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H E T  LEVEN VAN CONSTANTIJN HUYGENS. 

1663-1687. 

HOOFDSTUK S. (Vervolg) l). 

Huygens leefde te Parijs zeer eenvoudig; de financiën van den Prius 
lieten waad$ geen weelde toe. Eiij woonde of bij eene familie aan huis, of in 
een soort van pension: wij vinden hem b. v. in den ,faubourg S.’ Germain 
Rue du petit Bourbon, chez monsieur Bailly, au Petit Moyse”, en ,Rue Neufve 
S.< Honoré, proche de S.t Roch, chez Madame Holande au bon fruict” 2). Behalve 
z i n  secretaris Vlacq en een paar bedienden had hij zijn zoon Lodewijk bij zich, 
die in Maart 1663 door Christiaan werd vervangen. Ook werd hu vergezeld door 
Sébastien Chièze, die in  de geschiedenis van Oranje eene kleine rol heeft gespeeld, 
uiaar deze reisde nog al eens heen en weer, om verslag te doen aan de Prinses 
Douairihre te Turnhout, of 0111 Fransclie goederen van den Prins te bezoeken. 

Te  Parijs vond Hiiygens enkele oude vriendeu, o. a. den gezant Willem Boreel 
e u  Henri de Beringhen, nu  Opperstalmeester des Konings. Zeker heeft hij 
persoonlijk kennis gemaakt met Conrart, met wien hij vele jaren in briefwisseling 
had gestaau, en hij leerde ook sonimige vrienden en correspondenteu van zijn 
zoon Christiaau kennen, o. a. Pierre Petit en Jean Chapelain. 

Uit eenige versjes schijnt meii te mogen besluiten, dat de jonge Koning 
zekereii indruk op Huygens heeft gemaakt 3 ) ,  en hij bewonderde in elk geval 
zijne werkkracht eu kennis Vau zaken 4). Maar de woordbreuk, waaraan de 
Fransche Honing zich al spoedig tegenover hem schuldig maakte, het koppige 
vasthouden aan een eens gestelden onbillijken eisch en het toelaten Vau allerlei 
scliaudelUke daden, ia Oranje door zijue ambtenaren bedreven, moeten bij deii 
grijzen dichter dien gunstigen indruk wel spoedig hebben uitgewischt. 

Met twee Pransche ministers stond Huygens al spoedig op zeer goeden 
voet, nl. met Hugues de Lionne en deii jongen graaf de Brienne. Lionne was 
een m m  van smaak, die veel hield van muziek, zijn Latijn nog niet vergeten 
had en het aardig vond, dat een vreemd staatsman hem b. v. met een Latijnsch 
versje om eene audientie vroeg. Huygens heeft een groot aantal Latijusche 
gedichten aan Lionne gericht 5, en natuurlijk dikwijls toespelingen op zijn 

1) Zie V, blz. XXXI. 2) Zie V, No. 5746. 
3) Vgl. Gedichten,VII, blz. 3, 5, 7. 
4) Zie V, No. 2725, en het vers La mode du Roy (Gedichten, VII, blz. 3).  
5) Zie Gedichten, VII, blz. 2-80, passiin. 
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iiaaui geui:ialrt ru hem Lenenn genoemd. Toeii dtl Fraiisclie Staatsiiiitii den 
leten Sept. 1671 gestorven was, teekende onze dichter liet iii z i j u  dagboek :uw 
en iioenide Iieui wsuiiinius aiiiiciis meus.” Henri Loiiis de Loiiihie, graaf’ de  
Bïieiiiie. die zijn vader Henri Aiigiiste hielp iii zijn ambt van st:i:xtssecretariy 
eii heui Inter zou oprolgen, was Latijnscli diclitcr eii eeu rerzanielanr T ~ U  

svliiìderijen, die liij in eeii werkje, De I>iiicicotiicc.d srrti ( I W ) ,  dat liij aan 
Hiiygeiis opdroeg I I, lieeft besclireveii. Ook aai1 lieiii lieeft Hiiygeiis vele 
L;itijiisclie verzen gericht 2), die couitijds beaiitwoorti wertieii l .  Het lieeft 
Hiiygeiis veel verdriet gedaan, toen de jonge uiiui i r i  Ici63 i n  ongeii:ide riel, 
eii iii eeii vrieridelijlren brief heeft liij heiii zijiie hiill) anageboden i .  Heeft 
hij vaii deze beide ministers en ook van den oiidcii De Brienue steiin oiider- 
volideil, Le Tellier eii Colhert hebbeu Iieui in alle opzicliteii tegengewerkt en 
vooral cieu Inatsteii Iieeft Huygens geliaat niet een hartgrondigen liant ‘). De 
adder, (lie Colhert iii zijn wapen voerde, gaf aanleidiug tot nieuige toepasselijke 
iiatelijklieid eu, toeii de beroemde staatcmaii iii 1683 gestorven mas, heeft liii 
een Yii i i i ig  grafschrift op lieni gesclirereii i 

Misscliien had Huygens reeds vroeger ùeii prius de Coiidé Itcrrn keiineii, 
dien hiJ tr Parijs oiitmoette i, eveunls Tiireiiiie. Hij uia:dïte ook keililis 

met den hertog de Grainmont, niaarschalk vaii Frankrijk, die een groot muziek- 
liefhebber was, en werd zeer met lieni berrieiid (. Toeii Grumiiioiit’s Z ~ O I I ,  de 
hertog de Giiiclie, die later wegens hofiiitriges iiit Fraiikrijlr verbannen werd, 
in  Holl:indsclieii dienst was getreden, kwam liij bij Huygens ami liiiis *). 
Andere grootwanïdigheiclsbekleeders, die Huygens leerde kennen, wareu Giiil- 

lauuie de Lamoigiioii ”). ,premier président” Tau liet P;irIeuieut van Parijs, 
een geletterd uian, wiens huis door Racine en Uoilrau werd bezocht, en Charles 
de Sainte-Maure, markies de Montaiisier 10). die in 166‘3 t o t  gouverneur vaii 
Normaiidië werd beiioenid en aau wieii later dr oproeding vau deii Daiipliiii 
werd toevertroiiwd. Hij was gehuwd met de bekende Julie d’Angennes, die 
den scepter heeft gezwaaid iii het Hôtel de Rauihoriillet. 

Hiiygeiis was te veel nian van de wereld, om niet eeu kijkje te iiemeii 
i n  de Parijsche salons. Mad.” de la Fayette, de bekende schrijfster en vriendin 
van Mad.” de Sévigii6, zag hij meermalen en plaagde haar met haar voorgewend 
gebrek aan kennis ’ ). Zelfs de hekende Ninon de I’Eiiclos telde Huygens 
onder hare gasten. .Mon Pere In voit assiirenient pour l’amotir rie in musique 
e t  j e  n’en veux point avoir d’autre pensee”, whreef Christiaan in September 
1662 aan LodewUk Huygens I n ) .  Ook later heeft ome  dichter nog aan de 
beroemde hetaere geschreven, maar ook weer ,pour l’amonr de la  musique” 

Toch kunnen wij als zeker aannemen, dat het niet deze kringeii waren, 
die Hiiygens bij voorkeur aantrolrkeii ; Iriinstenaars en geleerden lagen hem iinder 
aan liet hart. Behalve den bekenden geleerde, criticus en dichter, Jean Chapelain, 

1) T. a. p., blz. 13. 
3) T. a p., blz. 21-25. 4) Zie V, No. 6047. 
5) Vgl.  gedichte^, VII, blz. 49, 107, 108. 6) T. :I. p., VIII, blz. 325 
7) T. a p i  VII, biz. 41, 51. 8) Zie No. 64íi8 en 6473. 
O )  Vgl. Gedichten, VII, blz. 36, 70. 10) T. a. p., blz. 14. 

11) Zie No. 6453, en Gedichten, iWl blz. 53. 
12) Vgl. Oeuvres conzplkles de Christiaan Huygens, IV, biz. 184. 
13) Zie No. G796. 

2) T. a. p., blz. 6-47’ passim. 
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eii Pierre Petit, .géographe d u  Hof’, die reeds boveii werden genoemd, leerde 
liij nog als vrienden van Cliristiaan kennen Michel de Neur4 l ) ,  wiskundige 
eii wijsgeer, ei1 Habert S.‘ de Montmor 2 i ,  clie de werken vaii Gassendi heeft 
uitgegeven. E n  verder den beroemden geleerde Gilles Ménage 3).  René Rapin, 
Jezuïet eu Latijnsch dichter, wiens gedicht over den tuinbouw door Huygens 
werd bezongen i ,  den ahé Michel de Marolles I, die zooveel uit het Latijn heeft 
vertaald, Jacques Cassagues 6 ì .  die verbonden was aan de bibliotheek des 
Konings en wiens verzen door Boileau bespottelijk zijn gemaakt, den abé 
Bruneau ’ ì, penning- en oudheidkundige, eu den Italiaanschen abé Rippolito 
Bentivoglio, die hem een Latijnsch gedicht opdroeg I 

de groote Fransclie dichters van dieil tijd heeft Huygens blijkbaar 
alleen Corneille ontmoet. Vroeger had hij met hem iii briefwisseling gestaan : 
1111 zocht hij hem iii het voojaar van 1663 te Rouen op s, eii hield met hem 
een dispuut over de Fransclie versmaat, dat in vele opzichten merkwaardig i< 
en aanleiding heeft gegeven tot heel wat geschrijflO). Misschien was het bij 
deze gelegenheid, dat Corneille aan Huygens eii de Moutmor eenige van zijne 
Lotijiisclie gedichteii heeft voorgelezen ), maar dat kan ook te Parijs zijii 
voorgevalleii; het jaar, waarin de Fransche dichter voor goed naar de lioofd- 
stad verhuisde, is nl. niet met zekerheid bekend. 

Vali de beeldende kunstenaars oiitmoette Rnygenc de beide schilder- 
Beaubrun, die hem eeii portret schonken ran Anne de la Barre 12), de Fransclie 
zangeres, die hij iii 1653 iu deii Haag liad leeren keniien 1 3 ) .  en den graveur 
Robert Nauteuil, die hem later een portret vaii Lodewijk XIV ten geschenke 
zond 14). 

