O .  
3) Zie Schinkel, Rijdrage . . . . ., blz. 15, 1G. 
4) Zie Dn!qRnrl;, blz. 58, en i n  verhand daarmede Gcdiclrleii, IT, blz. 236-237. 
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de L a t i n s c h  veriien, die de dichter in 1644 in preseutexeuiplaren had geschre- 
ven, gevolgd door de Rescriptcc de Momentis, n1. de brieven en gedichten, waarin 
vele mannen huil dank voor het geschenk hadden uitgesproken. 

Huygens liet zijne zoons, wanneer hunne opvoeding voltooid was, groote 
reizen doen. Con!;tnntijn had Frankrijk, Zwitserland en Italië bereisd, Cliristiaan 
Denemarken, Frankrijk en Engeland bezocht, Lodewijk is in het gevolg Vau 
eenige gezanten te Londen en te Madrid geweest. De jongste zoon Pliilips, 
die nu uit Leiden was teruggekeerd, reisde in Naart 1656 met een gezantschap 
naar Polen; zijn vader heeft heui niet teruggezien, want hij is den 14den Mei 
1657 te Mariënburg in Pruisen op 23-jarigen leeftijd gestorveii. Hij had minder 
aanleg en talent dan zijue broeders. 

I n  April 1656 werd Huygens met zijn ambtgenoot Beaumont naar Brussel 
gezonden ; de advokaat Willem de Groot vergezelde hen, om rechtskundigen 
bijstand te verleenen. Zij nioesten aandringen op het afbetalen van een deel 
der groote somuien, die de Eoning van Spanje volgens het tractaat, in 1647 
met den Prins van Oranje gesloten, aan dezen moest betalen, en tevens à< 
regeering verzoeken tusschen beide te komen in de procecsen, die de gravin 
vaii Iseugliien tegen den Prins voerde over het bezit van eeuige ziner in de 
Zuidelijke Nederlanden gelegen goederen. Deze vrouw uit het geslacht van 
Merode, weduwe van Philippe Lamornl de Gand, graaf van Isenghien en gou- 
verneur van Rijsel ei1 Doornik, heeft den jongen Prins lange jaren achtereen 
met processen vervolgd en hem vele zijner goederen afhandig gemaakt. Ook zijne 
bezittingen iii Frankrijk waren voor haar niet veilig. Zij grondde hare aan- 
spraken op het huwelijkscontract tiisschen Willem van Oranje en Aima van 
Egniond, grarin van Buren, van 2 Maart 1551. En niemand mas machtig genoeg, 
om den kleinen Prins buiten ’slands te beschermen tegen eene voorname 
intrigatite, die zeker geen niiddel onbeproefd lieeft gelaten, om gelijk te 
krijgen tegenover den vreemdeling. De afgevaardigden werden zeer buleefd 
ontvangen ; Huygens werd door den gouverneur der Spaansche Nederlanden, 
aartshertog Leopold Wilhelm, die op het punt stond vau te vertrekken, een 
paar keeren iiitgeiioodigd, oui ziine beroemde muziekkapel te hooren spelen, 
en kreeg zijne Italiaausche gedichteii vaii heui ten geschenke. Maar eerst eene 
maand lia hunne komst te Brussel hadden de afgevaardigden hunne eerste 
conferentie met de door den aartshertog benoemde commissarissen. En  ni1 kwam 
Don Juan den aartshertog opvolgen als gouverneur; hij had natuurlijk geen 
tijd voor zaken als deze en moest ook m a r  het leger. Den 2 P n  Juni reisde 
Huygens weer af; bv had heel veel mooie praatjes gehoord en plechtige be- 
loften ontvangen, maar niets anders bereikt dan dat een proces van de gravin 
van Isenghien voorloopig was uitgesteld. Uit eenige zcuer gedichten blijkt, 
dat hij te Brussel de hertogin van Lotharingen heeft ontmoet l). 

In  Januari 1657 werd de reis naar Brussel herhaald. Het doel was nu 
de uitspraak in het proces op te houden, maar de poging is niet gehikt; 
den 226hn Februari werd vonnis gewezen in het voordeel van de gravin. Het 
was eene zaak, waar ongeveer een millioen mee gemoeid was ”. Huygens 
reisde den 26sten af, bleef eenige dagen te Antwerpen en kwaw den 16den April 
in den Haag krug, om rif weken later met eene nieuwe opdracht tevertrek- 

1) Zie G e t l i c h n ,  VI, blz. 55-58. 2) Vgi. Aitzema, VIII, blz. 990. 
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ken, nadat hij waarschijnlijk juist het bericht had ontvangen van den dood 
van zijn jongsten zoon. E r  was quaestie van den verkoop van Herstal, eene 
bezitting van den Prins, vlak bij Liiik gelegen, aan deze stad, maar de zaakis 
niet in orde gekomen, al zijn de onderhandelingen ook nog een heelen tijd voort- 
gezet. Baygens werd i n  Luik zeer onbeleefd behandeld en later nog belasterd 
ook in eene bekendmaking van den Keurvorst-bisschop ’). Met zijn zoon 
Lodewijk, die hem op zijne reis vergezelde, bezocht hij de naburige steden, 
logeerde, eveiials acht jaren geleden, in zijne heerlijkheid Zeelhem - die hij 
maar twee malen in zijn leveu heeft bezocht - in het Kartiiizerklooster, gaf 
aan de Prinses Douairière te Turnhout verslag van zijne zending, bracht naar 
gewoonte eenige dagen te Antwerpen door en keerde toen naar den Haag 
terug. 

