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Christiaan Huygens,

in zijn leven en werken geschetst
;

DOOR

P. Harting¹).

Hun vader was constaniltn huyoens
,

heer van Ziiilichem, Zeclhcm

en Monnikenland, die gedurende tweeënzestig jaren don post van ge-
heimschrijver bekleedde

,
onder drie stadhouders : erederik Hendrik

,

willem ii en willem m
,

— een man vermaard niet enkel als staatsman,
maar vooral als geleerde, letterkundige en dichter, de vriend van hooit

,

CATS
’

VAN baeele, vossius, anna MARIA scnuüRMAN on do begaafde doch-

tcis van
roemer visscnEE. Uit zijn huwelijk met susanna van isaerle

) Dczo levensschets verschijnt ook afzonderlijk hij de uitgevers, met eene voor-
rede en aauteekeningen.

Den 12den Mei 1645 meldden zich. bij professor J. P. VAN KERCKHO-
VEN , den toenmaligen rector-magnificus der Leidsche hoogeschool, twee

jongelieden aan, om ingeschreven te worden op de akademische rol, en

wel als studenten in de regten. Die beide jongelieden waren broeders.

De oudste
,

die zeventien jaren telde, heette CONSTANTIJN , de jongste,
die zestien jaren oud was, droeg den naam van CHRISTIAAN. Hun fa-
milienaam

was HUYGENS. Diezelfde namen waren reeds door hunnen

vader en grootvader met eere gedragen en zullen in de gedenkboeken
der geschiedenis en letterkunde van ons vaderland, zoolang Nederland
eene geschiedenis en letterkunde heeft, steeds

eene roemvolle plaats
blijven innemen.

De grootvader der beide jongelieden was CHRISTIAAN HUYGENS, die in
de moeitevolle tijden der eerste vestiging van ons volksbestaan, als se-
cretaris van WILLEM I, en, na diens dood, van den raad van state

,
den

lande gewigtige diensten bewees.
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sproten vijf kinderen, namelijk vier zoons on eene dochter. Do beide

reeds genoemde waren de oudste. Constaotijn word in later jaren zijnen

vader als ambtgenoot toegevoegd on zijn opvolger als secretaris van onzen

grooten wiikem iii , toon deze koning van Groot-Brittanjc was geworden.

Wij zullen hem ook in het vervolg niet geheel uit het oog verliezen,

want tusschcn hem en zijnen een jaar jongeren broeder ciieistiaan be-

stond gedurende hun geheele loven een zoo naauwo band , dat men over

den eenen broeder niet spreken kan, zonder van den anderen te gewagen.

Yan de leden van dit merkwaardige geslacht der uuygensen is er

echter geen, wiens naam met meer eerbied door het nageslacht verdient

genoemd te worden, dan die van den tweeden zoon van den ouderen

coNSTANTUfr. CmusTiAAN nuYGEiïs werd te ’s Gravenhago geboren den

14den April 1C29. Hij kwam ter wereld in een gelukkig tijdsgewricht

en onder buitengewoon gunstige omstandigheden. Ons volksbestaan was

nagenoeg gevestigd ;
— het magtcloozo Spanje had den strijd schier op-

gegeven; — eer hij don volwassen leeftijd bereikte, was de Munsterscho

vrede gesloten, en eerlang stond ons volk aan 'de spits der Europescho

beschaving. Daarbij gesproten uit twee aanzienlijke geslachten en
,

als

tweede zoon, niet geroepen om de eer der familie als staatsman op te

houden, kon hij zijne neiging, die hem tot de wis- en natuurkunde

dreef, vrijelijk opvolgcn. Slechts één ramp trof hem reeds op jeugdigen

leeftijd. Zijne moeder stierf, toon hij pas acht jaren oud was. Maar in

zijnen voortrefïelijken vader behield hij eenen leidsman, die hem en

zijne broeders niet alleen met een uitmuntend voorbeeld voorging, maar

die hen steeds met een wakend oog gadesloeg en voor hunne opvoeding

zorg droeg. Hoe hij zich van die taak kweet, daarvan getuigen de nog

bewaarde aantcekeningen
, op verschillende tijden door hem gemaakt en

die
,

behalve andere punten
,

tot zijne familie betrekking hebbende
,

ook

don aanleg, do vorderingen en het gedrag zijner zonen betroffen.

Zoo vinden wij het volgende over zijnen zoon ciiristiaan door hom

opgetcekcnd, toen deze veertien jaren oud was:
„1643. Begreep met eene zonderlinge promptitude al hetgeen de

„mecamque of eenig, ander deel van de mathesis mogto aangaan : ook

„straks raad wetende om bij model, ofte ander handwerk, voor den dag

„te brengen ’t geen maar ergens van zulks gelezen, ofte door anderen

„gehoord had, zelfs met groote vaardigheid nateekenende alle gesne-

dene prenten en diergelijke hom voorkomende: besteedcnde voorts de
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„snipperuren van zijnen tijd aan molentjes en andere modellen te maken:

„zelfs tot een draaibank toe, die bij dit jaar zoo bij een had weten te

„snusselcn, dat hij al eenig goed daarop begon te draaijen.”
Uit dezelfde aanteckeningen van zijnen vader vernemen wij, dat hij

hem
in het volgende jaar, 1644, eenon leermeester in de mathesis gaf.

Die leermeester heette stampioen, en het is te betwijfelen, of dienaam
wel immer voor het nageslacht zoude zijn bewaard gebleven, indien niet

Christiaan - ixüygens zijn leerling ware geweest. Dat deze echter goede
vorderingen maakte

, blijkt uit hetgeen zijn vader er bij voegt: „hij begon
„de mathemahque te leeren met zonderling succes: niet alleen alles ligt
i,begrijpende en onthoudende, maar zelfs dagelijks allerhande konstige
„dingen inventccrendo, tot een iegelijks verwonderinge.”

In het volgende jaar werd hij , gelijk wij reeds zeiden, student in de
region aan de Leidsche hoogeschool. Het schijnt echter niet, dat hij
zich daar op rogtsstudie veel heeft toegelegd. De eigenlijke leermeester
van hem on tevens van zijnen broeder gedurende dit tijdperk was ra
van schootest

,
die de wiskunde en do wijsbegeerte onderwees

en een
ijveng aanhanger en bewonderaar was van descaetes

,
die op dit tijdstip

nog hier te lande zijn verblijf hield.

Reeds in het volgende jaar (1646) werden beide broeders echter ge-chmden. Chmsxuan namelijk vertrok naar Breda, waar door emJL
henome eene doorluchtxge school was opgerigt, waarvan zijn vader eender curatoren was. Ook hier zoude hij zijne rcgtsgeleerde studio voort-
zotten, maar wij mogen hot betwijfelen, of het corpus juris immer iets
aantrekkelijks voor hem gehad hebbe. Zeker althans is het, dat hij een
gioot deel van zijnen tijd ook aldaar aan mathematische studiën wijdde
en dat hij reeds gedurende het eerste jaar zich bozig hield met do op-
lossing van een moeijelijk vraagstuk

,
waarover hij een geschrift opstelde,

dat hij aan zijnen leermeester van schooien toezond, die het op zijné
beurt liet lezen

aan descaexes. Deze voorspelde reeds toen, dat de
so rijver een uitstekend wiskundige zoude worden. Waarschijnlijk is dit
geschrift zijne verhandeling over do quadratuur van den cirkel en andere
kromme lijnen. Deze is althans het eerste (in 1651) zijner in druk uit-
gegeven geschriften.

Na een driejarig verblijf te Breda keerde hij terug naar ’s Hage tot
zijnen vader. Dit geschiedde in 1649. Nog in hetzelfde jaar vergezelde
de twintigjarige jongeling hendkik

, graaf van Nassau
, op eene gezant-



schapsrcis naar Holstein en Denemarken. Hij ondernam die reis met de

hoop, dat zij zich tot in Zweden zoude uitstrekken en dat hij dan

gelegenheid zoude hebben aan het hof van koningin Christina den

beroemden descartes te leeren kennen
,

die zich toen aldaar ophield.

Die hoop werd echter niet vervuld. Het gezantschap keerde spoedig

terug en daarmede de jeugdige huygens. Hij zoude voortaan in geenerlei

politieke betrekking meer behoeven werkzaam te zijn, maar het was

hem vergund geheel zijne neiging te volgen en al zijnen tijd aan wis-,

werktuig- en natuurkunde te wijden. Op zijn eerste zooeven genoemd

geschrift volgde eerlang (1654) een ander „over de grootte van den cir-

kel”
,

waarin hij de verhouding tusschen den cirkelomtrek en haar mid-

dellijn naauwkeuriger dan tot dusverre deed kennen.

Intusschen hield hij zich toen ook reeds ijverig bezig met een ander on-

derzoek
,

dat hem tot aan het einde van zijn leven zoude blijven bezig

houden, namelijk dat der lichtbreking. Uit een den 16den December

1652 geschreven brief blijkt, dat hij op dit tijdstip, derhalve toon hij nog

pas drieëntwintig jaren oud was , do algemeeno wet had ontdekt, volgens

welke de lichtstralen, na door eeno lens met bolle oppervlakken gegaan te

zijn, elkander weder aan de andere zijde in een bepaald punt ontmoeten.

Die wet is inderdaad de grondslag der geheelo theorie van de dioptrische

werktuigen, van verrekijkers en mikroskopen. Ook aan zijnen leer-

meester van schooien schreef hij met een woord daarover, die hem

echter antwoordde, dat hij niet gelooven konde, dat het aan huygens

zoude gelukt zijn zulk eeno wet te ontdekken, die voor bescaetes

geheel verborgen was gebleven. Huygens deelde deze zijne eerste ont-

dekking echter in geen gedrukt geschrift mede. Uit denzelfden brief

vernemen wij ,
dat hij toen reeds twee boeken over de dioptrica had

geschreven en aan een derde bezig was, maar dit werk, waaraan hij op

onderscheidene tijdstippen van zijn leven telkens op nieuw gearbeid heeft

om hot racer en moer te volmaken
,

werd eerst na zijnen dood, een halve

eeuw later, uitgegeven. Yandaar dat die eerste ontdekking voor zijnen

roem verloren ging en halley en anderen daarvan de eer wegdroegen.

Maar do tijd was nabij , waarop hij een ander gebied zoude betreden

en daarop eeno ontdekking doen, die hem op eenmaal eene plaats on-

der de beroemde mannen van Europa verzekerde.