Maar vooral heeft Haygens te Parijs genoten van de muziek. Hij bezocht 
zelden de groote avondgezelscliappen, maar voor eene muziekuitvoering iii kleinen 
kring was hij steeds te vinden. Hij hoorde de Chambonières. den beroeindeii 
clavecijnspeler des Konings 15), met wien hij vroeger in  briefwisseling had 
gestaan IG), en De Nielle I’). Geoffroy l e )  en Mad.1e Hilaire Is), eene schoon- 
zuster van den beroemden componist l\lichel Lambert. Eii de Italiaansche 
zangeres Anna Bergerotti die grooten opgang niaakte in de Fransche 
hoofdstad. ,(Elle) ressemble a un garcon habillé en fille, et j’auray delapeiiie 
a Ia croire autre jusqu’a ce que le temps m’en donne de plus clairs indices”, 
schreef in April 1663 Christiaau aan Lodewijk 21). Ook later bleef Huygens 

Van 

1) Zie No. 6220, 6221, 6223, en Gediclilew, VII; blz. 86. 
2) Zie No. 6439, B511, 6520, 6531, en Gedichten, VII, blz. 77. 
3) T. a. p,, blz. 15. 4) T. a. p., blz. 69. 

8) T. a. p., LIZ, 41, 42. 9) Zie V, blz. 558. 10) Zie V, No. 6093. 
5 )  T. a. p., blz. 10. 6) T. a. p., blz. 54. 7) T. il. p., hlz. 80. 

II) Vgl. Gedichten, \’Ir, blz. 78. De drie daar afgedrukte Latijiische verzen Ban Huygens 

42) T. a. p ,  blz. 2. 13)  Zie IV, blz. 48F; V, blz. 166. 
14)  Zie No 6582, en Gedichten, VII, blz. 99, ,100. 
15)  Zie Gedichten, VII, blz. 44. 16) Zic V, No. 5412 en 5447. 
17) Zie Gcdicliten, Yíí, bIz. 26, 31 en 44.. 
18) T. u. p., blz. 26, 36 en 44 ,19) T. a. p., 1 1 1 ~ .  44. 
20) Zie Register, en Gedichten, VII, blz. 44, 50 en 51. 
21) Vgl. Oeuwes contplhtes, IV, biz. 324. 

zijn in Febr. 1665 geschreven. 
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levendig belangstellen in het lot der groote kunstenares l). Bij die muziek- 
uitvoeringen, die dikwijls plaats hadden ten huize der Signora, outnioette Huygens 
Lionne en den hertog de Grammont. 

Gedurende zijn verblijf te Parijs heeft Huygens vele kleine LatinsChe verzen 
geschreveii en maar enkele grootere *l.  Hij was van plan deze, met nogeenige 
gedichten, ontstaan op zijne reizen door het Zuiden van Frankrijk, uit te geven 
onder den titel Pa7.e~qln peregi.i?ia 3), maar het is bij het plan gebleven en z i j  
hebben eerst in onzen tijd liet licht gezien. Vele dier versjes zijn, volgens hem, 
ontstaan door het ctooten van de koets, bij het rijden over liet slechte plaveisel 
van Parijs 4) .  Hollaiidsche gedichten heeft hij in dezejaren bijna niet geschreven, 
behalve Rad ' ~ ' l n ~  onrust eii Op Soetenbiwg, tot Sclteveiiing gebouiot door Corn. 
Mich. Soetenns 1. Aanleiding tot het schrijven van liet laatstgenoemde vers was 
wel, dat Soetens bet oude plan van Huygens voor het maken van een straat- 
weg tusschen den Haag en Scheveningen weer had opgevat en er in Juli 1662 
octrooi voor had gevraagd b i  de Staten van Holland. Over zijn plen stond h i  
in drukke briefwisseling met Huygens 7 ) .  De Staten weigerden hem octrooi te 
verleenen, maar nu namen de raden en relrenmeesters der domeinen en de 
Haagsche magistraat zelf de zaak ter hand; zij verzochten Huygens om zijne 
vroegere plannen en teekeningen * )  en volgens deze begon uien in 1663 met 
het werk, dat den Sdon December 1665 voltooid was. 

De onderhandelingen kwamen intusschen niet verder. De Prinses DouairiGre 
vertrouwde op de hulp van Voii Blnmenthal, den nieuweii resident' van 
Brandenbarg te Parijs, maar vooral op die van den nieuweii Engelschen gezant, 
lord Holles. De komst van dezen diplomaat werd echter van maand tot maand 
uitgesteld en nu werd Huygens naar Engeland gezonden, oui ruet den Koning 
en den kanselier Clareadou nog eens te  overleggeii, wat er gedaau moest 
worden. Den Fen Juni 1663 vertrok hij uit Parijs en was spoedig druk bezig 
te Londen, niet alleen om den Koning te bewegen, zicli in te spannen voor 
het terugkrijgen van Oranje, maar ook oui de groote schuld af te betalen van 
de Stuart's aan de Oranje's. Die schuld was zeer groot. Van den bruidschat 
der Prinses royale, die f400.000 bedroeg - liet pond sterling berekend à .f i0 
- was nooit een cent betaald. Frederik Heiidrik liad bovendien amHenriet te  
Marie .f 313.000 geleend, en dan waren er nog verschillende kleinere posten. 
Met de rente bedroeg de geheele som in het voorjaar van 1663 J 1.632.039 
Het spreckt wel van zelf, dat de Orauje's, die er nu niet veel beter aan toe 
waren dan indertijd de Stuart's, thans, lin de i.ollen waren omgekeerd, op 
betaling aandrongen. Huygens wees er dan ook op, dat, terwijl de hiiwelijks- 
voorwaarden van de ééne zijde in alle opzichten waren nagekomen, ,et S. A. 
K.'e ayant jouy abondamment, niesmes ai1 prejudice et  grand murmure d'un 
nombre de plus auciens creanciers de Ia Maison, non seulement de tout ce 
qui avoit esté stipulé pour Elle audit traicté, niais aiissi apres le deces du S: 
Prince son mari des avantages qu'il avoit trouvé bon d'y ajonster par actes 
de sa derniere volonté", het billijk was, dat ook van de andere zijde aan die 

1) Zie No. 6969. 2) 
4)  Zie No. 6552. 
6) T. a. p., blz. 55. 
8) Zie V: No. 6085, 6091. 

Vgl. GedicRlen, 1'11, blz. 22, 43, 61, G I .  3) Zie No. 6603. 

7) Zie V, No. 5927,5945,6132 ; VI, No. 6140,6164,6168,6176,6190. 
9) Er zijn Verschillende stukken over de schuld bij de papieren. 

5 )  Zie Gedichten, 1'11, blz. 37. 
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huwelijksvoorwaarden werd voldaan. E n  wat de verdere schuld betreft, schreef 
hij, dat de geleende sommen ,,n’ont pas esté tirees hors d’un fonds ou amas 
de deniers comptaus, mais que pour les fournir, les Seigneurs Princes se sont 
trouvez obligez et  ont resolu genereusement de faire lever sur les comptoirs 
de 1’Estat l’argent qu’ils y tenoyent à bel interest”, en dat dus ook de rente 
moest worden uitbetaald 1). Maar Huygens heeft niets gekregen; Karel II 
was in geldzaken al even solide als op elk ander gebied. E n  ook voor Oranje 
kon hij weinig doen. Waut aan het Eugelsche Lof hield men Beauregard de 
hand boven het hoofd door den invloed van Jermyn; later bleek, dat deze 
Engelsclie intrigant door ziju Francchen collega was omgekocht. E n  zoo reisde 
Huygens, nadat hij niets gekregen had dan beloften en complimenten, naar 
Frankrijk terug, zeilde den 2zSwn September van Dorer uit en kwam na eene 
stormachtige reis den lBten October weer te Parijs 2). Gedurende zijne afwezig- 
heid had Chièze i n  de Fransclie hoofdstad de zaken van Oranje behartigd. 

Daar waren intusschen weer allerlei ongerechtigheden gepleegd ; de mili- 
tairen verhinderden de rechtspraak en namen de aanzienlijke bewoners eenvoudig 
gevangen 3), de protestanten werden bedreigd en mishandeld, enz. E n  dus Itoii 

Huygens weer op nieuw vertoogen en memories schrijven over al het onrecht, 
dat de arme bewoners van Oranje hadden te verduren ten gevolge van het 
onrechtmatig in bezit nemen van het vorstendoui door den Francchen Koning. 
Het  werd zoo erg, dat Lodewijk den intendant van justitie in Languedoc, Dt. 
Bezons, naar Oranje zond, om al die klachten te onderzoeken 

Intnsscben kwamen de onderhandelingen niet verder. Evenals in Augustus 
1662 6 ,  dreigde Huygens in Maart 1GG4 heen te gaan 6), al voegde liij dan 1111 

ook niet aan zijne bedreiging de vraag toe, wat liij toch iu  Holland moest zeggen, 
om den Koning te verdedigen, Hij bleef echter onderhandelen, ook toen eene poging 
van Karel II, om Lodewijk tot andere gedachten te brengen, mislukt was ’), maar 
ging eerst nogmaals eeii poos naar Eugelaud, om de onderhandeliugen daar, die het 
vorige jaar waren afgebroken, weer op te vatten. Den Tden Juni reisde hij af, nadat 
hij den jongen Guiran, zoon van een der Parlementsleden van Oranje, had 
opgedragen zijne zaken te Parijs en te Fontainebleau te behartigen, en was spoedig 
te Londen weer ijverig bezig, om geld voor den Prins los te krijgen. Met erg 
veel moeite kwam hij iii het bezit van ,Privy seals” voor het betalen van een 
klein gedeelte der schuld, maar . . . . . geld kreeg hij niet. In  September 
bezocht hij Oxford, waar liij kennis mankte met den beroemden wiskundige 
John Wallis a), een vriend van Cliristiaan, en in het begin Vau October reisde 
hij terug en zag op zee in  de verte de h s t  van het geliefde vaderIand ’). OP 
de heen- eu terugreis schreef hij een vr;j uitvoerig Latijnscli gedicht lo). 