Evenals liet vorige jaar heeft Huygens in 1657 een zeer groot aantal 
kleine versjes geschreven. Had hij in 1656 tal van Spaansche spreekwoorden, 
die hij vond in Cesar Oudin’s Rtfrnnes o Yrozwrbios Espanoles, in tweeregelige 
versjes berijmd, iu het volgende jaar zette hij dien arbeid voort, terwijl hij 
gebruik maakte van de Refrnues o I‘rmwbio* en Romance van Hernaii NriGez. 
Een klein gedeelte VRU die versjes is in de li‘omtbloemen (16%) opgenomen. 
Nadat hij de Tmyntje Cornelis had uitgegeven 2), hield hij zich nu met de uit- 
gave van dien zwaren biindel bezig 3); liet was de eerste verzameling zijner 
Nederlandsche gedichten sedert de Otin (1625). De Nederlandsche verzen daaruit 
zijn herdrukt. evenals de Heili:yhe Dnylu?n, Oogentrooai, Io.fzu?jck en Tryii[je 
Corqielis. Het Daghioercli zag uu voor het eerst het licht met al de lofdichteu, 
die er indertijd op waren geschreven, ei1 verder bijna alle Hollandsche veneu, 
die Huygens sedert 162.3 had gedicht. Daaronder zijn acht boeken Smd-dicht, 
waarvan twee met vertalingen. De biindel is versierd met een portret Vau Huygens, 
naar eene teekening van Christiaan, en niet een groot aantal lofdichten. 

Half September werd Huygens ziek en moest twee maanden achtereen 
liet bed honden en daarna nog eene mastid t’huis blijven. In dien tijd schreef hij, 
dikwijls ’s nachts, terwijl hij niet de koorts te bed lag, een groot aantal versjes 
als opdracht van zijn boek aan verschillende personen 4). Iii Februari 1658 
zagen de Korenbloemen het lielit 6); Huygens’ zwager de Wilhem had alleen 
met de afgedrukte vellen kennis gemaakt 6 ) ,  want hij was den 27ste” Januari 
gestorven. Het was een droevig verlies voor Huygens. De beide zwagers waren 
niet alleen 26 jaren lang ambtgenooten van elkander geweest in den Raad 
van den Prins, mam zij waren ook bijzonder met elkander bevriend. Wanneer 
Huygens in het leger of op reis was, hield de Wilhem hem trouw op de hoogte 
van alles, wat er in den Raad voorviel. En in de moeilijke tijdeu sedert den 
dood van Willein II had hij Huygens altijd krachtig gesteund bij zijne pogingen, 

1 1  Zie No. 5585 en 5586. 
2) In  ’R C;mve)t-Hugc. By .4di*iun Vluck. ,1657. Met preuilegie. 4O. Er is een herdruk 

3) De opdracht aan Huygens’ zonen is van 20 Febr., het privilege van 26 Nov. 1657. 
4) Zie Cedic l i loz ,  VI,  blz. 226-232. 
5) I n  ‘s C?*avri+Huqe. By Adi.iaen Vlnck. M. DC. LVIII. Met Privikgic! vnn dc Heeven 

Slaten win Hollrint ende West- Vvirsltnt. P. 
G )  Zie No. 5557. 

van hetzelfde jaar. 
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om de belangen van het Huis van Oranje te  bevorderen, terwil verscheidene 
leden van den Raad i n  het geheel niet te vertrouwen en op eigen voordeel 

*bedacht waren. 
In Juli deed Huygens meer z in  gewone reisje voor de verpachtingen 

en bezocht ook Antwerpen. En in Augustus was hij in den Haag tegenwoordig 
hu het huwelijk VWI z i n  piipil Albert Snouckaert met Isabella Rataller 
Doublet l); het jonge vrouwtje is reeds het volgende jaar gestorven. 

Behalve vele versjes in presentexemplaren van zijn boek, schreef Huygens 
in 1658 een groot aantal lofdichten en twee verzen van langeren adem, Korte 
omspraeck van miin dagelieb huijagebed 2, en A'ood-weer en liefde VOOY leed 
het laatste is gericht tegen iemand, die hem erg had belasterd 4 ) .  

In het laatst van 1658 kwam er weder eene vacature bij het Hof van 
Holland en Buygens deed nogmaals zijn best, om zijn oudsten zoon to t  dat 
ambt te doeu benoemen. De edelen hadden hem, toen de jonge man den 
vorigeii keer niet was gekozen, beloofd bij eene nieuwe vacature hunne 
stem op hem te zullen uitbrengen. Maar de meesten van hen hielden hun 
woord niet en bekommerden zich niet om de oude vriendschap met denvader 
vau den wndidaat. Deze kon hen immers niet meer helpen, nu er geen Stad- 
houder was; financieel voordeel en baantjes kwamen van eene heel andere. 
zbde. Het dnurde tot Januari 1660, voordat de benoeming plaats had. De 
jonge Huygens werd niet gekozen, maar W. Cornelis Fannius, een zoon 
van den secretaris van Brouwershaven. Waarom stond Huygens ook aan 
den verkeerden kant en volgde hij niet het voorbeeld van den hoogen Hol- 
landschen adel, die zich zoo goed wist te schikken in d e ~ ~  toestand gedurende 
het stadliouderlooze fidperk en bizonder bevriend was met den raadpen- 
sionaris? Het was uogmnals eene groote teleurstelling voor Huygens, vader 
van drie talentvolle, ongeveer 30-jarige zoons, voor wie elke eervolle betrekking 
onbereikbaar bleek. En hoe bitter hij, die zoo terecht het woord Gonatanta. als 
devies voerde, de on troiim en woordbreuk ziner vroegere vrienden voelde, 
wier voorspraak liij honderde malen bij den Prins was geweest, blijkt uit  z in  
Memoire p o w  mes enfccws 5). 

In  Maart 1659 stierf Maria Charlotte van Dorp, eeue nicht, die heelveel 
b i  Huygens aan huis kwam en wier dood bij zeer betreurde, in DecemberzUn 
oude vriend Vau der Burgh en in Mei 1660 zcn zwager Fhilips Doublet. Zoo 
werd de kring van verwanten eu goede vrienden steeds kleiner. 