Hij wonschte vurig een dier lange verrekijkers te bezitten, waarmede

men toen reeds begonnen was do hemelligohamen gade te slaan. Doch het
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gelukte hem niet oenen kunstenaar te vinden, die in staat was naar zijne

aanwijzing de daarvoor noodige glazen te slijpen. Wel verre van daarom

don moed te verliezen, besloot hij zelf de handen aan het werk te slaan.

Hij schreef aan verschillende personen, van wie hij hoopte inlichtingen te

kunnen verkrijgen omtrent de kunst van lenzen te slijpen en te polijsten.

De beste voorschriften daartoe werden hem verstrekt door güischof
,

professor te Luik. Hij toog nu aan het werk, eenigen tijd later daarin

bijgestaan door zijnen broeder constantijn. Doch do broeders hadden

met vele bezwaren te kampen. Niet alleen toch vorderde het geven van

den juisten vorm aan lenzen van verren brandpuntsafstand groot geduld

en behendigheid, vooral bij de gebrekkige werktuiglijke hulpmiddelen,
die ter hunner beschikking stonden, maar reeds stuitten zij dadelijk op

de moeijelijkheid om zich glas te verschaffen, dat voor de vervaardiging
van zulke lenzen geschikt was. Alleen spiegelglas was bruikbaar

,
maar

het toenmalige spiegelglas werd niet gegoten, maar geblazen. Het was

in hot algemeen te dun en bovendien zeer zelden vrij van aderen on

strepen, waardoor eonc ongelijkmatige breking ontstond, die het ten

eenenmale ongeschikt maakte om daaruit glazen voor verrekijkers te

slijpen. Echter gelukte het hem die bezwaren te overwinnen. Den 3den

Februari] 1G55 had cheistiaan cene lens voltooid van tien voeten brand-

puntsafstand , en toen hij deze als vöorwerpglas van een verrekijker den

25stcn Maart naar den hemel rigtte en daarmede Satumus beschouwde,
ondervond hij oeno der levendigste en aangenaamste aandoeningen, waar-

vooi do menschelijke ziel vatbaar is, de gegronde hoop namelijk van een

nieuw en zeer gewigtig feit aan den schat der menschelijke kennis te

hebben toegovoegd. Hij zag op omstreeks drie minuten afstands, ten

westen van Saturnus, een zeer klein sterretje ,
waarin hij dadelijk een

wachter der planeet vermoedde. Aan do tegenovergestelde zijde van deze

bemerkte hij een andere kleine ster
,

die hij meende voor een vaste ster

te moeten houden. Een bepaald oordeel moest echter tot den volgenden
dag worden uitgesteld. Wie schetst nu zijne verrukking, toen hij ,

wederom zijnen kijker naar Saturnus rigtende , ten duidelijkste waarnam,
dat de afstand tusschcn de planeet en de laatstgenoemde ster dubbelzoo

groot was geworden, tengevolge van de beweging der planeet in hare

baan, on daarentegen het eerste sterretje in hare nabijheid was gebleven
en zich slechts iets verplaatst had. Hiermede was het vermoedenbeves-

tigd
,

de hoop vervuld. Een nieuw hemelligohaam, behooreudc tot ons

zonnestelsel, was ontdekt.
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Men is in onzen tijd, waarin de optische hulpmiddelen zoo zeer ver-

beterd en grooto kijkers overal verbreid zijn, zoo gewoon geworden aan

de ontdekking van nieuwe hemelligchamen ,
dat men, om zich de gewaar-

wordingen, die den zesentwintigjarigen huygens op dit oogenblik beziel-

den
, regt levendig voor te stollen en zijne ontdekking naar waarde te

schatten, zich torugdenken moet in den tijd ,
waarin zij plaats had.

Tot in hot begin der zeventiende eeuw kende men slechts vijfplaneten

of dwaalsterren: Mcrcurius, Venus
,

Mars, Jupiter en Saturnus. Voor

hen
,

die hot stelsel van copeenicus aannamen, was de aarde eene zesde.

Alleen deze bezat een maan, welke zich daarom heen beweegt. Zoo was

derhalve het gehccle getal der bekende, van plaats veranderende hemellig-

chamcn zeven. In 1608 werd hier te lande de verrekijker uitgevonden,

en reeds don 7dcn Januarij 1610 zag galilei mot het nieuwe werk-

tuig drie der manen van Jupiter en
,

zes dagen later, de vierde. De ont-

dekking van het manenstclsol van Jupiter was niet enkel op zich zelve ge-

wigtig
, zij was ook een steun voor hen

,
die met copeenicus meenden, dat

do zon stil staat en de planeten met de aarde daarom heen wentelen. Na-

tuurlijk rees nu het vermoeden
,

dat ook nog andere planeten van manen

vergezeld zouden zijn. De kijkers werden gcrigt naarYenus, Mars, vooral

naar Saturnus, maar te vergeefs. Intusschen hadden die kijkers zeer be-

langrijke verbeteringen ondergaan, zoodat zij in optisch vermogen veel

vooruit hadden boven het gebrekkige werktuig, waarmede galilei zijne

ontdekkingen gedaan had. Het holle oogglas was door een bol glas ver-

vangen ,
en daardoor Avas men in staat gesteld aan de kijkers eene veel

grootero lengte te geven ,
Avaardoor hun vergroeiend vermogen in gelijke

mate klom. Sommigen hadden reeds kijkers van dtfrtig en meer voeten

lengte vervaardigd. Doch in weerwil van alle pogingen Avas het niet

gelukt, aan do reeds bekende ligchamen van het planetenstelsel een enkel

toe te voegen. “Wel is waar had cenige jaren vroeger (1643) een Capu-

cyner monnik
,

antonius maeia de eheita
,

niet minder dan zes Avachters

aan Saturnus toegokend, maar hot naauwkeuriger onderzoek van hevelius

had geleerd ,
dat deze slechts in zijne verbeelding bc|tondcn.

En ziedaar, — vijfenveertig jaren na de ontdekking der Jupiter-maneu

of der Modicéische sterren, gelijk galilei deze noemde, valt aan onzen

huygens het geluk ten deel voor het eerst wederom eene dergelijke ont-

dekking te doen. Hij haast zich echter niet haar bekend tc maken,

maar drie maanden lang beschouwt hij op eiken heldoren avond de pla-
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neet en teekent de door den nieuw gevonden wachter ingenomen plaats

aan. Toen, het vroeger door galilei gegeven voorbeeld volgende ,
deelde

hij zijne ontdekking aan eenige sterrekundigen in den vorm van een

raadsel mede. Het luidde:

Admovere dculis distantia sidera nostris vvvvvvv eee rrr h n b q x.

Door omzetting der letters wordt dit:

Saturnus luna ma circumducitur sexdecim diehus horis quatuor, d. i.

„Saturnus heeft een maan, die in zestien dagen en vier uren om hem

rondloopt.”

Haauwkeurigcr onderzoekingen, gedurende een langer tijdsbestek,

hebben naderhand aan huygens zelven geleerd ,
dat deze eerste door hem

aangegeven omloopstijd iets te lang is. Toen hij een jaar later in een

afzonderlijk gedrukt geschrift verslag van zijne ontdekking gaf, schreef

hij aan do maan oenen omloopstijd van juist zestien dagen toe. Thans

weten wij, dat ook dit nog iets te lang is.

Huygens verviel nog in eene andere, zonderlinger dwaling, welke

zich alleen verklaren laat uit den invloed van eenige overgeleverde,

welligt nog uit de tijden van Pythagoras afkomstige, mystische begrippen

aangaande de beteekenis van zekere getallen. Toen hij namelijk den

wachter van Saturnus gevonden had
, bedroeg het getal der bekende pla-

neten en dat der manen in ons zonnestelsel juist evenveel. Yan beiden

kende
men er zes, dat is, zoo als men toen waande, het volmaakte

getal. Deze overeenkomst trof huygens zoo zeer, dat hij zeide het voor

waarschijnlijk te houden, dat men er in het vervolg geene meer ont-

dekken zoude. Zonderlinge meening voorwaar, die later wel gelogenstraft
is ! Reeds tijdens het leven van huygensontdekte cassini nog vier andere

Saturnus-manen ; ruim een eeuw later voegde herschel daaraan nog twee

toe, en in 1848 eindelijk ontdekten bond en lassell er nog een, zoodat

men thans niet minder dan acht Saturnus-wachters kent
,

waarvan de

door huygens gevondene
, volgens de afstanden van de planeet gerekend,

de zesde en tevens de grootste is. Voegt men nu hierbij de sedert

het laatst der vorige eeuw ontdekte nieuwe planeten en hare manen,

dan is het getal der bekende ligchamen, welke ons zonnestelsel zamen-

stcllcn, reeds meer dun vertienvoudigd!
Het geschrift, waarin huygens zijne ontdekking mededeelde

,
en dat

den datum van den 5den Maart 1656 draagt, eindigde met een nieuw

raadsel, dat echter ditmaal alleen uit letters bestond, namelijk:
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Wij zullen zoo dadelijk zien
,

welke er de zin van is. Yoorafechter

moeten wij de beide broeders constantijn en chbisiiaan in onze ge-

dachten vergezellen op reis naar Frankrijk. Deze reis had plaats in de

laatste helft van het reeds genoemde jaar 1055. Zij schijnt voornamelijk

ondernomen te zijn om cheistiaan gelegenheid te geven zich den graad van

doctor in de rcgtcn te verwerven aan de protestantsche akademie te An-

gers. "Waarschijnlijk geschiedde zulks op bepaald verlangen des vaders,

bijna zoude men op het vermoeden komen, dat het verkrijgen van dien

graad aan een onzer vaderlandsche akademiën met meerderemoeijelijkheid

gepaard ging dan to Angers. Hoe dit zij, cheistiaan huyoens zoude voor-

zeker in de oogen van het nageslacht er niets hij verloren hebben
,

indien

hij zich het regt om Juris doctor bij zijnen naam te voegen niet verwor-

ven had, een regt trouwens, waarvan hij
,

voor zoo ver ik weet, ook

nimmer gebruik hoeft gemaakt. Doch op diezelfde reis bezochten de

broeders ook Parijs en knoopten daar betrekkingen aan, die later op het

levenslot des jongsten van grooten invloed zouden worden.

Yan zijne reis teruggekomen, schreef huygens eene verhandeling „over

de kansen in het dobbelspel.” Dit opstel is merkwaardig, omdat hot,

volgons delameke
,

de eerste geregelde verhandeling over do kansrekening

of waarschijnlijkhcids-rckening is
,

ofschoon pascal on feumat reeds eenige

daartoe hetrekkolijke vraagstukken hadden opgclost. Zijn leermeester

tan scuooten was dan ook zoo zeer ingenomen met dit werk van zijnen

leerling, dat hij de moeite nam om het in het latijn te vertalen en het

in 1G57 in druk uitgaf achter zijne Exercitationes mathematicae.