Toen hij den I lden October te Parijs was teruggekeerd, waren er weer 
allerlei quaesties met betrekking tot Oranje, o.a. die van de Mnnt. Het vor- 
stendom had munten geslagen, die, zooals de Fransc.he regeeririg beweerde, 

1) Memorie van 9/19 Juli ,1663. 2) Zie No. 6163. 
3) Zie No. 6143 en 6249. 4) Zie No. 6567. 5 )  Zie dl. V, NO. 5879. 
6) Zie No. 6231. 7) Zie No. 6276 en 6279. 
8) Vgl. Gedichten, 1’11, blz. 63. 
9) Zie t. a. p., blz. 64, het vers<ie Dunkerka Caletes profectus. 

I O )  T. a p., hlz. GI en 64. 
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geleken op Fransche munten, maar minder waarde hadden. Daarom was in 
1661 de Munt van Oranje gesloteii en waren de werktuigen deels vernietigd, 
deels weggenoiiien. Dit benadeelde de pachters der belastingen, die nieeudeii 
gerechtigd te z in ,  nu ook minder geld aan deu Prins uit te betalen I )  Met 
heel veel moeite heeft Huygens dew zaak geregeld. En spoedig kwam er nn 
een einde aan de oiiderliaudelingeii. Naar aanleiding van een gesprek van 
Huygens met Lionne i en hriefwiiceling met de Prinses Douairière 9 ,  besloot 
de laatste toe te geven aau den eisch van den Koning, om een katholieken 
gouveimeur te benoemen, maar zonder dat d i t  in de overeenkomst werd vermeld, 
diis alleen als eeue belofte. Amalia nam dien stap dan ook geheel alleen, zonder 
er de andere voogden iii t e  kennen. En tevens besloot zij geen gouverneur, maar 
een commandant van het kasteel te benoemen, die echter dezelfde functie? ZOLI 

hebben als een gouverneur I. Zoo kwam dan eindelijk de zaak in orde en ga€ 
de K o n h g  bevel aan zijne ambtenaren en troepen, om Oranje te ontruimen 
en er het gezag van den Prins te herstelleu. o p  het laatste oogeublik was er 
nog bijna een kink in den kabel gekoiiieu door een nieuweii eiscli aaiigaaiide 
de kanonnen van het kasteel, .maar het liep goed af 5ì. En zoo kwam 
Oranje dan weer in het bezit va;* zijn wettigen vorst. 

Den 31Bten Dec. 1664 kwnni te Oranje het bericht, dat het vorstendom 
aan den Prins zou worden teruggegeven, wat de bewoners al in eeiie goede steni- 
ming bracht, eu toen dit bericht deu 24nie" Januari 1665 door eeii brief van 
Huygens werd bevestigd, vierde men feest met Zuid-Fransclie opgewondenheid, 
die nog toenam, toen deii 2jsteo &har t  de troepen des Konings het kasteel en 
de stad ontrniinden ). Geweer- en kanonscboten, vuurwerk, eene fontein van 
wijn, muziek en zang, enz. Groote toebereidselen werden er gemaakt voor een 
plechtigen iiitocht Vau Huygens. Deze vertrok den 2GSf0" Xaart uit Parijs en 
kwam den Gden April te Lyon aau '1. waar hij eenige dagen bleef, de stad 
bezichtigde en kennis maakte met verscheiden geleerde Jeziiïeten. Daarna ging 
hij scheep. zakte de Rhône af eu landde den 12den April le Balthazar, een plaatsje, 
dat dicht hij Oranje ligt. Rij werd daar ontvangen door meer dan 400 edelen 
en burgers te paard en een groot deel van de bevolking der stad Oranje, die 
men nu in plechtigeii optocht naderde. Ruiterij, eerewacht te paard met 
oiitblooten degeii, burgemeester9 blootshoofds en met oranjestrikken getooid 
bij de portieren van het rijtuig, kanongebulder en het knallen van pistool- 
schoten, burgercompagiiieën langs den weg opgesteld, al de muziek, die maar 
iu de buurt te krijgen was, in fuiictie, luide Vreugdekreten, niets ontbrak aan 
dezen intocht. De militairen kunnen het volk niet langer in toom houden; 
nien dringt naar de koets, valt op de kuieën en kust weenende de handen van 
den redder, wiens koets elk oogenblik ctil moet blijven staan. Bij de poort van 

1) VgI. No. 6274. 2) Zie No. 6362. 3) Zie No. 6364 en 6366. 
4) Zie No. 6273. 5 )  Zie No. 6382, 6386, 6388, 6396, 6405, 6412 en 6412. 

li) Ygl. voor dit eii hetgeen volg t  vooral: Rela/ion de ce qui s'est passe' au Restablisse- 
nteitt d'Orange: Enscnible Zes Discours et ITwccngztee qui ont esté faietes poui- Ie ntesnze 
subject. Paj. ;Monsieur de Chambrun, M ~ n t s l ~ v  de la Parole dc Dieu a Ovange. A Omnge : 
Par Ec1uai.d Raban liiip33l'iwzeur 0vdinaai.e dc Soia Altesse, el de la V i l l ~  et Universile'. 
MDCLXVI. - Zie ook : J. A .  Worp. ConstantGia Huyc~cns te Orange, in Oud- Holland, XIX, 1901, 
blz. 31-40. 

7) Vgl. Daqlioek, ih. 69, 70. 



INLEIDING. XII1 

de stad is een groote eereboog opgericht en in de stad zelf, dieiiiendooreene 
andere poort weer verlaat, om den weg naar het kasteel in  te slaan, is geene 
plaats op straat oiibezet. Zoodra Huygens het rijtuig had verlaten, stortten 
allerlei groot waardigheidshekleeders stroomen van welsprekendheid over hem 
uit en begroette de rector der Universiteit hem niet een geweldig lang Latijnsch 
vers. En die stroometi begonnen telkens weer te vloeien, waar de gevolmachtigde 
van den Prins zich ook vertoonde, voorafgegaan door musketiers en gevolgd 
door eefie groote menigte l). 

Den 2lSten April had er eene plechtige zitting van liet Parlement plaats, 
waarin Hiiygens eeiie rede hield. Hij sprak over de onderdrukking, die de he- 
woners 1111 vijf jareu lang hadden moeteri lijden, wees zijne hoorders met een 
Omue m r t l u u ~  (1 te ipso, Ismël, op hun eigen schuld, verweet hun openlijk h u m e  
pogingen, om twist te stolieii tusscheii de beide voogdessen, ten einde daardoor 
zelve in troebel water te v i s d e n ,  en hunne onwettige bemoeiingen niet de 
rechtspraak en (le fiiianciëu vaii den Prins, en ontsloeg lien allen uit hiin ambt. 
Na eene korte paiize deelde 1iU echter mede, dat hij als bode van den vrede 
tot hei1 was gekomen, dat het Hunne Hoogheden behaagd had, eene algemeene 
amnestie te verleenen, en liij hen I~raclitens deze weder in hun ambt herstelde. 
Den deken vail het Parlement, De Sobirats, die in eene rede de handelwijze 
van dat college trachtte te verdedigen, zette hij duchtig op zijne plaats en, 
nadat al de lieeren den nieuwen eed liaddeii afgelegd, noodigde hij hen op 
een maaltijd. Einde goed, al goed. 

Het  bestuur iii de steden werd veranderd, maar de btirgenieesters, die 
zouden aftreden, gaven blijk van lionne goede gezindheid, door Huygens een 
groot vtiiirwerli aan te bieden. De belangstelling, die hij toonde TOOT de TJniver- 
siteit, waar zijii neef Manrits de Williem in deze dagen promoveerde, ei1 de 
genialikel$dieid, waarmede hij de Latijnsche toespraken der heeren in dezelfde 
taal beantwoordde, stalen liet hart van velen. Men beschouwde hem als een 
redder, als een ,Moïse libérateur.” Hij deed waarlijk ook al zijn best,  on^ de 
gevolgen van het wanbestuur der laatste jaren weg te newen, diep veront- 
waardigd als liij was over de handelwijze der Frnnsche troepen, die het vor- 
stendom bezet hadden gehouden. Aan Lionne gaf hij verslag van de barbaarsclie 
wijze, waarop die troepen hadden huis gehouden !¿). 

Den ‘/den Mei had de plechtige afkondiging plaats van de auinestie en de 
eedsaflegging van het volk. In de r u b e  van het beroemde Romeinsche circus 
waren twee groote tribunes opgericht; op de ééne stond een troon, vóór dezen 
de zetel van den vertegenwoordiger van den Prins en aau beide zijdenstoelen 
voor de leden van het Parlemeiit, op de andere was plaats  TOO^ de biirge- 
meesters, de leden der gemeenteraden en andere magistraten van den staat. 
Nadat Huygens vaE het kasteel was afgehaald eii op de tribune plaats had 
genomen, werden er verschillende redevoeringen gehouden en daarna de eed 
afgelegd door al liet volk, dat in het circus aanwezig was. De trompetten 
schetterden, het volk juichte en was opgewonden over het goede voorteeken, 
dat allen joist hadden waargenomen. Want  er vertoonde zich boven de plaats, 
waar de troon stond, een krans van licht aan den hemel. Het feit is door 
Huygens 3, en anderen bezongen. 