1) Zie Dagboek, bl. 62. 2) Zie Gedichten, VI, blz. '14.2. 3) T. a. p.: blz. 253. 
4) JIen heeft altijd gemeend, dat het vers gericht was tegeii het gedicht Rnkcndc de 

klucht van E j n t j e  Cornelis, dat ïn 1658 in plaiio uitkwam en door Oudaeii mas geschreveii, 
in wiens Poen/, I, 1713, blz. 43, het ook is opgenomen. Toen iii 1G72 de tnfecde uitgave der 
Koiol.mtbZocnie~t het licht zag, waarin Huygens' Xooood-weet. (i, biz. 519)- is afgedrukt, meende 
Oudaen zelf, dat het tegen hem gericht was eii antwoordde met Afkcer der. Nood~c,~eci*, etzProci-e 
der liefde voor leed, (t. a. p., blz. 47). Dr. H. J. Eymael heeft echter aangetoond (rgl. Tijdsclii.. 
woot' Nedorl. T a d -  ctz Lerterk., XXXI, ,1922, blz. 104.-113), dat Huygens' AToocl-iaeer niet legen 
Oudaeii's vers is gericht cn dat dezc zich dus vergiste, toen hij het in 1672 beantwoordde. 

5)  de C E  qui s'est pmsi entre tin clurscurt de  Messieurs du college des Xoblrs d'Hol- 
lande et oies roltis el ntoy, nu sitbject di! lo. seconde p o t o ~ ~ i l l e  de  mon fils aisne' pour. ltf 
charge pvovisoii*e de cort-wil¿ei* ( Y U  Cotiseil. Provi,acinl, i!ctcnnic p r  le depnrr du coiiseillev 
Alnionde, e9q~Zoye cws Indes (zie Me'rnoives, bls. 176-189). Zie ook zjjii versje Onlroutce 
ui*icizden van 23 Jan. (Gcdichleti, VI, blz. 272). 
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Nadat h i  iu Juli 1659 z i n  gewone reisje voor de verpachtingen had 
gemaakt en Autwerpeii bezocht, waar hij de hertogin van Lotharingen ontmoette, 
trok hij op 26 Augustus met Bnysero eii Ketting naar Amsterdam en onder- 
handelde met de directeuren der West-Indische Compagnie, waarschijnlijk 
over geldzaken van den Priiis. En  tevens woonde hij de feesten bij, gegeven 
ter eere van de Priuses llouairikre, die met vier harer dochters en hare schoon- 
zoons Willem Frederilr vau Nassau en den Vorst Vau Anhalt, de stad bezocht. 
Nog te Amsterdam schreef Huygens het gedicht Vomielz’ckc: c lnncheqgiy  aeii 
de edele Hemen Burgemeesteren der stadt Amsterdam l), en hij was het ook, die 
later Vondel nnmeiis de Douairière een geschenk aanbood voor zijiie bij die 
gelegenheid geschreveii gedichteii 2). 

Den 4dcn November vertrok de jonge Priiis, die bijna negen jaar oud 
was, naar Leiden voor zijiie opvoeding. De Prinses Royale had den Heer 
van Zriylestein tot zijn gouverneur beiioemd 3), eenc vreemde keuze, omdat 
hij bekend was wegens zijne ruwheid 4)! en de Keurvorst en de Douairière 
hadden daarin .eindelijk” toegestemd. Aan Hiiygens werd, waarschijnlijk met 
toestemming van de Pr. R.! opgedragen, eeiie instructie voor den iiieiiwen gou- 
verneiir te schrijven, en hij stelde een stiik op, clat de moeite .van het lezen over- 
waard is, zoo verstandig en vol fijnen tact als het is s). Maar het zal Ziiylestein wel 
heel moeilijk zijn gevalleii, naii de nieeste dier voorschriften te voldoen, b.v. 
,,de ne permettre qu’auciiii iiiaiivnis discoiirs soit, tenu en presence du Prince, 
ni le nom de Dieu prins en vain, iii chose sale oii iiinlseaiite iueiitioiiiiée en aucune 
sorte, et si par linzard cela arrivoit, ne uiaiiqiiera pas de le repreiidre aigre- 
ment, afin qiic IC Prince roye coninie les geiis d’hoiiiieiir tloibvent avoir telle 
insolence en detestation”, etc. Het gelieele h i k  is zeer belangwekkend en ein- 
digt met een beroep op het. eergevoel van den iiieuwen gonverueur, aan wien 
de voogden toevertroiiweii .iin Prince, qui leur est si cher et si precieiix, et 
de la bonne éducation tluqiiel dcpentlrn le restablicscmeiit (le sa Maison, et avec 
le temps, s’il plnist :i Dieu, iiiìe partie d u  lien et. servicc. tie cest Estat”. 

Intiisscli,eii lind de besclieriiivroiiw van %nylesteiii, (le Prinses R,oys l~ ,  
alles hopeloos iii de war gcsttiurtl in liet, vorsteiitloiii Oransje. Zij beweerde 
alleen recht te  hebbeii op het bcstiiur iii het vorstendoin en zond liare bevelen 
aan deu goriveriieur, maar die hcveleii wercleii gevolgd door geheel andere 
de beide niedevoogden eii Doh i i~  Iiieltl rekening .niet de laatsten. In  1G53 
kwam D o h a  iii den Hang en schijnt vrede gesloten te hebbeii met de 
Pr. R. ”); iii i654 kwam er althaiis eene soort vaii scliikkiug tot stand ’). Maar 
het ging niet lang goed. Niet alleen werd er steeds hevig gestookt a m  het 
Frausche hof door Henriette Marie, de moeder der Pr. R., maar vele waardig- 

-. 