Doch, werden do dagen aan wis- en, — zoo als wij dadelijk nader

zullen vermelden, —aan werktuigkundige onderzoekingen besteed, ook

do nachten gingen niet ongebruikt voor hem verloren. Hij had na zijnen

eersten verrekijker er nog twee andere gemaakt, een van twaalf en een

van drieëntwintig voeten. De laatste had eene vergrooting van ongeveer

honderd maal. Daarmede beschouwde hij dagelijks den hemel, zoo dik-

werf de toestand der lucht zulks veroorloofde. Uit het verslag zijner

waarnemingen blijkt, dat hij niet zelden tot drie ure des nachts of, mid-

den in den winter, reeds ten vijf ure des morgens zijn kijker naar den

hemel rigtte. In dit tijdperk valt dan ook verreweg het grootste deel

der sterrekundige waarnemingen van huygens. De vrucht dier driejarige
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werkzaamheid is zijn beroemd Systema Saturnium
,

dat voor het eerst

in 1659 verscheen met eene opdragt aan prins Leopold van Tosoanen,

die zelf beoefenaar en ijverig voorstander en beschermer der weten-

schappen was. Daaraan gingen bovendien twee latijnsche gedichten

vooraf, het eene van nicolaas heinsius, hot andere van zijnen vader,

waaruit men de bewondering leert kennen, welke zijne ontdekkingen

reeds toen gewekt hadden.

Om dit geschrift naar waarde te schatten
,

moet men zich verplaatsen

in den tijd toen het verscheen. Galilei had in 1610 Satumus door zijnen

kijker beschouwd en waargenomen, dat die planeet zich niet, gelijk de

andere, als een eenvoudig rond schijfje vertoonde
„

maar dat terzijde

daarvan zich twee ligohaampjes bevonden
,

die
,

naar hij meende
,

door

eene kleine tusschcnruimte van de planeet gescheiden waren. Toen hij

nu in 1612 de planeet nogmaals beschouwde, waren die ligohaampjes

verdwenen ; Saturnus was rond even als Jupiter ,
maar ziet! later wer-

den diezelfde ligchaampjcs wederom zigtbaar! Hoe dit te verklaren?

Andere sterrekundigen van dien tijd, scheinek, kiccioli, heyelius, gas-

sendi
,

liusTAcmus de divinis
,

poniana
, zagen hetzelfde verschijnsel. Zij

verschilden in hunne opvatting alleen daarin van galilei
,

dat sommigen

die bijligchaampjcs in zamenhang met do planeet en onder den vorm

van hcngscltjos of ooren {ansae, Irachiti) zagen, op de wijze gelijk in

Plaat 1
, fig. 1 is voorgesteld. Daarin zijn 1 aan galilei, II aan

scheinek, III, VIII, IX en Xlll aankiccioli, V en XII aan oassbndi,

X aan eustachius de divinis en XI aan poniana ontleend. Ook het

weder verdwijnen van die vreemde aanhangsels op zekere tijden was

reeds meer dan eens waargenomen.

Verscheidene hypothesen waren geopperd om rekenschap van die

zonderlinge verschijnselen te geven, doch geenc had ingang gevonden.

In der daad kwam ook gcene dier hyphothesen der waarheid zelfs van

verre nabij. Gassendi had nog kort voor -zijnen dood het onderzoek en

de verklaring der vreemde verschijnselen, die Saturnus aanbood, den

sterrekundigen als hun voornaamste taak aanbevolen.

Het was chkisiiaan hdygens
,

die deze taak op zich nam en haar tot

een goed einde bragt.

Het reeds boven medegedeelde letterraadsel, waarmede hij zijn in

Maart- 1656 uitgegeven geschrift over
do maan van Saturnus besloot,

getuigt, dat hij toen reeds de ware verklaring gevonden had. Dit raadsel
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wordt in zijn Systema Saturnium herhaald
, maar ditmaal met do ver-

klaring. Die letters namelijk omgezet zijnde ,
vormen den zin :

Annnlo cingitur, tenui, plano, nusquam cohaerente, ad eclipticam

inclinato; d. i.:

„Zij is omgeven van een dunnen, platten ring, die er nergens mede

zamenhangt en eene helling op do aardbaan heeft.”

Hoe is nüYGENS tot die verklaring gekomen? Geenszins door do bloote

waarneming. Was hij eenvoudig blijven staan bij hetgeen deze bom

leerde, hij zoude evenmin als zijne voorgangers die verklaring gevonden

hebben. Zijn kijker was welligt iets beter dan die van anderen, maar

men wane niet, dut het voldoende was dezen naar Saturnus te rigten om

dadelijk te ontdekken, dat deze een ring even als een maan had. Inte-

gendeel ,
hier leeren wij huygens niet enkel kennen als een goed waar-

nemer
, maar inzonderheid als een man van buitengewone scherpzinnig-

heid
,

die uit cene reeks van door hem en door anderen verrigte waar-

nemingen het juiste besluit wist af te leiden. Bij hem was het oog des

geestes nog scherper dan het ligchamelijk oog. Voorzeker was het denk-

beeld
,

dat Saturnus door een ring omgeven was, toen dit het eerst bij
hem opkwam ,

niet anders dan eene hypothese en wel cene zeer stoute

hypothese. Niets, toch was er in hot geheelo overige planetenstelsel,

dat, door cenige, zelfs verwijderde overeenkomst, daarvoor den minsten

grond aanbood. Alle andere hemelligchamen, wier gedaante men kende,

waren bollen, en het was zelfs tot een soort van dogma geworden,
dat alle hemelligchamen die gedaante moesten hebben. Maar het gold hier

eene hypothese
,

welke aan de waarneming kou getoetst worden. En dit

is het wat iiuygens deed op eene wijze, die ook nu nog, na twee eeu-

wen
, zijn geschrift leerrijk maakt voor allen, die iets meer willen worden

dan enkel waarnemers van hot feitelijk bestaande, maar die do kunst

willen leeren hoe men do afzonderlijke feiten behoort te combineren
,

opdat er eene hoogere en algemeenere waarheid uit voortvloeije.

Nu eenmaal de verklaring gegeven is, is het niet moeijelijk den
weg,

dien huygens insloeg om haar te toetsen, ook voor den niet-sterrekun-

digen lezer duidelijk te maken. Men behoeft daartoe slechts het oog te

slaan op PI. I
,

fig. 2
,

welke cene kopij van de oorspronkelijke van

huygens is. Daarin is G de zon ,
E do aarde

,
E haar loopbaan. Do

verschillende standen van Saturnus in zijn loopbaan zijn aangeduid in

A
,

J, L enz. Nu is het klaarblijkelijk, dat een waarnemer, in E
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geplaatst, don ring op zeer verschillende wijzen zien zal, al naar gelang

hij deze meer van de scherpe of van de vlakke zijde ziet. Achtereen-

volgens zal do ring zich aan hem moeten vertoonen in gedaanten, onge-

veer als die der figuurtjes, welke in den huitensten kring geplaatst zijn.

Slechts tweemaal gedurende haar omloop rondom de zon zal de planeet

een ronde schijf schijnen, de eerste maal namelijk wanneer zij zich in S

bevindt, waarbij de smalle kant van den zeer dunnenring naar de aard-

bewoners is tocgckcerd ,
de andere maal wanneer zijn vlak door do zon

gaat, d. i. -wanneer de planeet in D staat, want dan zal niet zijn vlak,

maar alleen de zeer smalle buitenrand verlicht zijn. Daar nu de loop

van Saturnus rondom de zon ongeveer negen-cn-twintig en een half jaar

duurt, zoo zal telkens na omstreeks vijftien jaren de ring onzigtbaar

worden
, tenzij voor buitengewoon sterke kijkers van den tegenwoordigen

tijd
,

die er nog een spoor van doen herkennen. Huygens zag den ring

in Januarij 1656 geheel verdwijnen en voorspelde nu, dat hetzelfde in

1671 weder zoude plaats grijpen. Hij smaakte dan ook de voldoening,

dat zijne voorspelling bewaarheid werd. Trouwens die bevestiging was

niet noodig om aan zijne verklaring der verschijnselen, welke Saturnus

aanbiedt, algemcenen ingang te verschaffen. Slechts één persoon of lie-

ver twee personen, die de handen ineen sloegen ,
deden eene vergeefsohe

poging om haar te bestrijden en er ceno andere voor in plaats te geven.

'Zij waren eustachtus be bivinis en do jesuit iionohatus fabei, die be-

weerden
,

dat de aarde stilstond in het midden van het heelal en dat om

Saturnus, behalve de door hdygens ontdekte maan, die zich bezwaarlijk

liet weg redeneren, nog vier andere ligchamen wentelden, namelijk

twee lichtende en twee donkere bollen. Het viel huygens niet moeijelijk

hunne schier hclagchelijke redeneringen te wederleggen, hetgeen hij op

ceno allezins waardige wijze in een afzonderlijk geschrift deed
,

dat hij ,

in den vorm van een brief aan den reeds genoemden prins Leopold, in

het licht gaf.

In het Systema Saturniwm vindt men ook nog de mededeeling van

verscheidene andere sterrekundige waarnemingen, welke huygensin dien

tijd deed. Hij rigtto zijnen kijker ook naar de planeten Venus
,

Mars

en Jupiter en toekende de verschijnselen op, welke deze aanboden. Hij

was do eerste, die de draaijing van Mars om zijne as ontdekte en den

duur daarvan bepaalde. Doch merkwaardig bovenal is zijne ontdekking

der nevelvlek van Orion. Het was toen voor de eerste maal, dat een
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blik geslagen -word in die oneindig ver verwijderde streken van het

heelal, welke zelfs voor de volkomenste kijkers van den tegenwoordigen

tijd niet geheel bereikbaar zijn. Eindelijk vinden wij nog in datzelfde

geschrift de eerste beschrijving van oenen oculair-mikrometcr, waarvan

do vinding , hoe eenvoudig ook, toch vernuftig moet genoemd worden.

In het brandpunt van hot oogglas werd namelijk een ringvormig

diaphragma geplaatst, door welks randen het gczigtsveld scherp begrensd

werd. Nu bepaalde hiiygens in de eerste plaats de middellijn van dit

gezigtsveld naar den tijd gevorderd voor den doorgang eener ster; die

tijd werd gemeten door de bewegingen van een slinger. Om vervolgens

te vindon, hoe groot het breukdeel van die middellijn was, dat door

cenig voorworp of afstand aan den hemel werd ingenomen, schoof hij

van ter zijde een spits toeloopend metalen plaatje van een zeer lang-

gerekte driehoekige gedaante in het gezigtsveld en nam waar, welke

de plaats was van dit plaatje, waar dit het voorwerp juist geheel be-

dekte. Die plaats daarop met een passer gemeten zijnde, werd gemak-

kelijk de verhouding gevonden tusschen de aldus verkregen middellijn

van het voorwerp en do geheelo grootte der ringvormige opening ,
welke

het gezigtsveld begrensde.