1) Zie No. 6462. 2) Zie No. 6446. 3) Vgl. Gedicliten, 1’11, hlz. 52. 
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Huygens bezocht nu de verschillende plaatsjes van liet vorstendom in gezel- 
schap van den predikant Chambrun en deed daarna (14 Mei) eeii uitstapje naar het 
naburige Vaiicluse, de woonplaats van Petrarca, en naar Cabrières, om het huis 
te zien, waar men zeide, dat Laura gestorven was. E n  toen, een paar dagen 
na Huygens' terugkomst te Oranje, de nieuw benoemde commandant Milet was 
aangekomen en zijne betrekking had aanvaard, deed hij nogniaals eene reis in 
de buurt. Den 29sten Mei ging hij naar Avignon, waar hij door den vice-legaat 
met groote eerbewijzen werd ontvangen, en bezocht daarna Nîmes, waar 
de Romeinsche oudheden vooral zijne aandacht trokken. Dan volgden Mont- 
pellier, Arles en Marseille. waar hij door deil consul Martens en aiidereu werd 
rondgeleid. Te  Toulon bezag hij de haven ; te Hyères bewoiidertie hij de oranje- 
boomen en hij was bijna naar Genua overgestoken, toen hij hoorde, dat die 
reis met gunstigen wind in aiiderhalven dag kon worden gedaan. Hij reisde 
over Aix terug, bezocht nog eens Vaucluse, dat hem bijzonder aantrok - hij 
lieeft er twee uitvoerige Latijnsche verzen op gedicht ') - en kwam den 
15den Juni  te Oranje terug 2). Hij bleef er nog eene maand en vertrok den 
18den Juli  onder kanongebulder en de weeklachten van de bevolking; driehonderd 
ruiters vormden eene eerewacht, de burgemeesters begeleidden hem tot de grens 
van het staatje en velen giugen zelfs met hem mede tot Montélimar, wnarhij 
den eersten nacht van zijne reis bleef. Dat de bewoners van Oranje al heel 
spoedig alles vergeten hebben, wat Huygens voor hen had gedaan, en de vier- 
jarige ballingschap, die hij zich had getroost, met ondank en laster hebben 
beloond, blijkt ui t  een aantal brieven. Uit zijne briefwisseling blijkt tevens, 
dat na  zijne terugkomst tot zijn dood alles wat Oranje betrof doordevoogden 
en later door den Prins aan hem werd opgedragen, omdat hij toestanden en 
personen maar al te goed kende. Toen men hem eens de vraag stelde, of het 
waar was, dat één zijner zoons in eene hooge betrekking te Oranje zou worden 
geplaatst, antwoordde hij dan ook, dat hij zijne kinderen veel te lief had, om 
hen aan zooveel ellende bloot te stellen. De bewoners van het vorstendom 
hebben later, toen .de Koning hen telkens op de meest afschuwelike wijze 
tiranniseerde, gelegenheid gehad, er over na te denken, of zij den plicht der 
dankbaarheid wel hadden betracht tegenover den man, die zich voor hen zooveel 
moeite had getroost. 

Gaarne was Huygens nu naar het vaderland teruggekeerd, maar hij had nog 
verschillende opdrachten te vervullen. Hij moest eerst i i i  Franche Comté een 
onderzoek instellen naar de verschillende goederen, die de Prins daar bezat 3).  

Over Grenoble, waar hij beleefdheden ontving van den hertog de Lesdiguières 
en diens zoon *), Chambéry en Aix reisde hij naar Genève, waar hij door een 
veertigtal studenten werd begroet en ging toen logeeren op Coppet, het 
landgoed, dat Dohna dicht bij die stad bezat. Vandaar maakte hij een tochtje 
naar Bern. Met Dohna bezocht hij toen Salins in Franche-Comté en Dôle; 

1) Vgl. Gedichten, VII, blz. 83 en 86. 
2) Vgl. over dat reisje, Dayl>oek, biz. 70; De v i f a p r o p i u ,  II, vs. 872-906 (Gedichten, 1'111, 

3) Zie over zijne terugreis De vita p q w i a ,  II, vs. 906-1043 (t. a. p., lilz. 227). De 

4) Zie No. 6461. 5) Vgl. ûe i tu~es  coinplbles de Clwisl iucm Hzcygeits, V, hlz. 435. 

blz. 226). 

briefwisseling geeft over die reis maar enkele bijzonderheden en het Dagboeli bijna niets. 
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bij het parlement in die stad was nl. een proces van den Prins aanhangig. 
Huygens zette alleen de reis voort maar Resancon, waarvali de Prins burggraaf 
heette, en bereikte Montbéliard en daarna Bazel. Nadat hij Freibnrg had 
bezocht, waar hij zich, evenals te Bazel, moeite gaf om alles te bezien wat 
aan Erasmns herinnerde, reed hij naar Breisach en ging van daar per schip 
naar Straatsburg. Hij bezocht daarna Spiers, trof te Mannheim zijn ouden 
bekende, Earel Lodewijli, nu Keiirrorst van de Palt,s, en werd door dezen ook 
te Heidelberg vriendelijk ontvangen, waar Ezechiel Spanheiui zijn gids was 
in de omst,relren. De reis ging verder over Praulifort, Hanau en Schwall- 
bach ; in het Lahndal werd Dillenburg met belangstelling bezichtigd. Te 
Mainz werd hij zeer beleefd behaiideld door den keurvorst Johenn Phiiipp 
von Schönborn, evenals te Bonn door M.aximiliaau Hendrik, aartsbisschop en 
kenrvorst van Keoleu. E n  nu werd de tocht snel voortgezet door het vaderland, 
totdat hij den Haag had bereikt, waar hij in het begin van October aankwam I), 
na juist vier jaren achtereen buiten 's lands te ziju geweest. Twee maanden na 
zijne aankomst werd de Sclieveningeche weg iii gebroik genomen. 

O p  de vreugde, die Huygens zal hebbeii gevoeld bij zijne ternglroiust iii 
het door hem zoo geliefd 's Gravenhage ei1 in zijn eigen huis en biblotbeek, 1111 
vermeerderd met een groot aantal boeken en liunstwerken, door hem uit Frankrijk 
meegenomen, werd al spoedig doop verschilleude omstandigheden eene schadiiw 
geworpen. In Oranje begon het intrigeeren weer met nieuwen moed en bijna 
niemand was den man dankbaar, die de bewoners bevrijd had van de over- 
moedige soldatenbende. Men kon niet eens geld genoeg bijeenbrengen, om den 
bevrijder een bewijs van dank aan te bieden $), en belasterde hem zelfs 3). 
Ook hinderde het Huygens zeer, dat Lodewijk bij hem afgeweken was van de 
gewoonte, om vreemde gezanten een geschenk te geven 4 ) ;  het was niet om 
de knikkers, maar om het spel. Door hemiddeling van Lionne werd hem eiu- 
delijk in December 1666 een portret geschonken met diamanten 6 ) ;  het werd 
aan Christiaan ter hand gesteld O). Aan dezen was nl. in September 1665 
door Colbert het voorstel gedaan, zich te Parijs te vestigen met een inkomen 
van 6000 francs, als lid eener op te i*ichten Académie des sciences; hij had 
dat voorstel aangenomen en was in Maart 1666 naar de Fraiische hoofdstad 
vertrokken, waar hem kamers werden afgestaan in  de koninklijke bibliotheek. 
Hoe eervol dit ook was en hoe geruststellend voor vader Huygens, wieiis 
drie zonen steeds zonder eeiiige betrekking waren gebleven, het zal hem toch 
zeer hebben gedaan zijn geliefden Archimedes te moeten missen. De familie- 
h i n g  werd toch al kleiner, want in 1667 stierf Huygens' jongste zuster Const,aiice, 
de weduwe van De Wilhem. 

4) Den 88ten October was liij in elk gehl terug; zie No. 64%. 
2)  Zie No. 6496, 6497 en 6509. 4) Zie No. 6468,6494 en 6503. 
5 )  Zie Xo. 6593. 6 )  Vgl. Oeuvl.es compi¿des de Clwisiiaci~& Huygelas, VI, blz. 94. 

3) Zie No. 6517. 
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In  1666 verscheen Chaiilbrun’s Relnfioii de CI: qui s’esi p c ~ d  mc Restnh1issc~- 
ment  d’&angc * : het boekje schijnt eerst te Oranje gedrukt te ziju, maar daarna 
nog eens overgedrukt in den Haag . Eéii der eersten, aan wien het werd 
aangeboden, was Westerhaen s), niet wien Hnj-gens de vriendseliap weer aan- 
knoopte; in de jaren van Huygens’ ,balliiigschap” hadden zij niets van elkander 
gemerkt. 

Misschien kwam liet, doordat Huygens aau de Fransclie manier van 
preeken gewend was geraakt, dat hij in een uitvoerig gedicht, Am sommighe 
p ~ e d i k m ’ ‘  4),  aandrong op nataiirlijkheid in voordracht en gebaren. In de eerste 
jaren na zijne te rugkomt  schreef Huygens vooral Hollandsclie gedichten. Het  
belangrijkste onder dezen is wel De Zee-strnet u‘nn ‘s Grnre?a-hage op Schevening 6 ) ,  

dat meer dan 1000 versregels telt; het gedicht is bijna geheel in October en 
November 1666 geschreven. De eerste exemplaren werden den Gden October 
1667 aangeboden aan den magistraat van den Haag en aan de raden en 
rekenmeesters der domeinen van Holland ). Onder tallooze uitweidingen, o.a. 
eene hekeling van de uiode en eene verheerlijking va11 zijne geboortestad, 
spreekt de dichter over de voordeelen, die de nieuwe weg hood aan Scheveningers 
en Hagenaars, en over liet leven aan het strand. Zeker tot zijn spijt heeft hij 
in De Zee-stmet geeii melding Iruiirieii maken van de steeuen tolpoort, die hij 
zoo gaarne aaii liet begin van den weg had gezien en waarvan zijn vriend, de 
Haagsche advokaat en kunsteiiaar Johan de Bisqcliop, eeiie teekening had 
gemaakt ‘1. Misscliieii geeft de titelprent van De Zee-stmet liet ontwerp van 
die poort te zien. 