1) Zie íhl ic lr len,  VI,  blz. 2G5. Ilet vers is van 31 Augustus. 
3) Vgl. Aitzema, 4.0, IX, blx. F.14,. 
4) Zie staaltjes daarvan i n  Les nir;nioit~e.s d i (  Bu iy ivue  ct Comte Fvédet.ic de Doltnu, 

blz. 58-GO. 
5) Het is afgedrukt door Sorissen i n  M/!rnoit.es de Conslrrntiii Huygens, blz. 163-174 

en gedateerd : 20 arei 1659. 
G )  Zie Lm nir;moives du I I L O ~ ~ J J V U C  rl Coni1.e I ~ ’ t * ( k l ~ ~ ~ - i c  da Doltnrt, blz. 145, 149. 
7) Vgl. A. de Poiitbriaiit, E1isbir.e de lo pr.iltciprtzcté d‘Orange. . . . . Avignon, 1891, 

hlz. 202. Ik neem slechts enkele feilen uit het boek over en zal mij niet de moeite geven, de 
vele onjuistheden te weerleggen. 

2)  Zie No. 5624. 
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heidsbekleeders iii het vorstendom kenden de spreuk van het troebele water 
al te goed, om deze rost goed te keuren. En toeii ni1 het regentschap in1657 
het Parlement niet twee leden versterkte I) - de Pr. R. beweerde later, dat zij par 
siwp1"ke dat besluit mer Iiad onderteekeud - begon het lieve leven eerst recht. 
Onder de vale brave menschen te Oranje, die zieli gaarne met intriges ophieldea, 
waren Sylviiis, de procureur-generaal, en Beanregard, de tresorier-generaal, 
de allerbraafste. Op voorstel van den eerstgenoemden kwam het Parlement in 
heftig verzet wegens het benoemen van die nieiiwe leden, zond, toen Sylvius 
door Dohna gevangen was genomen, beschuldigd van eene sarneiizweriug 0111 

Oranje aan den hertog de Longueville uit te leveren, eeu paar zijner leden naar 
den Haag, oui zich te beklagen bij de Pr. R., en week voor het grootste deel 
uit de stad, precies als indertid de Rotneinsche plebejers naar den iTfm2~sncer. 
Beauregard, die zeer waarschijnlijk dadelijk op den loop was gegaan, toen zijn 
niedebeschuldigde Sylvius gevangen was genomen, giug te Parijs eeus vertellcii 
aan Henriette Marie en aan liet hof, hoe schandelijk men te Oranje brave 
menschen behandelde. Iiitusscheii verklaarde het Parlement op zijn Jfoons sncer. 
eene boerenhoeve, den 24'kn Augustus 1G58, dat de Pr. It. de eenige regente 
Wds. Deli 10"" October schreef deze, dat zi j  liet regentschap aaiinani. D o h m  
verzette zich natuurlijk tegeii dit volkomen oumettige besluit en liet de aange- 
plakte bekendmaking er vaii afscheuren. Daarvoor was des te meer redeii, om- 
dat de grooteiideels protestniitsche bevolking het besluit afkeurde, terwijl alleen 
de katholieke geestelglrheid er voor was. 

Intiiescheii deed Maria Stuart den allerdomsten stap, dien zij ooit gedaan 
heeft; zij verzocht 1x1. deii Koning vaii Frankrijk oni hulp tegen Dohiia. En  
Lodewijk XIV, die zieli als nian van de wereld zeker nog wel heriuiierde, hoe 
zij in 1656 met schitterende toiletten iiaar Parijs was gekomen, om hem het 
hof te maken, en die RIS staatsman begreep, dat iim~ deze schooiie gelegenheid 
om zich van Oranje meester te maken, niet nioclit verzuimen, zeide die hulp 
gaarne toe, Eerst werd door agenten vaii Maria getracht D o h a  0111 te koopeii, 
om Oranje over te gevcii aai1 hem, dien (Ie Pr. 1%. zon aniiwijzeu, nl. 
een Ii'raiiscli officier. Toeii dat niet, gelukte, werdeii er andere maatregeleii 
genoiiieii tegen den gouverneur, die zijn ontslag liad aaiigebodeii *), niaar het 
evenmiu als vroeger Iind kunnen krijgen, onidst de Douairière en de I<enr- 
vorst iiieuiand anders bonden vinden, die deii uioeilijkeu post milde aanvaarden 3). 
De Koniiig gelastte iii Aug. 1659, dat de tol op de Rliône, die één der voor- 
naamste inkomsten was van het vorstendoni, zon worden betaald aan deu 
ontvanger der Pr. R. Dohiin erkende dat bevel liiet eii wilde, dat de tol werd 
betaald aan deli gewoiien ontvanger. De Koniug zond een fregat op de Rhône, 
om de schippers te dwingen en liet de bevolking lastig te inakeii, de strengste 
nisatregelen werdeii genomen, oui de subsidiën, die van Holland niocliteu 
komen, in beslag te nemen, en de Pr. R. werd gemachtigd, het Parlement 
van Oranje zitting te  doen liouden buiten het vorstendom '). De Douairière 

1) Zie voor dit en voor liet volgende, De Pontbriant, blz. 803, vlgg. Berscliillende data 

2) Zie zijne Ménioi iw,  biz. 162 en 163. 
3) Zie Pon~bi*ictnt, biz. 210, 211. 4) Vgi. Aitzerna, IX7 blz. 616. 

zijn fout en de redeneeringen meermalen onzinnig. 
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eu de Keurvorst riepen de hulp in van de Staten-Generaal l )  en Dohna ver- 
sterkte het garnizoen van Oranje. 