Wij zijn echter den tijd reeds iets vooruit gcloopen. Toen hot Systema

Saturnium verscheen, namelijk in 1659, had huygens zich nog op eene

geheel andere wijze aanspraak verworven op den dank zijner tijdgenoo-

ten en van het nageslacht.

Heeds in het begin van 1656 kwam hij op het denkbeeld om, ter

naauwkeurigo tijdsbepaling, een slinger met een uurwerk te verbinden.

Dit gelukte hem na eenige voorbereidende proefnemingen volkomen, en

den 16den Junij 1657 verkreeg hij voor zijne uitvinding een octrooi van

do Staten der Ycrecnigde Provinciën.

Zelden heeft eene uitvinding meer do belangstelling van het algemeen

ondervonden en zich spoediger eenen weg gebaand, dan die der slinger-

uurwerken. En geen wonder! Nu voor hot eerst was een middel ge-

vonden om den tijd met juistheid te meten. Huygens had aan elkeen

een onschatbare dienst bewezen, — aan do geheele maatschappij ,
voor

welke eene juiste vcrdcoling van den tijd zooveel is als orde, regelmaat

in alle bedrijven
,

— aan do wetenschap, vooral aan de sterrokunde,

die zonder naauwkeurige tijdsbepalingen slechts met onzekere schreden

kan voorwaarts gaan, — aan den zeevaarder, die, zoo hoopte men,
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daarin eindelijk het lang gewensohte on gezochte middel zou vinden om

do lengte op zee te bepalen. Hij droeg zijn octrooi over aan een uur-

werkmaker te ’s Gravenhage, genaamd samuel costeii, en eerlang werden

in een aantal steden in ons vaderland de oude gebrekkige toren-uurwer-

ken vervangen door slinger-uurworken. Het eerst geschiedde dit op den

toren te Soheveningen, in 1C58, en nog in hetzelfde jaar op den doms-

toren te Utrecht. Spoedig echter werden de slinger-uurwerken nage-

maakt
,

hier te lande door zekeren douw
,

een uurwerkmaker te Rotter-

dam
,

die achter het geheim was gekomen, nog vóór dat huygens zijn

octrooi had genomen, en evenzoo elders, in alle landen van Europa,

ook in Erankrijk ,
waar het verzoek van huygens om octrooi geweigerd

was. Eerlang, waren al de zalen van het paleis van lodewijk xiv van

slinger-uurwerken voorzien.

Het kan geene verwondering wekken, dat de eer cener zoo nuttige

uitvinding dooi' meer dan een aan huygens betwist werd. Het is het

algemeene lot der uitvinders van alle tijden. Slagen zij niet, dan heet

het, dat zij eenc hersenschim najoegen; slagen zij wel, dan dagen aan-

stonds anderen op, die beweren hetzelfde ook reeds gevonden te hebben.

De waarheid is deze. Toen galilei de eigenschappen van den slinger

had ontdekt, lag het als van zelf voor de hand dezen ook als tijdmeter

te gebruiken. Galilei deed zulks ook, en zijn voorbeeld werd door allo

sterrekundigen gevolgd. Doch een slinger houdt na korteren of bangeren

tijd op te schommelen. Men moest hem derhalve weder in beweging

brengen on deed dit mot de hand. Bij eenigzins langdurige sterrekun-

digc waarnemingen was een bijzonder persoon daarmede belast. Men

was echter reeds vóór huygens er op bedacht geweest deze taak aan

werktuigelijke inrigtingen op te dragen. Galilei zelf, die de lengte op

zee door de eclipsen der Jupiter-manen wilde bepalen en, na bij andere

regeringen schipbreuk geleden te hebben, zijn geheim in Maart 1C36

aan de Staten-Generaal aanbood, waarvoor hij bij voorraad met een gou-

den keten vereerd werd, had daartoe een plan ontworpen, dat echter

geheel verschilde van dat der latere slinger-uurwerken van huygens en

bovendien nimmer tot uitvoering is gekomen. Het schijnt echter, dat

óf galilei zelf of zijn zoon vincenzio later nog andere inrigtingen be-

proefd hebben, doch zonder goed gevolg, evenmin als hevelius te

Dantzig, die, toen huygens zijne uitvinding deed, zich ook bezig hield

met het zoeken naar gepaste middelen om den slinger voortdurend in
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beweging te houden en daarmede den gang van een uurwerk te regelen.

Nog andoren worden genoemd, als aanspraak hebbende op de uitvinding

der slinger-uurwerken, dóch ik ga hen met stilzwijgen voorbij ,
omdat

hunne aanspraken inderdaad niets beteokenend zijn.

Men kan van de uitvinding der slinger-uurwerken hetzelfde zeggen

als van vele andere uitvindingen; de tijd was er rijp voor. Zij hing,

om zoo te spreken, in do lucht. Hot kwam er slechts op aan haar

te grijpen, maar daartoe werd eene hand en een mechanisch genie ver-

eischt als een iiuygens bezat.

Do eerste slinger-uurwerken van hüygens werden dan eens door een

gewigt dan weder door een stalen veer gedreven. Hij gaf aan de laatste

do voorkeur voor de slinger-uurwerken ,
die op zee zouden gebruikt wor-

den. In 1664 werd daarmede de eerste proef genomen door een zijner

vrienden, een Sohotsch edelman, aan boord van Engelsche schepen.

Later werden dergelijke proefnemingen met moer of minder gunstig

gevolg aan boord van Hollandschc en Franscho schepen herhaald. In-

derdaad vinden wij iiuygens gedurende zijn geheel volgend leven, tot

kort voor zijnen dood toe, voortdurend bezig met het brengen van nieuwe

verbeteringen in zijne uurwerken, om deze geschikter te maken tot be-

paling der lengte op zee
, gedachtig aan hetgeen eenmaal adeiaan metius

gezegd had : „dat hij
,

die een middel ontdekt had om door naauwkeurige

„tijdsbepaling de lengte op zee te bepalen, den waren steen der wijzen

„zoude ontdekt hebben.”

In eene uitvoerige beschouwing van zijn slingcr-uurwerk en van de

later door hem daarin gemaakte verbeteringen kunnen wij hier niet

treden. Na in een klein in 1658 uitgegeven geschrift in korte trekken

berigt te hebben gegeven van zijne uitvinding, handelde hij veel uit-

voeriger daarover in zijn Horologium oscillatorium
,

welk werk eerst in

1673 verscheen en niet alleen de wiskundige grondbeginselen bevat,

waarop de gchccle inrigting van het slingcr-uurwerk steunt, maar bo-

vendien nog verscheidene bijzonderheden, waarbij wij hier echter niet

kunnen stilstaan. Alleen vermeld ik nog ,
dat daaruit blijkt, dat huy-

gens nagenoeg te gclijker tijd toen hij den gewonen slinger aan het

uurwerk voegde, ook den conisohen slinger had uitgedacht, die boven

eerstgenoemden zich in sommige gevallen aanbeveelt uithoofde dat hij

ecu doorgaandon gang zonder verspringing hoeft, en eindelijk, dat

iiuygens ook do maat des slingers aanbeval als eeuwigdurende enalge-
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meone maat. Hij noemde het derde gedeelte van zijnen slinger „uurvoet.”
De vijfjaren, van 1655 —1659, zijn voorzeker do werkzaamste en

ook de vruchtbaarste van het leven van iiuygens geweest. Op den leef-

tijd van dertig jaren had hij reeds verscheidene hoogst gewigtige ont-

dekkingen en uitvindingen gedaan en zijn room verbreid ver buiten de

grenzen van zijn vaderland.

In het daarop volgende jaar, 1660, deed hij eene tweede reis naar

Frankrijk. Hij kwam te Parijs in October van dat jaar en bleef er tot

in het begin van het volgende. Den Sston Januarij had er een zamen-

komst ten huizo van auzout plaats, waar hij
,

in tegenwoordigheid van

peut, thevenot, GOüDEEicKE, cakcavi en d’elken, zijne handelwijze om

lenzen te slijpen verklaarde. Daarop begaf hij zich naar Londen. Ook

hier werd hij dadelijk opgenomen in den kring van mannen, die de kern

van de toon pas (1660) opgerigte Royal Society uitmaakten, en gaf hij

den 23sten April in eene zamenkomst met moeay
,

lord beounckek
,

neale
,

wallis
,

eoock
,

WEEN en GODAET
,

eene beschrijving van de wijze,

hoe hij zijne lenzen sloep. "Welken gunstigen indruk de jonge man bij
hen achterliet, blijkt uit eenen brief van mokay, don 21sten Junij 1661

aan hem geschreven en die nog onder zijne nagelaten papieren bewaard

wordt. Moeay schrijft daarin onder andoren: „Mrs. bkoijnckee et

„neile ont déja veu ce quo vous me mandez touchant vos nouvelles

„observations do Saturne, et sont autant ravis do ce quo vous en ditos,

„comme satisfaits de votre candeur et ingenuité.”

Huygens leerde echter ook in Engeland eene voor hem nog nieuwe

uitvinding kennen, namelijk de luchtpomp. Doyle was toon bezig met

het doen van proeven met dit werktuig. Tc huis gekomen, herhaalde

huygens deze proeven en deed nog in hetzelfde jaar eenigo andere, waar-

uit hij hét trouwens, gelijk wij thans weten, onjuiste besluit afleidde,

dat vloeistoffen, welke in lange, van boven gesloten buizen bevat zijn, nog

aan de drukking eener andere veel ijlere stof onderworpen waren dan do

lucht. Wij voeren dit hier aan, omdat het hem later in zijne meening

versterkte en er welligt de eerste aanleiding toe gaf, dat het heelal gevuld
is mot eene zeer ijle stof, den aether, welker golfbewegingen op ons

oog den indruk van licht maken. Straks komen wij daarop terug.

In ditzelfde jaar valt ook het oegin zijner onderzoekingen over do

botsing der ligcharaen. Twee jaren later, in 1663, had hij do wetten

van dit verschijnsel ggvonden ,
doch hij deelde deze eerst openlijk mede
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in 1669, nagenoeg gelijktijdig met wallis en wren. Het is echter niet

te betwijfelen, of huygens heeft het eerst het beginsel ontdekt, dat,

bij volkomen veerkrachtige ligchamcn ,
de som der produkten van elke

massa mot het vierkant der snelheid dezelfde is voor en na den schok.