l n  Februari 1668 werd Huygens met zij17 anibtgenoot Buysero door de 
Prinses Douairière naar Veere gezonden, waar onlusten waren ontstaan bij de 
verkiezing van raadsleden. De lieereii hebben de zaak weten te s ~ h i k k e i ~  R ) ,  maar 
Buggens heeft van dit verblijf in Zeelaud teveiis gebruik gemaakt, om met 
behulp van Justus de Hophert, secretaris der Staten van Zeeland, en van Pieter de 
Huybert, raadpensionaris van dat gewest, eene belangrijke denionstratie voor 
te bereiden voor den Prins, die in September plaats had. Deze begaf zich toen, 
zonder kennis te geven aan de Staten Ban Holland en aan zijne ,Educatoren” 
- hij was immers ,,Kinclt van Staet” - en terwijl zijn gouverneur Van Gendt 
afwezig was, naar Breda, dwaalde bij het jagen toevalhg naar Bergen op Zoom, 
waar Johan van biaurits van Nassau zich toevallig bevoiid, en zeilde met 
dezen naar Middelburg op een jacht van de Staten van Zeeland. Door deze 
Staten werd hij met allen eerbied en door het volk niet uitbnndig gejuich 
begroet, nam in hun iiiiddeii zitting als eerste edele van Zeeland, reisde toen 
naar Vlissingeu en Veere, waar hij zeer feestelijk werd ontvangen, en keerde 
daarna naar Breda terug ’). Het p h i  was uitstekend gelukt, maar niet tot ge- 
noegen van de Staten van Holland en van de ,Educatoren”. Jammer washet, 
dat er een geheel verkeerde persoon tot vertegenwoordiger van den eersten 

1) Zie blz. XII. 2) Zie No. (3526 en 6555. 3) Zie No. 6561. 
4)  
5) 

Vgl. Gedichten, 1’11, blz. 102. 
T. a. p., 1112. 111-133. Ilet gedicht kwam uit In’s  G?*n?ieiz-har~e, By Johaniws Tonrpvloo, 

Boeck- f f e~koope~  woone?tde in de ‘17eeia-st?-uel, c13I3cLxl”II. Het werd nog in hetzelfde jaar 
herdrukt en is ook in de hÖre?zbloei?ten (1672) opgenomen. 

6) Zie No. 6618 en 6619. 7) Vgl. Gedichten, VII; blz. 108. 
8) Zie No. 6652, 6655 en 6656. 9) Zie No. 6676 en 6680. 
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edele werd verkozeii, n1. Willeni vaii Nassau, heer van Odijlr, eeii man, die 
wegens zijn onzedelijk leven en zijne schraapziicht weer veel bedierf ran het- 
geen ’s Prinsen partijgenooten in  Zeeland TOOI hem tot stand hadden gebracht. 

Den 2SSte” Aiigiistus 1668 trouwde Hnygens’ oiidste zoon niet Susanna 
Rgckaert: het jonge paar kwaui bij vader Huygens inwouen in het groote 
liui.; aan het Plein, en Catliarina Zueriiis, die 31 jaren lang zijne huishouding 
bestuurd Iiad, vertrok kort daarna I). Huygens zal dat zeker niet erg betreurd 
hebben ; toen zij in 1680 op 83-jarigen leeftijd gestorven was, verklaarde hij, 
dat zU in al die jaren niet anders gedaan had, ,als datse lenrd’ en seiird’ en 
coiitrolleurd’ *)”. Maar de nieuwe huisgenoot was ook geen groote aanwinst 
in liet liuisgezin den grijzen dichter. Susanna Ryckaert was eene vrouw 
van zeer geringe beschaving, eene babbelaarster en kwandspreekster, die heelemaal 
niet paste in deli kring, waarin zij kwam. Trouwens haar echtgenoot, de jonge 
Con~tantijn, was bij al  de kennis en talenten, die hij bezat, ookeenkleinzielig 
inan en hij is er door zijn huwel$ niet beter op geworden: dat blijkt vol- 
doende uit de Joznszalen, die hij heeft nagelaten. 

Ook in de jaren 1668 tot 1672 heeft Huygens een groot aantal Neder- 
laiidsclie versjes geschreven, die in de Korenbloemen werden opgenomen. Ge- 
dichten van laiigeren adem nit dezen tijd zi ju Uytzamideling , . . . a), waarin 
hij een reisje beschrijft in de omstreken van Leiden en Haarlem, naar Amster- 
dain en het Gooi, en Oogentroost nende vroutr Tan Xi. Anneland 4), nl. Huygens’ 
zlister Geertruid, de weduwe vaii Pliilips Doublet, die langzamerhand blind 
werd. Eén Latijnscli gedicht werd in 1670 aaii zijne oude vriendin Anna 
binria Scliuruiaii gericht die zich bij de Labadisten had aangesloten en naar 
Amsterdnui was vertrokken, waar zij hij Labadie, den stichter dezer zeer eigen- 
aardigc godsdieiictige secte, aaii huis wooiide. Hiiygciis smeekte de beroemde 
vrouw liet ingeslagen pad te verlaten. HiJ vertaalde zijn gediclit ook in het 
Nederlaiidsch 6, en die vertaliiig i<, zeker hiiiten weten r an  den schrijver, uit- 
gegrven ’). Huygens is ook later belang bliven stellen in de lotgevallen van 
Anna Maria; toen zij met Labadie en rele van zijne nanhangers - het waren 
bijna allen vrouwen - naar Altonn wac: vertroklieii. informeerde liij telkens 
naar liaar bij Utricia S w a m  a), die toen niet linar nian te Hamburg 
woonde. 

Den Isten November 1670 vertrok de Prins uaaï Engeland, om zuil ooni 
Knrel II eeii bezoek te brengen, eii Huygens was iii zijn gevolg. E n  toen de 
Prins den 23Rten Febriiari 1671 Engeland weer verliet, bleef Riiygens achter. 
om weer ann te dringen op liet betalen der schilden van de stiiari’s aan 
de Oranjes. De oiiclerliaiidelinpeii, claarover door hein in 1664 te Londen geroerd, 

‘1) Tgl. .&fgboek, blz. 73. 8 )  \’El. hdiCif/elf, \‘m, IJIZ. 948. 
3) T. a. p., \‘II, blz. 250. 4) T. a. p., VIII, blz. Ci. 
6)  ï. a. p., VII, biz. 298. 6) T. a. p.. blz. 304. 
7) Met den titel: Adige en Siell*oct*eltde Aelzspwwcke uen Aitnn Mai*iir ~ ( 0 1  

Sciizti*??tan, Ont huer af ¿e Wecken ann Jnn de Lubadie, Van den Airtheup self9 try1 S $ ) b  

Latijnse i n  Nedei*duytse Rijn% otwgeset. t’tl instcldani, By  clc TVeded~twe ucot Aùi-nhnl?a vandeia 
B z ~ g l i ,  Boeckverkoopster . . . , 1670. Het is niet in de Korcnbiocllfell (167% opgenomen. 

Er is nog eene vertaling van liet Latijiisclie gedicht door een ander (Vgl. Grd;rbtLw, 

8)  Zie No. 6673 en 6887. 
t. a. p.). 
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waren iia deu vrede ran Breda (31 Juli 1667) sclirift,elijk liervat I) ,  maar weder 
zonder resiiltaat. Nu Iiielrl Hiiggens zich wederoui niaanden Iniig met rie zaak 
bezig en liet is lieni gehikt tc bewerkeìi, dat. in 16'72, eveii v-bór Iietbegiii mn 
den oorlog, althaas een gedeelte der scliulrl, nl. de briiidsc.1int zijiier moeder, 
aan deii Priiis is uitbetaald 2). Tai1 de geleende soniiiieii en de reiite, die zeer 
hoog was opgeloopen, was echter geei1 sprake. Hiiygeiis wooiide te Londeii iii 
Charing Cross eii was er  trotsch op, dat bij nog zulke groote w:uideliiigen koii 

cloeil door de driikke stad 3). De Koning scliijnt weer eveii vrieiideIijk voor 
hem t e  zijn geweest als altijd en ook van Prins Riipert vaii Boheiiie ondervond 
liij beleefdheden Te Loiideii Imam Hiiygeiis iii aaiirakiiig iuet Arlingtoii ei1 
zijue vouw,  met liet ,joligere geslaclit. der Killigrewts, lijet. altijd tot xijii 

geiioegen 6), niet verschilleiide iiatiiiirkundigeii, die vriendeii waren vaii zijn 
zoon Christiaan, eii niet. Gilbert Sheldoii, aartsbisschop van Canterbury, dien 
hij dikwijls ontiuoettc "). Deil @eri October ging hij sclieep op  eeii jacht vaii 
den Koning en kmaui den Ildc'1 iu (leii Haag teriig, iia hijiia eeii jaar lang 
afwezig t e  zijn geweest. 

Het.  reese el ijl ie jaar 1672 bracht voor Hii ygeiis en de ;:ijiieii veel goedP. 
Dei1 25*teii Fehriiari deed de Prins deri eed als liapiteiii-generaal en de grijze 
dichter jiiichte er orer in ceil Latijnse11 vers '), dat er eeii eiiide was gekoiiieii 
&ail de vernedering der Oraiijes en dat de jonge vorst, uog kort geleden eeii 
knaap, weer de liooge plaats iiiiiani rai1 zijne voorradereii. Ue zooiis, die al d t s  

jaren raii liet stadlioiiderlooze tijdperk zorgvuldig uit elIr ambt waren gemeerd, 
kregen nu eiiidelijk ook eene betrekkiiig ; Clonstaiitijn werd terstoiid beiioenid 
tot secretaris van den Prins en Lodewijk al spoedig tot drossaard ran Gorciim. 
Daar een goed deel der Zeven Provinciën door de vijnncleii was bezet, Jroii 
vader Hiiygeiis sonimigc! zijner plichten als voorzitter van 's Priiisen Raad, 
o. a. het Iioiideii vali verpachtingen in allerlei pla:&eii, niet riitoefeiieii, maar 
liij vond ander werk eii hield, evenals in den tijd van Frederilr Heiidrik, de 
legerlijsten bij 8 ) .  En t e  miclden van al het oorlogmmoer meid tie tweede 
u i t p r e  zijner Koiwzbloetneii 9, gedrukt. De biiiidel bevat, behalve deii iiiboiid 
der eerste iiitgave, De Zee-slrccet, zeveii nieiiwe boelren iiiet Siieldicht en nog 
eenige andere verzen; hij is versierd met liet nieest bekende portret va11 
Huygens, eene gravore ~ a i i  A.  Blotelingh iiaar liet scliilderij vaii Netsclier. 
Het  laatst gesclireveii versje, dat werd opgeiionieu, is van 28 April. Tegen 
het einde vaii October lroii (le dichter presenteseiuplaren van zijn werk ann 
zijne vrienden aanbieden lo). Ei1 dat alles iii oorlogst,ijd, terwijl liet FrniiscIie 
leger iii de  biiiirt is (i11 Huygens telkens tot tleii hein belrc~ideii Tiireiiiie eii 
___ ~~ 

4 1 Zie S o .  GG31, (iG4.0 en fi7.12. 21 Zie No. fi852, ü838-684.0. 
3, Vgl. zijii vers Ew/c~lsr~lte t t~oic le i ing  in Cerlicli/iBii, V I I I ,  lilz. 5.3. 