In Februari 1660 kwam Lodewük te Aix en liet Oranje opeischen, terwil 
hij zich tot voogd verklaarde van den Prins. Dohna verzocht uitstel, om nadere 
bevelen uit Holland af te  wachteu, eii verkreeg dat uitstel met groote moeite. 
De Douairihre gaf dadelijk kennis van de zaak aan de Staten-Generaal, die 
Iiuiine bemiddeling aanboden, en het Hof van Holland stelde een acoord voor 
tusschen de voogden, dat door twee leden der Staten-Generaal naar Brussel 
werd gebracht, waar de Pr. R. zich bevond. De Douairière berichtte dat aan 
Dohna * )  en de Royale schreef een brief aau den Koning 3), om hem te ver- 
zoeken .de vouloir surseoir, de ïaire agir le Comte de Dona, en laissant les 
choses en I’estat qu’elles sont, ou les remettre en celui qu’elles estoient aupa- 
ravant, auquel Nous somnies tombés d’accord, qu’elles demeureront jusques à 
ce qu’elles seront este terminées, ou par accommodement, ou par la decision 
de la Cour d’Hollande”. Het was te laat; de Koning liet zijiie prooi niet 
meer los. Fransche troepen trokken het vorstendom binnen en Dohna gaf 
den 20Sten Maart de stad en het kasteel over. Voor zijne krijgsmanseer 
was het zeker te betreuren, dat hij zich niet moedig verdedigd heeft, want het 
garnizoen was voldoende vau alles voorzien 4), en dat h i  bij de artikelen van 
overgave zoovele voordeelen voor zich zelven heeft bedongen 6 ) .  Tot zine 
verontschuldiging voerde hij aan, dat hij geen uitdrukkelijk bevel had, de stad 
tot het uiterste te verdedigeu, wat dan ook inderdaad het geval was s). 

De slag was toegebracht; de Koning zou Oranje bewaren tot de meerder- 
jarigheid Tan den Prim, iu wiens naam zou worden recht gesproken. Brieveii 
van de Douairière aan den Koning en aan Mazarin werden vrij vinuig beant- 
woord ’). De Staten-Gelieraal zonden Otto Copes, raad en peusioiiaris van den 
Bosch, naar Frankrijk, o. n. voorzien Van een schruwn aan den IEoning. Zelfs 
de vroegere Roiiingili vail Engeland, die hare dochter zoo braaf geholpen had, 
om verwarring te stichten, beloofde hare hulp. Maar er was niets meer aan 
de zaak te doen en den 5den Juiii gaf Copes verslag van zijne mislukte zending ”). 
Dat Oranje verloren was gegaan door de schuld der Pr. R., maakte de ver- 
houding tusschen de voogden niet beter 9). 

Intimehen vierde Huygens een huiselik feest; zinc dochter trouwde 
lil. den 20Sten April met haar vollen neef, Philips Doublet, die al heelspoedig 

2) T. a. p., blz. 9 í G .  
2) Zie haar brief in Doliiia’s Mhnoives, biz. 175, 176. 
3) T. a. p., blz. 174, en Pontbriant, blz. 225. 
4 )  Zie Pontbriant, blz. 216. 
5 )  Zie die artikelen in zoue M h o i v e s ,  blz. 185-192, of bij Aitzema, blz. 919-923. 
( i )  De Douairith? schreef aan het slot van haar zoo even vermeiden briei: ,,comme je ne 

puis croire que personne VOLIS peiit blamer, si vous veniez i ceder Q la deriiiere visible exlremit6, et a 
prendre coin de vous meme, el de vos inleressez; aiissi ne puis-je pas bien donner aucunordre 
positif l i  dessus, asseurée cependant que vous ne manquerés pas de tenir la placc aussi long- 
temps, qu‘il y aura que vous ia puissiéc conserver pour le Prince Pupiie”. - Pontbriant haalt 
dezen zin aan, onderstreept de woorden ¿ri demieve visible extveniite en laat de voigende 
woorden tot rtssriw6e weg! 

7) Zie Aitzemn, hlz:924 en 925. 
8) Zie over zijne oiiderhandelingen. t. a. p., blz. 926-9331. 
O )  Zie t. a. p., biz. Y31-933. 
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zijn vader zou opvolgen als tresorier-generaal der Unie. De vader van de bruid 
gaf een uitvoerig en vermakelijk verslag van de brniloft in een brief aan 
Béatrix de Cusance 1). 

Eenige weken later kwam Karel II, pas tot Koning van Engeland uitge- 
roepen, in den Haag. Huygens heeft natuurlijk deelgenomen aan vele feeste- 
lijkheden, die toen plaats hadden ; zijn vers Op de ajbeeldingh van Carel de IIf1 z ) ,  
dat hij in Maart had geschreven, werd opgenomen in liet prachtwerk, dat 
naar aanleiding van Karels verblijf hier te lande werd uitgegeven. 

De troonsbestijgiiig van Karel II gaf natuurlijk de Oranjepartij nieuweu 
moed en deed bij de tegenstanders vrees ontstaan voor eene slechte verhouding 
met Engeland. Zoo outstond eene beweging voor het verheffen van den Prins. 
die van de Staten van Zeeland uitging, maar op niets is uitgeloopen. Wel werd 
de acte van seclusie in September ingetrokken en werd op een verzoek van 
de Pr. R. en de Pr. D., elk afzonderlijk natuurlik, dat de Staten van Holland 
de ,ediicatie” van deri Prins op zich zouden nemen, voorloopig goedgunstig 
beschik t. 

Nadat Huygens in Juli de gewone verpachtingen had gehorideii, reisde 
hij half Augizstns naar Turiiliout, waar de Douairière zich ophield, woonde er 
met haar de opvoering .bij van een treurspel door de jongens van het gyuina- 
siom en reikte de prijzen uit 3). Daarna vertrok hij naar Antwerpen en hield 
er eene besprelring met den bisschop 4 ) .  Bet onderwerp daarva11 laat zich wel 
gissen. Bij het rerdrag van 1647 tusselien den Prins en den Koiiing van 
Spanje was bepaald, dat bij wanbetalilig de schuld van den Koning te ver- 
halen zou z i n  op de goederen der prelaten vau Brabant iu de Noordelijkt? 
Nederlanden gelegen. De qnaestie was weer aau de orde en de gezanten der 
Staten-Generaal, die naar Spanje gingen - Lodewijk Huygens mas in Iiuri 
gevolg - Irregeii de opdracht, ook op de betaling dier schuld aan te dringen. 
Bene aardige bijzonderheid van zijn verblijf te Antwerpen was liet voor Huygens, 
dat hij op 27 Augustus met Diiarte middagmaalde o p  den Lanteriiliof, liet 
vroegere buiten zijner familie van inoedersxijde, dat hem voor eeii deel toe- 
behoorde. 