Dit beginsel, naderhand genoemd: dat van „het behoud der levende

krachten”
,

is eerst in onzen tijd tot zijne volle geldigheid gekomen.

Nogmaals (in 1663) begaf hij zich naar Parijs, ditmaal in gezelschap

van zijne verrckijker-glazen, on eenige dagen na zijne aankomst aldaar, —

zoo schrijft hij aan zijn broeder constantijn
,

— werd er wederom ten

huize van auzout, cone algemcene verrekijker-vergadering belegd, (waar

d’ espagnet
,

petit en monconis ook hunne kijkers hadden medegebragt

en bovendien eene menigte toeschouwers aanwezig waren. Men had

papieren mot drukletters van verschillende grootte tegen den toren van

de St. Pauluskerk geplukt en daarheen werden de kijkers gerigt. Pij

de proef bleek, dat met den kijker van huygens van 22 voeten dezelfde

letters leesbaar waren als met dien van n’ espagnetvan 35 voeten, of-

schoon huygens zelf erkent, dat ook de glazen van dezen uitmuntend

bewerkt waren.

Na zich eenigen tijd te Parijs opgehouden te hebben, ging hij naar

Londen met zijnen vader, werd daar benoemd tot lid der Royal Society

en koerde weinige maanden later nogmaals naar Parijs terug. De jaren

1664 en 1665 bragt hij echter wederom te ’s Gravcnhago door. Het

schijnt, dat hij het grootste gedeelte van dien tijd aan zijne slingeruur-

werken besteed heeft. Dat hij er zich althans voortdurend medebezig

hield, getuigen zijne in dien tijd in het toen pa's opgerigte en te Am-

sterdam verschijnende Journal des Scavans uitgegeven brieven.

Op het laatst van 1665 ontving hij echter eene uitnoodiging, welke

ten gevolge had, dat onze beroemde landgenoot voor verscheidene jaren

zijn vaderland verliet en zich voor goed te Parijs vestigde.

Reeds sedert 1638 bestond er te Parijs een gezelschap tot gemeen-

schappelijke beoefening der wis- en natuurkundige wetenschappen, eerst

onder do leiding van p. meesenne
,

later van de montjior en van the-

venot. Do zamonkomsten van dit gezelschap werden bij gewoond door

GASSENDI, DESCARTES, PASCAL, EERMAT
,

DESAHGUES
,

HORDES
,

DE EODERVAL,

boulliau
, FRENiCLE, PEUT, auzout

,
pecquet en anderen. In 1665

,
na

den vrede der Pyreneeën, besloot colbert
,

— de groote minister van

eenen koning, die weinig aanspraak heeft op den naam van „den groo-
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ten,” hem door zijne vleijors geschonken, —kunsten en wetenschappen

aan te moedigen en te bevorderen, en hij stelde daartoe in de eerste

plaats aan lodewijk xiv voor de voornaamste geleerden, die de wis- en

natuurkundige wetenschappen beoefenden, in één ligchaam te vereenigen.

In hot volgende jaar
, 1666, kwam dit ligchaam tot stand, aanvankelijk

zonder bijzondereu naam, slechts aangeduid met dien van V assemblée

qui se tient d la Bibliothèque du Roy ,
weldra echter onderscheiden als

l’ Académie royale des sciences de Paris. Do nog lovende wiskundige
loden

van hot zoo oven genoemde gezelschap vormden de eerste kern

der Akademie. Er werden aanvankelijk zeven leden benoemd en een

dier eerste leden was onze iiuygens. Later werden er ook andere leden,

beoefenaars der scheikunde, ontleedkunde enz. aan toegevoegd.

Dat huygens de uitnoodiging ontving om deel te nemen aan het nieuw

opgerigte wetenschappelijke ligchaam, kau niet verwonderen. Er was op

dit oogenblik niemand in Europa, die op het gebied der wis- en natuur-

kundige wetenschappen eene grootere beroemdheid had dan hij. Galilei

en Descartes hadden het tooncel hunner werkzaamheid verlaten, do ster

van newton begon pas boven den horizon te rijzen, de twintigjarige

leibnitz verliet juist de hoogesohool. Tussohen de namen van die groote

mannen, elk op zich zelf de vertegenwoordiger van den toestand der

beschaving en verlichting der natie, waartoe hij behoorde, plaatst zich

<lo
naam van den Nederlander cheistiaan iiuygens

,
toen in de volle

kracht van den mannelijkên leeftijd, den facile princeps onder zijne tijd-

genooten, dien een zijner toekomstige medeleden V incomparable noemde.

Maar hetgeen misschien wel eenige verwondering wekken kan
, is, dat

iiuygens die uitnoodiging aannam, nog meer echter dat hij ,
toen zes

jaren later de vorst, van wien hij een jaargeld genoot, ons vaderland

met den ondergang bedreigde, bedaard te Parijs bleef en van daar uit

aan den uitgever van het Journal des scavans
,

dat nog steeds te Am-

sterdam gedrukt werd
,

brieven schreef, waarin hij berigt gaf van we-

tenschappelijke onderzoekingen, — hij de zoon en de broeder van twee

secretarissen van lodewijk’s grootsten en gevaarlijksten vijand willeiiiii!

Ik weet weinig te zeggen , dat die verwondering kan verminderen.

Cheistiaan huygens was een goede zoon
,

een liefhebbend broeder, maar

geene andere banden bonden hem aan zijn vaderland. Hij gevoelde zich

meer wereldburger dan Hollander. Waarschijnlijk hadden zijne reizen

en zijn telkens vrij lang gerekt verblijf in Erankrijks en Engelands
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hoofdstoden, waar hij zoo vele gelijk gezinde mannen vond, waarvan

verscheidene zijne vrienden werden, er toe medegewerkt om dit gevoel

in hom te versterken. Hierbij kwam het gemeenzaam gebruik dor Pran-

sche taal in het huisgezin, waartoe hij behoorde. Nagenoeg al zijne

brieven en die van zijnen broeder constantijn zijn in die taal geschreven.

Estrades noemde eenmaal den vader, den ouderen constantijn, een

Eranschraan in zijn hart.

Doch hoe dit zij ,
chbistiaan huygens vertrok naar Parijs on nam van

nu af, een reeks van jaren lang, deel aan de werkzaamheden der jeug-

dige Akademio. Het eerst zien wij hem als acaiemicien optreden in

1668, in een verslag, dat hij op uitnoodiging zijner medeleden uithragt

over cene verhandeling van jacob Gregory over oen onderwerp
,

waar-

mede zich nuYGENS zelf, gelijk wij reeds zagen, in zijne jeugd had bezig

gehouden, namelijk do quadratuur van den cirkel en van den hyperbel.

Het was toen nog niet verboden
, gelijk thans het geval is, dit on-

derwerp in do akademie ter sprake te brengen. Het verslag van huygens

was tevens eene kritiek. Gregory antwoordde hierop, hetgeen een

wederantwoord van huygens uitlokte, waarop nogmaals Gregory zijne

bewijsvoering verdedigde. Het was een strijd van twee elkander waardige

athleten op wiskundig gebied, die met bedaarde kalmte gevoerd werd,

zoo als het bij eene zuiver wetenschappelijke polemiek voegt, waarbij elk

strijder alleen de waarheid op het oog heeft en geene persoonlijke ijdelheid

in het spel is. Ik acht mij geheel onbevoegd om in dien strijd partij te

kiezen, maar maak de woorden van montucia tot de mijne: „Les géomètres

„nc me paraissent pas avoir prononoó sur oette ciTntestation ; et quoique

„je sois porté a regarder la demonstrationde Gregory comme concluante,

„je les imiterai.”

Wij hebben tot hiertoe huygens in zijn leven en werken schier van

jaar tot jaar gevolgd. Wij hebben hem den berg zien beklimmen. Thans,

nu hij de hoogvlakte heeft bereikt, waarop hij zich gedurende dit tweede

levenstijdperk bewoog, zullen wij, ton einde niet te uitvoerig te worden,

slechts eenige der vruchten van zijn soherpzinnigen en vindingrijken

geest vermelden.

Uit de vroeger medegedeelde dagteekeningen van sommige zijner ge-

schriften, met name het Horologium oscillatorium
, blijkt, dat hij deze,

ofschoon handelende over onderwerpen, waarmede hij zich reeds vroeger
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had bezig gehouden, eerst te Parijs voltooide. Sterrekundige waarne-

mingen hielden hem in dien tijd slechts weinig bezig, en wanneer hij
den kijker naar den hemel rigtte, dan was het doorgaans in gezelschap
van Picard of van cassini. Dat daarbij de planeet Saturnus voortging
m do eerste plaats zijne aandacht te trekken, zal ter naauwernood be-

hoeven gezegd te worden.

Voorts dagteekenen uit dit tijdperk eenige zijner uitvindingen, waar-

onder een paar zijn, die algemeenen ingang vonden en welker nut zich

tot aan den huidigen dag heeft uitgestrekt.
De eerste was die van het thans gewoonlijk onder den naam van

"controleur” bekende werktuig, waardoor de bewegingen van den baro-

motoi
'vergroot worden teruggegeven. In hot eerste door iiuygens in

1072 vervaardigde werktuig van dien aard was do eene arm gevuld
met een mengsel van zes deelen water en een deel sterk water, met
een dioppel olie aan de oppervlakte om de verdamping te verhinderen.
Het was veertien maal gevoeliger dan de gewone barometer en voorzien

„een thumometer. Huygens beval dit werktuig ,
behalve als gewone

'baiomctcr, waartoe het sedert altijd gediend heeft, ook aan tot het
meten van bergen, waartoe het voorzeker minder geschikt is.

' tweede hier bedoelde uitvinding was van meer gewigt. Het was
19 VaU c* u mct een spiraalveer verbonden onrust, waardoor hot mogelijk
0r

_ aan *^ e zahuurwerken eenen geregeldcn gang te geven. Deze int-

ending had plaats in 1675. Inderdaad doet zij in belangrijkheid niet

oor die der slinger-uurwerken. Huygens zelf meende reeds
,

dat
men daarin een zeer geschikt middel tor bepaling der lengte zoude heb-

en. Later werden de aldus ingerigte uurwerken zulks ook werkelijk,
t oc nadat men bovendien het middel had gevonden om den in-
ilotd van hot verschil in temperatuur op hunnen gang door den com-

pensatie-toostel te verbeteren.