(i) Zie 6825 en í ; e d i c / i / ~ ~ i t !  VIII, Lilz 43, 63. 7) T. a. 11..  blz. iG. 
8) Zie No. G 8 3 .  Sommige dier lijsten zijn nog aaiiwezig in het Koiiiriklijk Huisarcliiei. 
9) De titel is: Iio,,e,r-bloenieit. iVedei*Zant?sche G'edicklelr L ' ~ I / I  Co,rs/roz/i,r Hw!/{ /cns  .7 ì idd ih , , ;  

Hecr-e vun Ztiyliclteiii, Zeelhen+ endi3 i//. Noraic?;elnnd,: l~ci*.sfc l?crcr? C I D  I t ~ ~ l ~ r i ? i t i c ~ ~ ~ s l r ~ t ~  ivo>. S$jnr. 
Hooglieit tleii Heetz Pvi?zce 'LUII. c)rcinjc. Tweede D,.rccli, T'~)*?~?re i *drv* /  lo( .  ss i - f  / h e c k r w .  (vignet.) 
t' Ai)tstelredcirii, l l y  Jolttimes cnv. Hu iqesieyii, Brii'cl;i!et.X.iioi.,e,; r w  O i v l ; i i n i i *  Di-irr.ke9- ililse>* 

Stede, 4672. 40. 2 dlii. 

4.) Zie No. (i80.J. 5 )  Zie NO. 6775 ei1 G 7 M ,  

20. Vgl. (;etIic/ite,e. J'llI, hls. 84. 
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audere beveIhebLeïs liet verzuek richt, zijn linis te Zuiliclieui tr  sparen l).  

Het maakt op ons een neeudei l  indruk, dat tijtleiis deii oorlog Huygens iiiet 
alleen kon blijven correspoiideereii met vrienden te Parijs, maar dat zelfs liet 
brieveiiverkeer tussclien den Haag eu Oranje niet mas stopgezet. 

In dezen tijd voerde Huygens eeiie drukke briefwis5eling niet Justus de 
Hiiybert, den secretaris der Staten van Xeelaiid. En hij kwam meer in nauwere 
aanraking met Nicolaas Heiiisius, den beroemden zoon van zij11 oiideii vriend 
Daniel Heinsius. Heinsiiis Ji.. woonde, na jaren lang voor zijne studie en 
ook als diploniaat buiten ’slauds te zuil geweest, stil te Viaiien, waar liij zich 
geheel aan weteiiscliappelijk werk wijdde. Huygeus heeft iu  deze jareii vele 
Lrttijnsche verzeil aan lieili gericht a). %ar de drukste briefwibseling voerde 
IiU iiiet Sébastieii Cliieze. Deze Franscliman, die een korten tijd lid van liet 
Parlement van Oranje was geweest en ia 1661 Huygens naar Farijs ver- 
gezeld had, werd iu 1670 door den Prins war  Madrid gezonden, OU aan te 
dringen op liet afdoen der schuld, die de Koning vaii Spniije .c.olgens eeii 
tractant rai1 1647 op zich had genomen aai1 deil J’rins vaii Oranje te betaleii. 
Die sclicild. waarvan nooit iets was afgelost, ~vnb iin door de rente tot ~ l c  
iuillioenen opgeloopen. Tot 1G79 heeft Chihze te &ladrid vertoefd en is er i i i  

liet najaar gestorven. Van al zijne vergeefsche pogiiigeii gaf hij trouw W ~ ~ I R R  
ami Huygens iii een groot nalital brieren. ilie tot ons zijn gekomeii. Hij wa.; 
eeii ctardige, geestige man, van wien ook de zoom van Huygens veel hielden 
en wieii zi j  dikw$s plaagden, wat hiin vader ook kon doen. 

Den €Pc” September 1675 stouci Hnygens %DU liet sterfbed der l’rimes 
Douairikre ”). Het geluk, waarnaar zij zoo vele jaren had verlaiigd, nl. hatar 
kleilizooii Iier4eld te zien iu de hooge ambten van zij11 vader en zijn groot- 
vader, waf: haar nog ten deel gevalleii. Zij had lieni, toen hu nog een kind 
was, met alle kracht b e d e r n i d  tegeii de legen, lieni door zijne eigene iuociter 
gelegd, en alles gedaaii, o u  hen1 niet door deze vim al zijne bezittingen te 
laten berooven. In hare pogingen was zij door niemand zoo trom- en zoo Brachtip 
geholpen als door Hiiypciis, die ook, toen de Prins wat ouder was geworden, 
Feel voor hem liad gedaaii, zich lange jareii van balliiigschap liad getroo4 CU 

er wet ont&aglijlr veel nioeite eiiidelijk iii geslaagd was, voor heui iets Vau 
z i n  moederlijk erfdeel te veroveren. Eii Amdia  benoemde niet Huygens to t  
iiitvoerder van haar laatste11 wil, maar ziju ambtgenoot Beaumont, die iu deil 
uioeilijksteii tijd voor de Donaiïière, toen de tvist tueschen haar eii hare 
schoondochter het hoogst oplaaide, eene dubbelzinnige rol had gespeeld ei1 

onbetroutpbaar was geblekeii. Het is niet te verwonderen, dat Hnygens ver- 
ontwaardigd was over die mislcenning 4) ;  geliilrkig was het de laatste beleedi- 
ging, 11% zoovelc andere, die de vorstin hein kon toebrengen. Het was niet 
het eenige, dat Huygens hinderde. Zijn zoon LodewiJk, de drost va11 Gorctim, 
had zich schnliijg gemaakt aan machtsoverschrijding en afpersing en een 
goed deel der bevolking van de stad tegen zich in het liarnn5 gej:W(i. 
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b y g e n s  riep de hulp van den Prins in, oui de heide partijen te rerzoeiitm 
en daardoor een vonnis te voorkomen l), maar deze weigerde tnsschen heide 
t e  komen en verlangde, dat liet recht zijii loop zou hebben "). E n  hij vonnis, 
den Qden Juli 1676 door het Hof vaii Holland gewezeii. werd Lodew~jk, die in 
zijn ambt geschorst was, we! daarin hersteld, insar veroordeeld tot liet teriig- 
geven van vele der door hem opgelegde boete.: en het Letaleii van fG000 en de 
kosten van liet proces. Het  wa': waarscliijiilijk niet met groote opgewektheid, 
dat Huygens twee maaudeii Inter zijii taclitigsten verjaardag vierde, dat blijkt 
wel uit het uitvoerige gedicht, dat hij hini die gelegeiiheitl bchreef 3). Toch 
had hij in Deceuiber weer opgewektlieiti genoeg, oni vele L:tti.jnsclie gedichten 
te wisselen met Koelaiid vnii Kinseliot, lit1 van den Hoogeii Raad, over een 
voorval, dat indertijd in dieiis familie liad plants pe1i:id 4), een strijd, wenriii 
zich ook Willeni Goes, lid m i i  liet Hof van Nollan~l, iuengde, ei1 die door 
Huygens besloten werd uiet ccii beroep op Kinschot voor zijii zoou Lodew$. 
In dezen tijd stoiid hij i i i  druk verkeer inet Prederik Spsiilieim Jr., professor 
in de theologie te Leiden, en met Williani Teniple, die sedert 166, dikwijls in 
den Haag kwam iiiet eene diplomatieke opdracht van Karel II en in 1675bén 
der gevolmachtigdeii werd door den Koiiing gezonden voor de vredeso~iderhaii~ 
deliiigen te Nijmegen. Hoygeiis en Temple werden goede vrieiiden. 

Toen liet lijk vaii De Riiyter m a r  Aiusterdam was overgebrncht, kreeg 
Huggem de opdracht van deil Prins, om de familie te condoleeren eii hem te 
vertegenwoordigen b i  de begrafenih, die dei1 Wcen Miiart 1677 plaats had, eii 
de tachtigjarige dichter mas er niet weinig trotsch op, dat hij bij diegelegen- 
heid vier uren nchtereeii, in een m a r e n  rouwmantel gehuld, over het  slechte 
plaveisel van Anisteidaiil had geloopen, zonder erg moe te worden, terwijl 
anderen, veel jonger dan hij, het hadden afgelegd ">. 

Huygens had bij verschillende gelegenheden den jongen Stadhouder 
bezongen 'j) en heeft ook aan zijn huwelijk met Mary Stuart, dat den lidcn 
November 1677 plaats liad, een uitgebreid Latijnsch gedicht gewijd '). Dit 
Epithalamium Guilielmi Hewici Amzisii et Mcricie Ebornce,uis Reg ioncm l'&ncipwn 
is afdonderlijk uitgekomen en ook in het Franscli s, en Eugelsch g, vertaald. 
Hij was trouwens in dezen tijd weer aan de Latijnsche verzen lo)  en zette 
zelfs een zeer uitvoerig gedicht op touw, da t  in twee boeken verdeeld werd 
en eene autobiographie is, geschreven voor z ine  kinderen. Het  gedicht De vitu 
propriu smmonum inter liberos libri duo li) telt 2162 versregels: in het eerste 
boek, dat meer daii 400 regels niinder telt dan het tweede, behandelt de 
dichter zijn leven tot 1621. I n  October 1678 werd liet vers, waarover hij niet 
Nicolaas Heinsius correspondeerde 2), voltooid. 

In Juni van het volgende jaar bezocht hij, bij zijiie verpachtiugsreis iii 
Zeeland, Antwerpen 13), waar hij vroeger bijna jaarlijks heentoog, maar 1111 in 

1) Zie No. 6%l8-7000, 7015 eii 7015. 21 Vgl. L'edichlen, VIII, blz. 136. 
3) T. a. p., biz. 139. 4 )  T. a. p., blz. 151-156. 5) Zie No. 7047 en 7030. 
6) Vgl. Getticliten, \-III, blz. 102, 119, t 2 4 ,  126. 7 1  T. a. p., blz. 168-171. 
8) Zie No. 7082. 9) Zie No. 7077. 10) Vgl. Gediclrten,VIII, blz. 1G4-168. 

11) T.a.p.. blz. 179-236. Het gedicht is voor liet eerst uitgegeven door P.HofinanPecr1- 

12) Zie No. 7087. 7096. 7109, 7133 ci1 7133. 13) Zie D ~ t g b ~ c f i ,  blz. 83. 
kamp (1817) ; A. Loosjes heeft er eene Hollandsche vertaling aan toegevoegd. 
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eeuige jareii iiiet geweest was. Zijne oude vrieiidin 1:riliici~cn Dunrte. de be- 
gaafde zangeres, die in vroeger jareii zoo dikwijls de bijeenkouisten ran den 
Afuiderkriiig had opgeluisterd, trof hij er niet meer ami : zij was een lialf jaar 
geleden gestorveii. Hoe velen van zijn Bring zag hij iii deze jaren tronwens 
niet Iieengaaii ! Iii 16Sû stierf zijne nog alleeii overgebleven zuster Geertriiid, 
de weduwe van Doiiblet; al zijiie zwager> eu Fclioouzasters waren haar voor- 
gegaau. Zijii anibtgenoot ,4eriioiit Heaiiuioiit, dien hij zoo 1:iiig had gekeud, 
stierf iii 1678. zijne vrieiicieii k’rederik vaii Dorp eu Johan Natirits vaii Nassau 
in  1679, N ~ C O ~ ~ R S  Heinsius iii 1681 eii Jonii ran Reede liet volgeude jaar.Het 
werd eenzaam om hem lieeii en liet is te betwijfelen, of tal van Iïleinkiiideren 
het gemis vali zoorele oiidereii liebbeli kunnen rergoedeii. Eii het werd iiog 
eelizauier, toen zij11 oridste zoon cii schoondoeliter. die sedert linn linurelijk in 
1668 bij lieiii h d d e i i  gewoond iii  liet groote h i ,  aan liet Plein, nu zij eeiie 
erfeiiis liadileu gekregen, in Juiii 1GSO dat litiis verlieten en eene eigen huis- 
houding giiigeii opzetteii. De P.l-.jarige dichter l<oii dat besloit begripen, iiiaar 
liet deed heui leed l). Het was n u  tiit met de gezellige avoiideii, wanneer er 
gepraat, mnzielr gemaakt, preutkiiiist bekeken eii gelezen werd *). De oude man 
bleef alleen. Maar hij richtte zijn leven ander* in, was terredeii en beschreef 
zijiie leefwijze in het CZtrys-zcn.cl; ”. ’s Morgens is h i  voor ieder te sprekeii, 
die iets vau den Prins serlaiigt, en brengt daarna twee wei1 door in deu h a ( ] ,  
die ook na den middag iiog eeii paar nreii rergadert. Dail komt liij t’hiiis en riiidt 
daar ,,spraeclr noch spreker”. Dikwijls laat hij zich voorlezen door ieniaut1, 
die ook vreemde talen keiit. Zijne materieele behoeften, die altijd gering wareli, 
zijn op zijn leeftijd nog eeiivoiidiger gewordeii. ’ s  dvoiirls houdt hij zich bezig 
niet lectuur - zijne bibliotheek is de grootste kamer van zijn hois - inet het 
iiiakeu van niuaiek op éCn der vele instriimeuteii, die hij bespeelt, eii met liet 
bekijken van al liet prentwerk, dat hU venameld heeft. Hij mankt waiidelingeii 
of rctoertjes in de omgeving t-an den Haag. En, evenals iu zijile jonge jareli, 
werkt liij nog veel aan de draaibank. 

Spoedig kreeg hij weer gezelschap aan zijn Arcliiuiedee, iiiaar dat was 
on1 eeue onaangename reden. Christiaan Huygens, die sedert 1668 te Fari¡* 
woonde, was meermalen wegens ernstige ziekte naar den Haag teruggekeerd 
eii ook in 1681 door zijne ziister Susanna en haar niaii P h i l i p  Doublet naar 
het vaderland teruggebracht. Toen hij hersteld was, wilde hij gaarue zuiie 
positie daar weer inuemen, maar door den dood va11 zijn beschermer Colbert 
en deil toenemenden geloofshaat in  Fïonkrijli werd hij niet teruggeroepeil en 
bleef diis in den Haag Andere dingeii, die Tader Hubgens wel uioesteil 
ergereii, waren voortdurende processen over bedijkiiig te %iiilicheiii 5, en uietin7e 
onaangenaamheden, die zijn zoon Loùewik t e  Gorincheni ondervoiid, ei1 dic. 
wel eindigden iii zijn voordeel, maar hem toch teil slotte brnchteii tot Ilet 
opgeven van zijn ambt. Hij is daarna lid gewordeii rail de Adniirditeit tmi 
de Maas en in Rotterdam gaan moiien. 

I )  T’si. het Bers n i u ~ p ò ~  Ep&cu ((;ec!idt/m, YIIJ, LIZ. 04.5) eii lict bc$i lati liet C!~~i/+tc~c’/~ 1, 

O )  T. a. p., blz. 309. 
3) T. a. p., hh .  308-322. IIet is i i i  de Gedicliler~ verkeerd geplaatst, waiit Iict gcdicliti? 

4) Zie NO. 7210, 7815, 7823, 7926, 7228 eii 7233. 

(t.a.p., hlz. 308 eii 320). 

iiict iii  1683, maar in 1G8i geschreven. 
5) Zie KO. ‘i145 ci1 i.?o!) 
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Hiiygciis heeft de I¿tat,ste jareii vaii zijn leven geijverd voor liet afbrekeii 
vail het vaste schavot in cleii Haag l), waar liij blijkbaar vroeger ook zijn best 
voor liad gedaan, omdat dit eeiie scliooiie buurt ontsierde. Hij liad liet orgel- 
gebruik hersteld, den Sclieveniugscheii weg tot stand gebracht eu had gaarne 
ook het schavot verbannen, maar de Hooge Raad eii liet Hof van Holland 
werkten tegeii ei1 de grijze dichter maakte zich nog erg boos op deze jiiridische 
Heereii 2). 

I n  deze jareii was Huygens in hriefwisseliiig niet Petrus I-raiiciiis, eeii 
zeer bekend Latijuscli dichter, sedert 1674 professor te Amsterdam, eu ging 
veel OKI niet Romaniis v ; ~  Wesel. Hij was de eeiiige overgebleven zoo11 raii 
-4una Roemers Visscher, liad zich als advokaat in  den Haag gevestigd eii 
schreef Nederlandselie en Latijnsche gedichten, waar hij echter geen nami 
uiee heeft gemaakt. Hu ygeus heeft verscheiden verzen aau zijn veel jongeren 
vrieud gericht eu in een uitgebreid gedicht liet protestaiitisnie tegeii het 
katliolicisiue verdedigd 3). 

Den 13"'" Maart 1684 was Huygens getuige bij den cloop van ziju eer& 
achterkleiiikind Het vorige jaar mas zijne kleindochter Coiistantia Theodora 
Doublet gehnmcl uiet Mat.theiis Hoeiifft va11 Oyen en nu werd h u n  eerste 
doclitsertje geboren, dat den iiaam van liare grootmoeder oiitviug. Verder. 
leefde liij zijn gewone lereu. Nog in  1684 deed liij zijne reizen voor (le ver- 
pachtingen 6), misschien de heide volgende jaren ook, maar zijn Day boek 
eindigt iu Januari 1685. Nog altijd schreef hij verzeu, in dezen ticl eenige 
aan Prinses &€aria, de ccht.genoote vaii deii Stadhouder voor wie hij groote 
bewondering liad. Ook zijn laatste versje, iu Maart 1681 gesclireven, is aan 
haar gewijd j ; er blijkt uit., dat de plaiiiiw vaii Willem -III niet. betrekkiiig 
tot de Engelsche kroon hem niet onbekend waren. Tn liet najaar vaii 1686 
voltooide hij den catalogiis van al de boeken, door cle Prinseii vaii Oranje van 
Willeui I af rerzameld : hij bracht ze uit allerlei plaatsen bijeen, rangschikte 
en beschreef ze ; de catalogus beslaat 558 bladzijdeli "). Den ddCii September 
1686 vierde liij zijn Iiegentigsten verjaardag. &Iaar reeds sedert eenigen tijd 
oordeelde liij : .Komt, Heere, 't is genoegli" $), waarschijnlijk niet zoozeer, 
omdat hij veel aau jicht leed, dan wel omdat het leven hem verveelde. Huygens 
stierf den SSSLe" Maart 1687 l o )  en werd den 4dßii April .met een Staetsie van 
14 à.15 Roiimkoetsen, verligt door veele Flambo~iwen", in  de Groote Kerk te 
's Gravenhage begraven 11). Zijn dood werd bezongen door F. Plaute, I'. Praiiciiis, 
J. van Broekhuisen, J. Volleiihove, Lauibert van den Bosch en aiideren: :il 

die verzen werdeii in een hoiidel vereeiiigcl 12).  
.- . - 

. I )  

5) 

7 )  T. a.  p.: blz. 358. 8) Ilet Ils. beriiidt zich i i i  de Icon. Uibiiotiieek. 
!)) Vgi. vs.12 V:III tiet vers.le,b (vgl./;cc~ich~o~i,\lII, Lilz.3i4). 

Lie No. G < J U  CU UcJ92, et1 f ; f d i d m L ,  VIJI. L I Z ,  GY eii %I!). 

Ygl. Bugboel;, blz.  ör> e11 87. 

2) 'ï. il. p., blz. 459. 
3) vgl. &diC/I/e?Z, VIII, b I Z .  -80. 4') Vgl. Dcqbork,  biz. HG, eii (;ctl iclikvi,VIli ,  blz. 3/10. 

6) 1'31. ( ; f ? d k h / C j 2 ,  i'm, h l Z .  34!)-350, :3%-%7, Cl1 .\TO. %3?. 

'10, 
1 1 )  
'12) 

Y$. 0ciwrv.y coniplkfes dc C l i ~ i s ~ i c ~ i o r  / h y ~ / e i r s ,  IY, blz. ,130. 
Vgi. Tiinarcteii, ~ c l * ï t ~ n i e ! i j ~ g  VLO? / . ; r ~ ~ ~ ~ . i t f i u f i r f i k e t i  i n  Y r i k ~ h i d :  Ir, Llz. ,136. 
Net deil titel : ?,!ylitljchlcti, (11) liel ALde~*iwr i w ) ~  clei8 WeEI~ilcle,r IIEc~*e, C o ~ i s t u i ~ i u , ~  

fTc/igtws,  7{;ddt.o1,, JII,(*,- 1-(tjl,  Ziti/ic*ltpiti, Zwlhrwi  en Monilieliott, Presitlciil i17 c ? m  ihcudl. wo% 
%yne ilnogheit C ~ P I I  IIe<>l*e P/.ii it .e LWI, (h*uIi<p. '8 i;l~tlcrdruge, ,1687, 4 0 .  



De zoou- liebbeii aan Hulgeu+’ weiiscli, op bescheiden wijze te keniieii 
gegeven iii zijn gccliclit De c d n  propici  l) e11 iii zijn testament 2), om eeii eii 
mider iiit zijne Lntijiiwlie briefwisseliiig eu r a n  zijiie nog onuitgegeven ge- 
ilichteii liet licht te tloeii zieii, niet roldnnii. Wel hebben zi j  de groote sclirif- 
telijke iialateuscliap vau hiiii vader iiieer of niiiidrr zorgviildig bewaartl. 
Misschien is liet ami latere iiakomeliugen te wijten, dat er vele brieven 
nau Hiiygeiis eu al zijiie coinpositics, die 800 iii naiital wareii, verloren zijii 
gegaaii, zoodat alleeii de iiihoiici vnii de I’>cctlmtiiu .wcra belrend i.: gebleveii 3).  

Eerst iii onzen tiid is de weuscli van Hiiygeiis tot vervulling gekomen door 
(le uitgave vaii a l  zijiie gedicliteii eii rai1 zijiie geheelc briefwisseling. 

Blijkbaar liebbeu dv zooiis de bibliotlieek, iiictriinieiitcii, -Priut-koiist”, 
euz. va11 liiiii racler rolgeiis dieiis weiiscli verdeeld, iiinnr lang niet alles ge- 
Iioiideii, waiit tleii I.-@’ Maart 1688 werd een groot nnntal werlteii verkocht 4, 

en danroiider 290 boelieii iiiet iiinziek, die alle nail Cliristiaan wnreii toege- 
wezen. Van ik oorspro~ikelijl~e bihliotlieek scliijiit C o i i h ~ ~ ~ t i j i i  Jr. liet: meest 
te hebben gehouden : bij de verkoopiug ran zijne boekerij o p  56 September li01 
kwamen vele boelieii onder deii linnier, (lie zonder twijfel nali z i n  vader 
hadden toebelioord ”. Huygen.: lind IT hijzoiiiler op gestaau, dat dc Iiniid- 
.;chriften rail Lipsiti>, (lit. hij iii zijii bezit liad, oiirerdeeld iii de familie 
zonden blijren : de kleinkinderen liebbeii zich niet oiii tlieii weuscli bel~ouimerd 
en iii 1722, allec op eeue anctie in den Haag rerkoclit; gelnlïkig is toen bijna 
die gelieele collectie in liet bezit gekoiiirn vau de Leidsclie bibliotheek 6). Hij 
had verder hepaald, dat zijli geliefd €Iofmyck geiiieeiiscli~ppelij jk bezit zon 
hlijven eii .iioyt aridcrs a15 by gemeene toesteniniiiige en snl iiiogen werdeii 
gealieiieeït, ende siilx iiocli niet :milera a15 uyt gebreck van levens niidtleleii, 
tlaer voor ick hope dat God h e r  nlle geiindjglilyclï pa1 hesclieriiien”. Na z$i 
dood betrok Coiidaiitijn Jr. het hui? op liet Pleiii, terwijl Cliristianii op Rof- 
wyclr ging woiieii, waar hij iii Ili% gestorven is. Door Lodewijk Huygeus ei1 
zijne vroiiw werd liet biiitentje scliaiidelijlï verwaarloosd. En lieel laiig i. 
Hofmyclr ook niet in  (le familie gebleven, m u t  in 1730 werd liet door Hiiygen-’ 
schatrijke acliteïlileiiidocliter 8ii-auun Louise \.erliocht. In 1014 is liet nnuge- 
koclit door de Vereeniging u Hofwyck”, clic wil trachten hili- eu tiiiii tc 
restnureereii en er een Huygens-niiiseiim te vestigen. 

Wanneer nien let op alles. wat iii onzen tijcl gedaan is, om Huigeiis te 



Ieereii kennen, op de iiitgaven vail de nieeate zijuer grootere gedichten iiiet 
aerklareudc noten, op die van zijiie Mccmoires, Dagboek en Aiiioi,ioC/rnphie, op 
het groote aantal sttidies over hem gesclireveii, op de Huygeus-tentoonstelling 
in 1S96 gehouden, op liet borstbeeld van hem, op 4 September 189T aan den 
Bcheveiiingsclien weg oiitliiild, dan moet men wel tot het beslriit komen, dat 
i i i  onzen tijd zijiie iiagedachteiiis heel wat meer in eere is, dan het geval \va?: 
bij zijne naaite filiniliebetrelikiiigeii. 

Huygens i:, meermalen geschilderd en geteekeiid ; in eeii iiiven taris vaii 
liS.; worden twaalf portretten en eeii borstbeeld ~ a i i  hem genoeinct ”. Enkele 
er ra11 beviiiden zich in openbare vcrzaiiielingen eii ineii is tegenwoordig driik 
bezig inet de stiidie er v a n  3). 

Keiie nabetrachting over de beteekeiiis van Huygens als dichter, als 
mnsiciis, als Irniistenaar en Maecenas, als dieuaar van liet Buis vaii.Oranje, eene 
ontleding vau. zijn karakter, ran z ine  R.ereldbesclioiiwiiib, enz. zoii hier mis- 
plmt.st zijn. Hier moge alleen het slot volgen van eene fraaie studie, die de bekende 
Fransclie Irnnstbeniier Eiuile Michel aan Biiygeiis heeft gewijd 4, : ,,Ou clier- 
clierait en rain quels côtés oiit manqiié ii cet liomnie de bien et l’on reste 
étonné de ce qii’il a su faire tenir de mérites divers dans cette vie si bieii 
coiiiluitc et  si bien remplie. I1 n’est pas, en tout cas, de nieilleur exemple de 
ce que peuvent le bon emploi du t.emps et  l’effort persévérant de In volonté 
pour accroître encore les ~ O I I S  les plus riches. Si .pour chaque petiple il est 
des types priviligiés dans lesquels semblent s’incarner en quelque sorte ses 
meilleures qualités, par son Ctme loyale et liaute, par son solide bon sens, par 
son esprit net, posé, aiissi phé t ra i i t  que prntiqiie, surtout par ce désir coiitinii 
de perfection qui jiistifinit si bien sa devise : Constanter, empruntée R son nom, 
Huygens niérite d’êt,re cité h la foi?: comme iin des plus dignes représentniis 
de la race hollandaise ct  comme un des homines qiii ont le pliis honoré 
l’huiiiaiiité ”. 
__ ... 

,I) Zie ‘I’. Morren i i i  H(inyscli J ~ ~ * b o e l i j r ~  v o w  180T, hlz. 183-,18C,. 
$1 Zie E. W. Aloes in Our!-Hüllcwd, SIV, ,1896, blz. 477, .IT.!?. 
3) De h o r  F. Sclimidl-Degener gaf cr eeiie belangrijke ctntlie over met vele reprodtictics 

4) In do R ~ i w e  des r I ~ t r s  ~ ~ f m i f ? f ? . Q  van 1 Jiini 189.3, 1 ~ 1 ~ .  XR-íXI9. 
i l l  O m e  Kuns/ (.iSlO) cn zal waarschijnlijk zijn onderzoek voortzetteii. 
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VERKLARING DER AFKORTINGEN EN TEEKENS. 

A. B. = Bibliotheek der Anisterdamsche Universiteit,. 

B. M. = Britsch Museuni. 
H. A. = Huisarchief van H. M. de Koningin. 
K. A. = Bibliotheek der Kon. Akademie, te Amsterdam 

K. B. = KoninklUke Bibliotheek, te 's Gravenhage. 

L. B. = Bibliotheek der Leidsche Universit,eit. 

R. A. = Rijksarchief, te 's-Gravenhage. 

Eng. = Engelsch. 

Fr. = Franscli. 

Gr. = Grieksch. 
It. = It,aliaansch. 

Lat. = k t i j n .  

Ned. '= Nederlandsch. 

Sp. = Spaansch. 
* Brief zelf van Hnygeris, in tegenstelliag van minuut of kopie. 