De Prinses Royale was in het laatst van +September naar Engelaud 
gereisd, om zich iii den glans van bet koiiingschap te koestereu en te popen 
iets van haar braidschat betaald te krijgen. Zij stierf er na eeiie korte ziekte 
den Qden Januari lGG1. Haar dood moet eene opluchting zijn geweest voor allen, 
die het wel meenden met het Hnis ran Oranje. Maar haar overlijden bracht 
weer nieuwe moeilijkheden ”). De Prinses had al de juweeleii der Oranjes mee 
naar Engeland genomen. In liaar testament verzocht zij hare moeder, deze iii  

bewaring te nemen en  ze aan den Priiis te geven. Maar Henriette Marie had 
zich dadelijk van het ,Juweel Cassetien” meester gemaakt en vroowelijke ledeu 
der familie pronkteli nu met de mooiste stukkeii: de hertogin van York o.a. 
droeg een kostbaar parelsnoer en had er een ander voor iu de plaats gelegd. 
De weduwe van Reenvliet - hij was iu 1660 gestorven - mi gravin van 
Chesterfield, had zich en hare dochter eren vóór het teekenen van het testament op 

.I) No. 5644.. 01) Zie Gedichten, VI, biz. 274. 3) T. a. p., blz. 285. 
4) Zie Dngboek, biz. 65. 
5 )  Het volgeiide blijkt uit tal van stukkeii onder de Huygeiis-papieren iii liet Huisarchief. 
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den sterfdag zelf in een codicil voor 400 Q elk laten bedeiiken en maakte zich 
terstond meester van alles, wat zich in de slaapkamer bevond. De stalmeesters 
kregen de .EsCuirije, geestimeert op 1700 S”, de hofmeester Hume hield het 
nieuwe tafellinnen en eenige ,vassellen van silver”. Van alles, wat zich in het 
sterf huis bevond, was niets, zegge niets, overgebleven. De bedienden waren 
niet betaald, evenmiu als de schuldeischers, en de Douairière werd nu vrien- 
delik verzocht, de schulden van het sterfhuis, die, voor zoover men wist, 
f 208.000 bedroegen, te voldoen. Den Raad van den Prins werd opgedragen, die 
zaak te behandelen; hij weigerde iets te doen, voordat al de juweelen, waar- 
mede rie Koningiu-Moeder maar vast naar Frankrijk was gereisd, weer in 
handen van den Prins waren. Hoe de zaak is afgeloopen, is niet bekend. 

Het was misschien om deze quaestie, dat Huygens den 20“* Januari naar 
Cleef reisde, waar de Keurvorst van Brandenburg dikwijls vertoefde, eu na er 
eene week gebleven te zin,  terstond na zine terugkomst den Raad bijeenriep. En  
den 25ste“ Mei trok hij weer met Beaumont naar Brussel I). Van liet vonnis iu 
1657 door het Leenhof van Brabant gewezen in het proces tiisscheu den Prins 
en de gravin van Isenghien, waren de voogden in appel gegaan bij den Raad Vau 
Brabant, die het gecasseerd had. Maar de gravin was intusschen rustig door- 
gegaan iiiet alle goederen van den Prins, in de Zuidelijke Nederlanden gelegen, 
,aen te tasten”, zich van de inkomsten er van meester te makeu en de rentmeesters 
geld af te persen. Eu toeu nu in laatste instantie de Geheime Raad van 
Brabant de gravin toch gelijk gaf 2 ,  en er gevaar bestond, dnt alle goederen 
van den Prins eenvoudig zouden worden verkocht, werd Huygens weder naar 
Brussel gezondeu, nadat de Pr. D. de Staten-Generaal om hulp had verzocht. 
Deze schreven den markies de Caracena, gouverneur der Spaansche Nederlaiiden, 
dat elke executie diende te worden opgeschort, totdat alles, ook de preten- 
tiën der gravin, behoorlijlr waren onderzocht, en verzochteii hem er voor 
te zorgen, dat., wanneer de gravin in het gelijk mocht wordeu gesteld, hare 
preteiitiën mochteii worden voldaan door den Koning, in mindering van alles 
wat deze den Prins schuldig was. Huygens verliet Brussel den 13den Juni, bracht 
eenige dageii te Antwerpen door, gaf te Turnliout aan de Douairière verslag 
van zine zending en keerde toen naar den Haag terug. 

Iutusschen waren graaf Johan Maurits van Nassau en Daniel Weyman, 
de kanselier van Brandenburg, naar Londen gezouden, om te onderhandelen 
over de voorwaarden, waarop Karel II zine zuster in de voogdij zou vervangen. 
Den 17den Mei kwam ,het accoord” s, tot stand, dat niet in alle opzichten naar 
den zin was van de Douairikre 4). En nu werd in  September op nieuw door de 
voogden eene poging gedaan bij de Staten van Holland, dat deze de ,educatie” 
van den Prins op zich zouden nemen. Maar het werd door de Witt belet,o.a. 
omdat aan de Staten geene kennis was gegeven van het bovengenoemde 
accoord van 17 Mei 6). 

Waarachijnlijk was dadel$<, nadat Karel II als voogd was opgetreden, 

1) ‘Zie voor het volgende, Aitzema, X, blz. 159. 
2) Aitzema is hier alles behalve duidelijk. 
3) Het is afgedrukt bij Aitzeina, X, hlz. 61-63. 
4) Zie No. 5708 en 5709. 
5) Zie Aitzeme, t. a. p., blz 82-89. 
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door de 'voogden besloten, iemand naar het Fransche hof te  zenden, om te 
beproeven Oranje terug te  krijgen. Daartoe werd Hnygens aangewezen, die 
het, iri weerwil van zijne 65 jaren, zeker niet onaangenaam vond, Parijs te 
leeren kennen, waar zooveel te hooren en te zien was. Den geheelen zomer 
was hij op reis geweest voor de verpachtingen en andere zaken. Nu trok hu 
in Aiigustiis naar Turnhout, waar de Keurvorst van Brandenburg een bezoek 
bracht aan zijnen schoonmoeder, en beraadslaagde nog eens met die beide 
voogdeu. Naar den Zaag teruggekeerd, leidde hij den @en October zijn zoou 
ConstrantUn, die door de voogden tot raad en rekenmeester benoemd was, bij 
den Raad van den Prins in en aanvaardde den volgenden dag de reis naar 
de Fransche hoofdstad l). 

HOOFDSTUK X. 

Huygens werd op zijne reis vergezeld door zijn zoon Lodewijk en door 
Sebnstien Chièze, iiit Zuid-Frausche onders in Italië geboren, die iii 1657 door 
de voogden van den Prins benoemd was tot nieuw lid van het Parlement van 
Oranje, en in 1660, toen Lodewijk het stadje had opgeeischt, door Dolinaiiaar 
den Haag was gezonden, om nadere bevelen te vragen. Verder had hij bij zich 
zekeren Vlack, een familielid van deil Haagschen boekverkooper, die verschil- 
lende werken van hem had uitgegeven, ei1 drie bedienden. Huygeus reisde 
over Antwerpen, Brussel en Valenciennes en kwam 21 October te Parijs aan. 
Na zich daar op zeer eenvoudige wijze iiigericht te hebben, reisde hij vijf 
dagen later naar Fontainebleau, waar het hof zich ophield, en had den 4den 
November zijne eerste audientie b i  den Koning *). E u  daarmede begonnen de 
Óiiderhaiidelingen, die bijna ?i1/, jaar geduurd hebben en eene onuitputtelijke 
bron van teleorstelliugen z i n  geweest voor den bejaarden diplomaat s). 

Huygens werd in zijne pogingen gesteund door den gezant der Staten 
te Paris, zijn ouden vriend Willem Boreel, door de buitengewone gezanten 
Joan van Gent, Coenrnad van Beiiningen en Justiis de Huybert, die met 
eene bizondere opdracht naar Frankrijk waren gezoiiden ei1 ook in lest hadden 
bij den Koning aan te dringen op het teruggeven van Oranje, en door den 
agent van den Keurvorst van Brandeiiburg, Beeck. De vroegere gouverneur 
van Oranje, Frederik van Dohna, was ook door Amalia gezonden, om bij de 

i )  Zie voor het vorige, Dngboek, biz. 67, G8. 
2) Zie Drcr~bock, blz. 68. - Gedurende zijn verblijf te Parijs heeft Buygens zijn dagboek 

niet bijgehouden, maar slechts een paar onbelangrijke feiten opgeteekend. 
3) Vier folio-deelen in het Kon. Huisarchief bevatten de Iiriefwicseling van Huygens 

over de zaken van Oranje. Zij waren eigenlijk hijlagen tot een ,,Yerbanl", dat verloren is 
gegaan. Behalve rie brieven - zeer vele van Iiuygens aan Amalia en aan den Raad van den 
Prins zijn niet meer aanwezig - i s  er eene ontzaglijke massa andere stukken in die deelen 
opgenomen. Eene portefeuille bevat ook nog papieren over deze zaak. En de brieven van 
A m a h  a m  Huygens tijdens zijn verblijf Le Parijs vormen een afzonderlijk folio-deel. 
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onderhandelingen te helpen, maar die keuze was bizonder onverstandig, omdat 
Dohna volstrekt niet gezien was atm het. Fransche hof; hc heeft zich danooli 
heel weinig met de zaak bemoeid. Bepaald onbetrouwbare helpers waren Henriette 
Mane, de Koningin-Moeder van Engeland, en haar gunsteling Jermyn, nu 
graaf van S.C Albans en Engelsch gezant te Parus. Huygens moest verder de 
hulp missen van den ouden Tassin, den agent of zaakwaarnemer der Prinsen 
van Oranje; h$ was op ongeveer 80-jarigen leeftijd in Ju l i  Ici61 gestorven. 
Huygens kwam spoedig op goeden voet met twee der Fransche ministers, de 
Lionne en den jongen graaf de Brienne; de eerste was een groot muziek- 
liefhebber, de ander een ht i jnsch dichter en kenner van schilderijen. Maar . 
heel veel heeft hem dat niet geholpen, want hunne meer gezag hebbende 
ambtgenooten, le Tellier en Colbert werkten Huygens tegen. En  de omstandig- 
lieden waren ook niet gunstig, want Lodewijk wilde het werk voltooien, door 
Mazarin begonnen, om de macht van den hoogeii adel te breken en dezen 
geheel onderworpen te maken am den Koning. Het bezetten van Oranje was 
eene episode uit dien s t r id  en het was niet te verwonderen, dat de Koning 
terstond last had gegeven tot het slechten der verdedigingswerken van het 
kasteel, die Manrits had laten aanleggen. 

Huygeus verzocht den Koning, nu de vestingwerken gesloopt waren, het 
Frausche garuixoeii te verwijderen; het antwoord was, dat zij nog niet alle 
geslecht wareu l). Toen nu zelfs de muren, die u i t  de  Middeleeuwen dateerden, 
waren weggeruimd, werd het verzoek herhaald en verlof grnagcl naar Oranje 
te mogen reizen, om daar alles te regelen volgens de belofte, die de Koning 
zelf Huygens gegeven had. Het verzoek, op 26 Maart 1668 gedaan 2), bleef 
eene maand laug onbeantwoord en werd toen gevolgd door den eisch, dat er 
een katholiek als gouverneur van Oranje zou worden aangesteld s). Huygens wees 
er op, dat zulk een eisch in strijd was met het gezag van den Prins, en men beriep 
zich op het testament vail Prins Philips Willem van Oranje. Huygens liet een 
afschrift van dat testament uit den Haag kou~en, toonde aan, dat het artikel 
iii dat stuk, waarop men zich zou kunnen beroepen, niet doelde op een gouverueur, 
wees er op, dat protestanten en katholieken te  Oranje steeds in vrede met 
elkander hadden geleefd, en merkte op, dat, nu de vestingwerken van liet 
stadje waren geslecht, er geen kans op was, dat een protestantsch gouverneur 
den Koning en het catbolicisme iets in den weg zou kunnen leggen. Hu bleef 
praten voor doove ooren en de onderhandelingeii over de teruggave van het 
vorstendom bleven voorloopig steken. 

Maar de bezetting van het stadje en vele brave inwoners zorgden er 
wel voor, dat Huygens weinig vrien ted overhield. De bevelhebber dier bezet- 
ting, Pierre de Bouc f3.r de Gaoust, handelde op de meest willekeurige wiize 
en zijn plaatsvervanger, de jonge vaandrig Aiitlioine de Bédarrides, wist zijn 
chef nog ver te overtreffen. Het bestuur Vau liet vorstendom was t idens de 
Fransche' overbeersching heel vreemd geregeld, want de ambtenaren waren in 
dienst van den Prins en de belastingen werden in zün naam geind, terwil 
intusschen de militaire bevelhebber overal ingreep. Van dien hybridischen toe- 
stand maakten natuurlik menschen als Beauregard en Sylvius gebruik; zU 

1) Zie No. 5'774. 2) Zie No. 5778. 3) Zie No. 5798. 
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waren geheel op de hand van den kommandant, trachtten in het Parlement 
alles te beletten, wat kou dienenl om den vroegeren toestand te herstellen, 
en richtten zich telkens tot lict Fmusche hof. Van hunne knoeierijen en van 
de onrechtmatige dadeii der militairen werd Huygens trouw op de hoogte 
gehouden door Sauzin, ,greffier au domaine”, de Langes 5.’ de Lubières, lid van 
het Parlement, en later ook door Serres, een invloedrijk bewoner van het stadje. 
In  lange brieven werd hem alles meegedeeld, wat er in het vorstendom voor- 
viel, en zelfs werden lieni de praatjes, die er liepen, niet gespaad, zoodat de 
staatsman meermalen ongeduldig werd onder dien hid-Franschen woordenvloed. 

Het aantal quaesties, die te behandelen waren, was ontelbaar. E r  waren 
b.v. lieden, die zoat in liet vorstendom invoerden, er niet de vastgestelde 
rechten voor wilden betalen en een aantal gewapenden meenamen, om de 
invordering te  verhinderen. De burgemeesters van Oranje vroegen een gewa- 
pend geleide aan, om den deiirwaarder te helpen, en het kwam tot een gevecht, 
waarbij iemand gewond werd. Natuurlük werd er  geklaagd te Par i s  enmoest 
Huygens zich met dat geval bemoeien. De zaak werd behandeld voor eeiie 
Fransche reclitbank; zes der gewapende mannen, die het recht van den Prins 
en van de belastingpnchters verdedigd hadden, werden te Avignon gernngeu 
gezet en’ een jaar lang opgesloten, waarbij zU aan sllelei ontberingen waren 
blootgesteld, omdat men voor hen geen hoog losgeld kon betalen l). 

ßeaiiregard, de tresorier, kwam met groote vorderingen wegens door hem 
uitgeschoten sommen op last van de Prinses Royale. H;j verhinderde de betaling 
van ambtenaren, voordat die vorderingen voldaan wareu, en riep de Iiiilp in 
van het Fransche hof. De Koning wilde de rechtmatigheid dier vorderingen 
iaten onderzoeken door den intendsnt van justitie, politie en financiën in  
Languedoc, dus door een Fransch ambtenaar, wat volkomen onredelijk was, 
omdat Beauregard als ambtennar van den Prins aan de Voogden van dezen 
verantwoording schuldig was en niet aan den Boning van Frankrijk, die met 
liet heele geval niets te maken had. Huygens richtte zich naar aanleidingvan 
deze zaak eenige keeren tot le Tellier en wees hem o.a. op het feit, dat de 
brave Beaiiregard in liet bezit waß van 18 .blancs seings”, geteekend door de 
Prinses Royale, waarop h i  alles had Iriinnen zetten, wat h i  verkoos *). 
Toen de Koning verlangde, dat Sauzin te  gelik met Beauregard voor den 
intendant van Languedoc zou verschijnec, beval Huygens heni niet te gaan s). 
Maar nn verhinderde de militaire bevelhebber weer, dat e r  door de pachters 
iets werd uitbetaald aan de ambtenaren, en moest Huygens zich niet alleen 
wenden tot verschillende ministers, maar ook eene andientie bij den Koning 
aanvragen, om daar tegeu op te komen. Hoe aardig hu b;j die gelegenheid 
Lodewijk vastzette, b l ik t  uit het verslag, dat hij aan de Prinses Douairière 
toezond 4). Maar de Koning bleef Beauregard helpen. 

En dat zijn maar enkele voorbeelden van het werk, dat Huygens te Par is  
had te  verrichten. 

1) Zie No. 5865, 5884, 5892, 5893, 5898, 5907. 5910, 5930, 5935, 5936; 59% enz. 
2) Zie No. 5079. 3) Zie No. 6030. 4 )  Zie No. GO34. 
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