Ook deze uitvinding, waarop iiuygens een octrooi had genomen,
werd hem betwist, evenals vroeger die der slinger-uurwerken. Een
zekere abt d’hautepeuille

,
zoon van een bakker te Orleans, beweerde

etzelfde gevonden te hebben en deed hem een proces aan. Hoewel
et nu- gebleken is

,
dat de zoogenaamde uitvinding van d’hauteeeuille

geheel verschilde van die
van huygens, zag deze edelmoediglijk van

'Ujn rogt af, en zoo werd de hoogst gowigtige, door hem uitgedachte
vei etering dor zakuurwerken het eigendom van het algemeen.
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Eenc andere uitvinding van huygens, namelijk van oen verbeterd

werktuig tot waterpassing, vermelden wij slechts in het voorbijgaan,

even als dat hij het eerst op het denkbeeld is gekomen om oen metalen

spiegeltje met het oculair van don verrekijker te verbinden om de beel-

den regt te keeren.

Is het te verwonderen, wanneer wij terugzien op do reeds lange lijst

van ontdekkingen en uitvindingen door huygens gedaan, dat montucla

van hem zegt: „II n’est personne dans le dix-septième siècle, si nous

„en exccptons OALiiEi.ct newton, a qui la mécanique ait des obliga-

tions plus nombreuses qu’ a uuyoens”
, terwijl délambre van hem ge-

tuigt: „
Huygens est immortel par ses idees sur les forces contrales,

„par son pendule et son ressort spiral Ces découvertcs l’ont placé

„parmi les astron0m.es et les géomètres du premier rang.”

Het was ook gedurende zijn verblijf te Parijs
,

dat huygens zijne theo-

rie der middelpunt-vliedende krachten ontwikkelde, die sedert algemeen

als juist is erkend on eenen gewigtigen invloed heeft gehad op den ver-

deren voortgang der wetenschap. Ook deelde hij in den boezem der

akademic hot eerst (in 1G69) zijne beschouwingen over de zwaartekracht

mede, die, hoewel eerlang door de hoogst gewigtige ontdekkingen van

newton op dit gebied in de schaduw gesteld, toch zeer merkwaardig zijn

en de kiem bevatten van hypothesen aangaande den eigenlijken aard der

zwaartekracht, welke in onzen tijd en zelfs zeer onlangs op nieuw ge-

opperd zijn. In deze verhandeling over de oorzaak der zwaarte vinden

wij ook het eerst gewag gemaakt van de afplatting dor aarde aan de

polen. Huygens besluit daartoe, op grond der waarnemingen met

slingers op verschillende punten der aardoppervlakte gedaan. Hij kan

deze niet anders verklaren dan door aan te nemen, dat de doorsnede

der aarde niet een cirkel, maar een ellips is, „ofschoon, — zoo voegt

hij er bij
,

—
deze verklaring welligt paradox zal klinken.” Men kan

„zich echter wel voorstellen, — aldus besluit hij, — dat, toen do doel-

tjes, die thans de aarde zamenstellen
,

door do zwaartekracht veroenigd

„werden, terwijl zij toen reeds cene ronddraaijende beweging hadden,

„de aarde dien vorm moest aannemen.” Hot schijnt uit die woorden te

blijken
,

dat de latere nevelhypothese van kant en van laplaCe toen

reeds huygens voor den geest zweefde. Gedurende de vijftien jaren van

zijn verblijf te Parijs was huygens meer dan eens ernstig ongesteld ten

gevolge van te ingespannen werkzaamheid. Tweemaal deed hij uit dien
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hoofde oene reis naar zijn vaderland, namelijk in 1670 on in 1676.

Telkens echter, nadat zijne gezondheid hersteld was, keerde hij weder

naar Frankrijk terug. Doch in 1681 besloot hij het voor goed vaarwel

te zeggen en weder naar zijn geboorteland terug te keeron. Tweederlei

redenen worden daarvoor opgegeven. Do eerste is, dat de zorg voor zijne

gezondheid deze verandering van verblijf vorderde. De tweede is: de

herroeping van het edict van Nantes. Dat trouwens een vrije geest
als die van iiuyqens zich misplaatst gevoelde in de nabijheid van een

hof, waar bekrompenheid en dweepzucht voortaan den boventoon vocr-

ilon
, laat zich gemakkelijk begrijpen.

Hoe dit zij , hüygens zag af van zijn lidmaatschap der koninklijke
Akademie

en van het daaraan verbondenjaargeld en vestigde zich weder

onder zijne landgenooten. Hij woonde voortaan op het aan zijne familie

toebehoorend buitenverblijf Hofwijok ,
niet ver van ’s Gravcnhagc. Zijn

vader was bij zijne terugkomst nog in leven en stierf eerst zes jaren
later, in den Imogen ouderdom van negentig en een halfjaar. Met zijnen
broeder

constantijn
,

don secretaris van Willem hi
,

die verpligt was

dien vorst overal heen te vergezellen ,
waar deze zich ophield, ook in do

legerplaats, kon hij slechts van tijd tot tijd zamen zijn. Dit waren ge-

lukkige oogenblikken. Dan werden levendige gesprekken gevoerd over

ondeiwerpen, die beiden broeders evenzeer belang inboezemdenenwaar-

W1J er straks eenige nader zullen vermelden, of zij hielden zich

gezamenlijk bezig met het slijpen en polijsten van verrokijkcr-objoctic-
vcn

’ evcn als zij het dertig jaren vroeger gedaan hadden. Vooral con-

stantijn had zich in die kunst eene groote vaardigheid verworven en

het meerendeel der glazen van verren brandpuntsafstand, die door de

gebioeders zijn nagelaten, is van hem afkomstig. Gedurende de afwe-

zigheid van constantijn onderhielden beide broeders eene drukke brief-

'll isscling, welke nog geheel voor ons bewaard is gebleven. De verhou-

ding van dit broederpaar heeft inderdaad iets aandoénlijks. Een veel

naauwere band dan die des bloeds verccnigt hen, zij zijn vrienden,
geestverwanten. De oudere broeder is vuriger , voortvarender van aard,
hij spoort telkens den jongeren aan, maar erkent tevens zijne meerder-

heid en deelt in zijnen roem.

Christiaan onderhield bovendien eene uitgestrekte briefwisseling met

verscheidene geleerden in Europa. Hoogst merkwaardig voor de nadere
kennis

van dit tijdvak is vooral zijne briefwisseling met leibnitz. Zij
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hadden elkander te Parijs (in 1672 en 1673) leeren kennen. Leibnitz,

die zeventien jaren jonger dan huyoens was, koesterde voor dozen eenen

schier kinderlijken eerbied, die telkens in deze brieven doorstraalt. De

gewigtigsto wetenschappelijke vraagstukken, welke aan de orde van den

dag waren, worden er in behandeld, somtijds zoo uitvoerig ,
dat menige

brief tot eene kleine verhandeling uitdijt. In enkele dezer brieven komen

opmerkelijke uitdrukkingen voor, die ons de schrijvers nader doen ken-

nen
,

zoo als h.v. waar leibnitz
,

zich verbazende over de ruwe empirie,

die toenmaals in de geneeskunde heerschte, schrijft: „N’y a t-il per-

„sonne qui médite en philosophe sur la médicine? Peu Mr. ckane y

„
estoit propre ,

mais Messieurs les Cartésiens sont trop prevenus de leurs

„hypotheses. J’aime mieux un leeuwenhoek qui me dit ce qu’il voit,

„qu’un Cartésien qui me dit ce qu’il pense. II est pourtant necessaire

„do joindre 1c raisonnement .aux ohservations.” De volgende zinsnede,

ontleend aan eenen brief van huyoens aan leibniiz
,

doet zien, hoe de

eerste reeds eeno veel klaardere voorstelling had van den aard der warmte

in de ligchamen dan velen na hem gekoesterd hebben ; hij zegt namelijk :

„Cet art de deviner dans la Physique sur des expcrionces données n’a

„pas étó négligé
,

ce me semhle
, par veeulamius

,
comme 1’on peut con-

„noistre par 1’exemple qu’il donne, en recherchant ce que c’est que la

„chaleur dans les corps des métaux et autres, ou il a assez bien rcussi,

„si ce n'est qu'il n'a point pensé au mouvement rapide de la matière tres

„subtile qui doit entretenir le bransle des particules des corps."

Die matière tres subtile
,

waarvan iiuygens hier spreekt, was de aether.

Reeds vroeger (bl. 47) hebben wij gezien
,

dat iiuygens zich de geheelo

ruimte als gevuld voorstelde met zulk eeno zeer fijne stof, die ook door

glas en andere ligchamen heengaat, ja in alle ligchamcn doordringt en

een gedeelte van hun volume uitmaakt. Op die voorstelling nu grondde

h§ zijne theorie dor lichtverschijnselen. Do hypothese, dat het licht do

voortplanting eener golfbeweging in den aether is, even als het geluid
de voortplanting eener dergolijke beweging in de lucht is, was echter

toen niet geheel nieuw. Reeds uoueei iiooke in Engeland on p. pah-

dibs in Frankrijk hadden haar geopperd, doch als eeno blootc gissing,

zonder er gronden voor aan te voeren. Het was iiuygens, die haar op

vaste grondslagen vestigde en de hypothese verhief tot theorie. Dit ge-

schiedde reeds in 1678, toen iiuygens zich nog te Parijs bevond, doch

zijn geschrift over dit onderwerp verscheen eerst lang na zijne terug-
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komst in zijn vaderland, namelijk in 1690. Al had huygens ons niets

anders nagelaten dan dit eene werk, dan zoude hij zijn naam onsterfe-

lijk hebben gemaakt. "Wanneer men het leest, dan weet men niet,

waarover zich meer te verwonderen, over de helderheid en klaarheid

van den stijl, do duidelijkheid der bewijsvoering ,
do scherpzinnigheid ,

waarmede schijnbare bezwaren worden opgelost en juist tot staving der

theorie dienstbaar gemaakt, of over de wijze, waarop huygens zijne

proeven doet, ten einde op zijne vragen aan de natuur juiste antwoor-

den te ontlokken. Slechts over één ding kan men zich dan verwonde-

ren
,

dat namelijk zijne theorie niet dadelijk en algemeen als do cenigo

ware is erkend en dat er integendeel anderhalve eeuw moest voorbij

gaan, voordat young en feesnel de natuurkundigen als hot ware dwon-

gen haar als de eenige ware to erkennen en de schijnbaar eenvoudigere

en daarom meer populaire ,
maar onjuiste hypothese van newton voor

goed te laten varen.

Het bestek, waarbinnen ik mij wensch te beperken
,

veroorlooft mij
niet dit in bijzonderheden to ontvouwen, maar ik mag niet nalaten to

herinneren, dat een gewigtig deel der bewijsvoering van huygens steunt

op de merkwaardige eigenschap van den kalkspaath of het IJslandsch

kristal, om, wanneer een lichtstraal daardoor in zekere rigtingen heen-

gaat
,

dezen zich in twee stralen to doen splitsen. Bij dit onderzoek

kwam hem zijne eigene mechanische kunstvaardigheid te stade. Hij
vond niemand in staat om de stukken IJslandsch kristal naar zijne voor-

schriften te slijpen. Toon deed hij het zelf. Het polijsten der opper-

vlakte gelukte hem echter slechts gebrekkig, maar hij wist zich te hel-

pen ; hij kwam daaraan tegemoet door deze met een droppel olie of eiwit

m te wrijven. Aan zulke kleine trekken erkent men den echten na-

tuuronderzoeker, die, zooals later feanklin zeido, „met de boor moet

weten te zagen en met do zaag te boren.”

Aan zijne Dioptrica, reeds, gelijk wij zagen (bl. 36), in zijne jeugd
begonnen, ging huygens gedurende deze laatste jaren van zijn leven

gestadig voort te arbeiden. Met hoe grooto belangstelling dit werk in de

wetenschappelijke wereld werd tegemoet gezien, blijkt uit do aan huygens

gengte brieven, inzonderheid van leibnitz
,

die er telkens naar vraagt.
Tevens hield hij zich veel met wiskunde bezig. Het was wederom

eeibnitz, die er herhaaldelijk aanleiding toe gaf. Deze had in dien tijd
de differentiaalrekening of, gelijk men deze toen gewoonlijk noemde,
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do „nieuwe wijze van rekenen” uitgevonden. Huygens
, op dit tijdstip

reeds een bejaard man, stuitte in do toepassing daarvan aanvankelijk op

zwarigheden en meende, dat de meeste vraagstukken, tot welker oplos-

sing zij werd aanbevolen
,

ook zeer wel langs eenen anderen weg konden

worden beantwoord. Hij toonde dit zelfs door voorbeelden aan, maar

eindigde toch met te erkennen, dat de nieuwe rekenmethode langs een

korteren weg tot het doel leidde en dat leibnitz en beenotjxlli daardoor

vraagstukken hadden opgelost, die de magt van de tot dusver aange-

wende methoden te hoven gingen.

Onafgebroken bleven zijne pogingen om door het juiste meten van don

tijd de lengte op zee te bepalen. Ook na zijne terugkomst in Nederland

werden de daartoe strekkende proeven met uurwerken aan boord van

schepen voortgezet. Dit geschiedde tweemaal, t.w. in 1C86 en 1690.

De uitkomsten beantwoordden echter niet aan zijne verwachting. Des-

niettegenstaande gaf hij do hoop niet op. Integendeel, nog in het hegin

van 1693, dus twee jaren voor zijnen dood, bedacht hij achtereenvol-

gens twee nieuwe toestellen , waardoor, naar hij vertrouwde
,

alle be-

zwaren zouden overwonnen zijn. Deze nieuwe uurwerken waren niet

voorzien van een slinger, maar van een onrust of balans van een bijzon-

deren vorm, dien hij daaraan op wiskundige gronden gegeven had. Hij

deed daarmede nog eeno reeks van waarnemingen, waarvan de aantee-

keningen bewaard zijn gebleven, doch hot blijkt niet, dat deze laatste

uurwerken immer met een schip zijn medegegeven.

Het mechanisch genie van huygens bleef gedurende dien tijd ook nog

in andere rigtingen werkzaam. Naar aanleiding van een boek van

eenan, in 1689 verschenen, schreef hij „over de beAvcgingen van een

schip” ; voorts „over het cvenwigt van de balans.” Ook gaf hij de

beschrijving van een trouwens reeds tijdens zijn verblijf te Parijs uitge-

dacht en vervaardigd werktuig, geschikt om beweegkracht uit te oefenen

door middel van het telkens ontvlammen van buskruid en do daarop vol-

gende tegendrukking der lucht. Hij erkent zelf, dat dit werktuig, in

de hoofdzaak bestaande uit een hollen cylinder, waarin een zuiger op

en neder wordt bewogen, nog onvolkomen is, maar meent, dat het

langs dien weg eenmaal mogclijk zal zijn met een werktuig van gc-

ring gewigt en dat slechts weinig ruimte inneemt, grootc kracht uit

te oefenen. Men vergete niet, dat, toen huygens dien toestel uitdacht,

men geono andere bewecgmiddelcn kende dun wind
,

stroomend water en
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dierlijke kracht. Het was het eerste voorbeeld van de aanwending der

expansie van gassen als mechanische beweegkracht. "Wie weet, of niet een-

maal de luchtscheepvaart het oude denkbeeld van huvgens weder opvat!
Ecnen geruimen tijd besteedde hij voorts aan do vervaardiging van een

planetarium, eenen toestel om
,

door middel van kunstig ingerigto en op
elkander werkende raderen, de bewegingen der ligchamen, welke ons

planetenstelsel zamenstellen, na te bootsen. Hij ondernam de vervaar-

diging daarvan reeds in- 1682
,

dus in het volgende jaar, nadathij Parijs
had verlaten, en heeft daarvan eene uitvoerige beschrijving gegeven,
waarin tevens do wiskundige grondslagen ontwikkeld zijn, waarop het

berust. Het was het eerste werktuig van dien aard. Later zijn wel is

waai door anderen volkomener planetaria vervaardigd, en in onzen tijd is

men zelfs
gewoon geraakt mot een soort van minachting op dergelijke

toestellen neder te zien. Doch men bo.dcnko, dat, toen huyoens het

zijne \ ervaardigde, hij niet alleen de eerste was, die op het denkbeeld

kwam om de verschijnselen aan den hemel langs den werktuigclijkcn
u eg voor te stellen en daarbij belangrijke bezwaren te overwinnen had,
maar dat het nog niet vele jaron geleden was, dat het stolsel van

copeenicüs openlijk was bestreden
,

zoodat een toestel, waarin dit stelsel

was verzinnelijkt en aanschouwelijk gemaakt, toen een geheel ander nut

had dan thans, nu reeds op do scholen geleerd wordt, dat de zon stil-

staat en de aarde en de overige planeten om haar rond wentelen.

Terwijl echter iiuygens de verschijnselen dos hemels nabootste, ver-

zuimde hij ook niet deze zelve gade te slaan. Trouwens het spreekt
wel van zelf, dat de beide broeders, die, gelijk wij reeds zagen, zich

m dit tijdperk, vooral in do jaren van 1682 tot 1686, bezig hielden
met do vervaardiging van objectiefglazen, ook trachtten deze tot verre-

kijkers in te rigten en daarmede den hemel te beschouwen. Doch hierbij
stuitten zij op een groot bezwaar. Die objectiefglazen namelijk waren

met bestemd voor kijkers van 10, 12 of hoogstens 23 voeten, zooals

die waren, waarmede cheistiaan een dertigtal jaren vroeger zijne eerste

ontdekkingen had gedaan
,

maar de nu vervaardigde glazen hadden brand-

puntsafstanden van 34, 44, 62, 85, 120, 170, een zelfs van 210

voeten. Die met de verste brandpuntsafstanden waren het werk van den
oudsten der broeders. De jongste daarentegen dacht een toestel uit om

althans die glazen, welke eenen niet al te grooten brandpuntsafstand
hadden, naar den nachtelijken hemel tc rigten, zonder dat het noodig
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was het objectief met het oculair door een buis te verbinden, iets,

dat zoo al niet volstrekt onmogelijk, toch zeer bezwaarlijk zoude zijn.

Op Hofwijok werd een vijftig voet hooge mast opgerigt, waarlangs (zie

PL II a b)
,

door middel van een over katrollen loopend koord {g hg) een

plank (ƒƒ) kon worden opgeheschen, die den objectieftoestel {i k) droeg.

Deze bestond uit een korte blikken bus, waarin het objectief besloten

was, welke bus door tusschcnkomst van een op de plank bevestigd bol-

schamicr en een toegevoegd evenwigt («) in allerleirigtingen kon bewogen

worden. Dit geschiedde door een lang koord {l u), waarvan het boveneinde

bevestigd was aan ceno met de objectief bus verbonden staaf, terwijl het

benedeneinde
,

door tussebenkomst van een dorgelijke staaf, verbonden

was aan de bus
,

die het oculair bevatte, dat do beneden op den grond

staande waarnemer in de band hield. Het kwam er dan op aan, door

gepaste besturing van de beide koorden, het objectief en het oculair zoo

te rigten, dat beiden dezelfde as hadden, in welks verlenging zich het

voorwerp bevond, dat men wenschte te beschouwen.

Men gevoelt dadelijk, hoe grooto bezwaren deze omslagtigo en, hoe

vernuftig ook, toch zeer gebrekkige inrigting bij het gebruik moest op-

levcren. Het getal dor daarmede door huyöens verrigte en in zijn dag-

boek opgeteekende waarnemingen is dan ook gering. Daaronder is goene

enkele ontdekking van eenig gowigt. In 1C84 zag hij echter voor het

eerst de vierde ster in het trapezium der nevelvlek van omon. Die

nevelvlek, een zijner eerste ontdekkingen, is ook het voorwerp zijner

laatste sterrekundige waarneming geweest. Den 4dcn Februari] 1694,

in het jaar voor zijnen dood, maakte hij daarvan eeno voor ons bewaarde

pcntcekening in zijn dagboek.

Het kon wel niet anders, of do gesprekken der beide broeders moesten

dikwerf hunne gezamenlijke werkzaamheden en waarnemingen tot onder-

werp hebben, cn even natuurlijk is het, dat die gesprekken niet enkel

liepen over hetgeen men regtstreeks zag, maar ook over hetgeen men

niet zag, maar voor mogelijk of waarschijnlijk hield. Die planeten,

die manen, die kometen, die zon, die sterren, welke zij zoo dikwijls

door hunne kijkers beschouwd hadden, wat waren deze ? Niet anders

dan lichtende of donkere bollen, welke zich van eeuwigheid af langs

vaste banen door de onmetclijke hemelruimte in zwijgende eenzaamheid

bewogen ? Of zijn zij nog iets meer ? Zijn zij ook de woonplaatsen van

bewerktuigde wezens, van planten en dieren? Welligt ook van redelijke
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■wezens, schepselen als wij of meer dan wij zijn ? Gewigtige vragen

voorzeker, die als van zelf opkomen bij ieder, die niet enkel blijft staan

bij hetgeen de onmiddellijke waarneming hem aanbiedt, maar die ook

over het waargenomene nadenkt en langs den weg der redenering van

het bekende tot het onbekende tracht door te dringen. Reeds vóór

hitygens zijne denkbeelden daaromtrent mededeelde, hadden keppler,

kxrchee en laatstelijk de geestige secretaris der Parijsche akademie,

roNTENELLE, daarvan het voorbeeld gegeven. Doch beide eerstgenoomden

hadden daarbij aan hunne verbeelding en laatstgenoemde aan zijn ver-

nuft den teugel gevierd. Met alzoo huygens. behandelde ernstige

zaken op eene ernstige wijze. De Cosmotheoros
,

welke de vrucht zijner

overdenkingen en van de met zijnen broeder gehouden gesprekken over

de bewoonbaarheidder overige hemelbollenbevat, kan veeleer vergeleken

worden mot het in onze dagen verschenen werk van bkewstee over

hetzelfde onderworp. Alleen vergete men niet, dat deze ruim ander-

halve eeuw later schreef en over den geheelen schat van kennis beschik-

ken kon, die na huygens verzameld is. Overigens zijn de punten, waar-

van beide schrijvers in hun betoog uitgaan, en de gang hunner redene-

ring dezelfde. Beiden zetten als grondslag van hun betoog do onwaar-

schijnlijkheid \oorop, dat onze aarde, eene der kleinste onder de hemel-

lichamen
,

dc eenige woonplaats van levende wezens in het heelal

zoude zijn , en, dit eenmaal
aangenomen zijnde ,

trachten zij op grond

van hetgeen wij aangaande de physisohe gesteldheid der overige hemel-

ligohamen weten, do vraag te beantwoorden: in hoeverre men met

eenige waarschijnlijkheid besluiten mag ,
dat er tusschen do op die andere

wereldbollen en op onze aarde levende wezens overeenstemming is en

welke verschillen er noodzakelijk moeten bestaan?

Huygens was zich volkomen bewust, dat hij zich
, bij het zoeken

naar een antwoord op die vraag, op een glibberig pad waagde. Her-

haaldelijk waarschuwt hij zijne lezers, dat wat hij daaromtrent zeggen

kan, niets dan gissingen, ja welligt droomen zijn. Maar indien men

zich plaatst op het eenige billijke standpunt, namelijk dat van de toen-

malige kennis
,

dan kan men ook dit geschrift van onzen grooten land-

genoot niet lezen, zonder bewondering te gevoelen voor den schrijver,

voor de scherpzinnigheid, waarmede hij partij weet te trekken van de

weinige gegevens, die hom ten dienste stonden en voor den logischen

redeneertrant, die
,

van gevolgtrekking tot gevolgtrekking voortgaando,

slechts weinig aan de willekeur der verbeelding overlaat.
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Er zijn er geweest, die over dit geheele geschrift een afkeurend oor-

deel hebben uitgesproken, ja verklaard hebben, zich niet te kunnen

begrijpen, hoe een man als iiuygens het geschreven heeft, tenzij wcl-

ligt zijn geest door ouderdom verzwakt was. Ik deel dit gevoelen in

geenen decle. Huyoens was, toen hij dit laatste werk opstelde
, nog

dezelfde als toen hij de zonderlinge verschijnselen van do planeet Sa-

turnus verklaarde. Zoowel voor het eene als voor het andere was eene

levendige verbeelding noodig en eene zeldzame mate van combinatie-

vermogen. Zonder deze gaven zoude ituygens, — ja wel eenigo ont-

dekkingen hebben knnnen doen van zaken
,

die vóór hem nog onbekend

waren,
— maar om den ring van Saturnus in zijne gedachte te zien,

om het slinger-uurwerk uit te vinden, de spiraalveer als middel tor

verbetering der zak-uurwerken uit te denken, de wetten der middel-

puntvliedende kracht en dor botsing te vinden
,

do afplatting dor aarde

te erkennen, do theorie der lichtverschijnselen op vaste grondslagen te

vestigen, — daartoe behoorde het oog der verbeelding, maar van eene

verbeelding steeds in toom gehouden door het scherp wikkend en wegend

verstand, dat weet te onderscheiden tusschen hetgeen waar, waar-

schijnlijk, mogclijk of slechts denkbaar is.

Het cenige wat welligt zoude kunnen betwijfeld worden is: ofnuY-

gens den aan dit geschrift gewijden tijd niet op vruchtbaarder wijze

voor do Avctenschap zoude hebben kunnen besteden. Zeker echter is

het, dat het als wetenschappelijke arbeid verre staat boven de com-

mentarien, die newton in zijnen ouderdom
over den Apooalypsis schreef.

Men kan het den reeds bejaarden man ligt ten goede houden, dat hij ,

die de wetenschap reeds met zoovele nieuwe feiten, werktuigen en

theorien verrijkt had, nu op het laatst van zijn leven zich in bespiege-

lingen verdiept over vraagpunten, die hem gedurende zijn vroeger loven

herhaaldelijk moeten hebben voor den geest gezweefd, evenals zij het

ieder denkend mensch doen.

En bovendien, de Cosmothcoros is geenszins van wetenschappelijk be-

lang ontbloot. Behalve de zamenstelling van hetgeen men in dien tijd

aangaande de physische gesteldheid der hcmelligchamen wist, vindt men

er nog eene zeer vernuftige methode in medegedeeld, om den vermoe-

delijken afstand der vaste sterren, op grond harer lichtsterkte, verge-

leken met die der zon, bij benadering te bepalen.
Maar zelfs al moge het voor den man der zuivere wetenschap onver-
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schillig zijn, of iiuygens zijnen Cosmotheoros geschreven heeft of niet,

voor zijnen levensbeschrijver is zulks in geenen dcele het geval. In dit

geschrift leertmen den schrijver nog van pene geheel andere zijde kennen,

dan uit zijne overige werken. Uit dezen spreekt tot ons alleen de man met

den scherpen waarnemershlik, die de natuurverschijnselen naauwkeurig

gadeslaat, de man met het door veelzijdige kennis geoefend verstand, dat

deze verklaart en het noodzakelijk verband tusschen oorzaak en gevolg

aantoont. Hier daarentegen openbaart zich iiuygens aan ons ook van de

zijde van zijn gemoed. Hij vertoont zich hier als een „geheel man.”

Hij is niet enkel natuuronderzoeker, maar ook natuurheschouwer, een

levendig bewonderaar der natuur, die hoogelijk ingenomon is met do

voortreffelijke orde en harmonie, welke in de geheele schepping heer-

schen. Komt hij tot het besluit, dat op andere hemelbollenook planten
en dieren zijn, dan is het omdat de planten- en dierenwereld aan de

oppervlakte van onze planeet zoo heerlijk schoon zijn en daarin do wijs-
heid Gods zoo sterk doorstraalt. Meent hij ,

dat daarop ook zedelijke
en redelijke schepselen wonen, die ongeveer zoo handelen en denken als

wij ,
dan is het omdat hij de mensohelijke zedewet en de rede zoo voor-

voortreffelijk acht, dat er geen tweederlei soort van zedewet of rede
denkbaar is. Wat hier op aarde onomstootelijk waar is

,
zooals de wis-

kundige waarheden, moet ook waar zijn door het geheele heelal. Wat
hier zonder eenigen twijfel zedelijk goed is

,
is ook goed voor alle tijden

en plaatsen en dus ook op andere 'werelden.

Inderdaad, men kan dit geschrift niet lezen, zonder zich tot den

schrijver er van aangetrokken te gevoelen en tot de overtuiging te komen,
dat de man, die zoo schrijven kon, ook een edel mensch moet geweest

zijn, al plooit ook somtijds een glimlach de lippen, waar hij in de

schildering van den vermoedelijken toestand der planeotbewoners verder

gaat dan ons, kinderen der skcptische negentiende eeuw, geoorloofd
toeschijnt.

Huygens had den leeftijd van 66 jaren bereikt, toen dit geschrift vol-

tooid was, en hij had het reeds gedeeltelijk ter perse gezonden. Hij zoude

echter de uitgave niet beleven. Herhaaldelijk reeds had hij in den loop
der laatste jaren aanvallen van jicht en andere ongesteldheden onder-

vonden. Den 24sten Mei 1694 schreef iiuygens aan leibniiz en ver-

meldde in dien brief, dat hij wederom ongesteld was geweest en sedert

dien tijd een onregelmatige en tusschenpoozende pols had. Echter ging
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hij nog steeds met zijne werkzaamheden voort. Doch allengs begreep

hij
,

dat hij zich tot den dood moest voorbereiden, en hij schreef eigen-

handig een uitvoerig testament. Yier maanden later, den 8sten Julij

1695 ontsliep hij.

In dit testament droeg chkistiaan huygens de zorg voor de uitgave

van den Cosmotheoros op aan zijnen geliefden broeder consianxijn. Deze

volgde hem echter reeds in 1697. Het werk verscheen eerst in 1698.

Zijne overige nagelaten geschriften en zijne met verschillende geleerden

gewisselde brieven legateerde hij aan de akademische bibliotheek te Lei-

den
,

met verzoek aan de professoren de voldek
,

te Leiden, en fulle-

nius
,

te Erancker ;
„

die te willen doorsien
,

en ’t geen daerin soude

mogen weesen bequacm om gepubliceert te werden, Let selve te willen

besorgen ten besten zij sullen connen.” De volder en fullenius hebben

zich van die eervolle taak op waardige wijze gekweten. In 1703 ver-

schenen de Opera posthuma van huygens in eerste uitgave, ’s Gkave-

sande verzamelde vervolgens zijne verspreide geschriften en gaf deze in

1724 uit in twee deelcn, onder den titel van Opera varia; hierop liet

hij in 1728 zijne overige werken, als Opera reliqua, volgen, waarvan

de op nieuw gedrukte Opera posthuma de laatste afdeeling uitmaken.

Eindelijk gaf p. j. uylenbeoee in 1833—1834 in twee boekdeelcn de

briefwisseling van huygens met andere geleerden der zeventiende eeuw uit.

Zoo hebben zich dus verscheidene vaderlandscho geleerden, meerendeels

hooglecraren aan de Leidsche hoogeschool, verdienstelijk gemaakt door

hetgeen huygens gedurende zijn leven gewerkt heeft ook voor het nage-

slacht te bewaren. In die werken weerspiegelt zich zijn geest. Het is

die van een groot man, wiens naam met eerbied, in éénen adem met

dien van qalileien van newton, zal genoemd worden, zoolang de natuur-

wetenschap zelve in eere gehouden wordt. