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INLEIDINO. 


Het spreekt vanzelf, dat dit proefschrift niet veer nieuws kan 
brengen, nadat reeds zooveel mannen van erkende bekwaamheid 
het hunne over Constantijn Huygens gezegd hebben. He! biedt 
hoogstens eenige aanvulling van materiaal voor de neg steeds 
ontbrekende biographie van onzen grooten zeventiende-eeuwer. 
De gegevens voor het eerste hoofdstuk, waarin enkele bijzonder
heden over zijn opvoeding worden medegedeeid, waarop tet nu 
toe minder de aandacht gevestigd is, putte ik in hoofdzaak uit de 
onvoltooide autobiographie van 1631, die in 1897 door den 
heer Worp het Iicht heeft gezien, een belangwekkend werk, 
waarin Huygens veel aardigs heeft neergelegd en waarin vee l 
wat in Huygens leefde een weerspiegeling vindt. In het tweede 
hoofdstuk, waarvoor de door Dr. Worp met zooveel zerg 
gepubliceerde briefwisseling de stof leverde, ileb ik de ;JJaats 
trachten te bepalen, die de dichter innam tusschen de groote 
specialisten van zijn tijd, een ol1derwerp dat misschien niet in 
enmiddellijk verband staat met zijn letterkundige opvattil1gen, 
maar dat ons in staat stelt eenige eigenaardige karaktertrekken 
van Constantijn bloot te Jeggen en dat ons o.a. Jaat zien dat de 
dichter zich in zijn verzen niet altijd geheel gaf, zooals hij was l ). 

De Jaatste twee hoofdstukken die feiteJijk een geheel VOfl'1 e n, 

bepaJen zich meer uitsluitend tot het literaire. Het derde houdt 

1) Prof. Prinsen. Handboek tot de Ned. Lett. Oesch. bl. 343: In zijn 
werk geeft hij zich evenwel geheel, zocals hl j is; .. . Huygens is een man 
uit een stuk enz. 
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zich hoofdzakelijk bezig met het formeele in zijll poezie, of, volgei!S 
de letterkundige opvattingen van Huygens, met het belangrijkste 
van de dichtkunst. Het laatste hoofdstuk tenslotte heb ik besteed 
aan den inhoud van zijn gedichten, en aangezien vorm en inhoud 
inderdaad niet van elkaar te scheiden zijn, zal men in het laatste 
hoofdstuk wei eens iets aantreffen dat met evenveel of misschien 
met meer recht een plaats in het derde had kunnen gegeveil 
worden en omgekeerd. Terwille van de methode heb ik de stof 
echter in tweeen gesplitst. 

Bij mijn onderzoek vormden het lastige Latijni) en fransch dat 
Huygens schrijft, dikwijls groote moeilijkheden. Voegt men 
daarbij de omstandigheid dat er vee I brieven verloren zijn gegaan, 
en dat voor een buitenstaander het volmaakt begrijpen van ee:l 
brief dikwijls onmogelijk is, omdat het geschrevene niet bestemd 
is voor een oningewijde, maar voor den goeden verstaander 
die aan een half woord genoeg heeft, dan is het duidelijk dat 
een twintigste-eeuwer onherroepelijk vee I fijn heden ontgaan bij 
de lectuur van Huygens' correspondentie. Het moeilijke Latij:l 
van bovengenoemde autobiographie is misschien een van de 
oorzaken, dat men van den inhoud van die levensbeschrijving lang 
niet alles terugvindt in de literatuur over Huygens. Tegenover 
deze niet gering te schaHen moeilijkheden staat echter het feit 
dat het onderzoek vereenvoudigd wordt door een opmerkelijk 
groote vastheid van ideeen: dezelfde denkbeelden keeren telkens 
weer terug. Ais aile merkwaardige mannen bereikte hij snel ee:1 
zeker geestelijk hoogtepllnt, daarna kan men bij hem van verdere 
ontwikkelings-perioden van zijn denkbeelden moeilijk spreken, 
en bij iemand met een zoo positieve levensbeschouwing als 
Huygens, is dat begrijpelijk. Ten laatste wil ik nog vermelden 
dat de "tijdsomstandigheden" me dwongen tot beknoptheid, e:l 
ik hoop dat die be1clOptheid dit geschrift niet onleesbaar zal 
gemaakt hebbel. . 

I) Juis! daarom zou men van bepta!de brieven liever den oonprol1ktlljken 
,ieks! bezitt:!n dan de verkorte vert.line, die Worp geeft. 
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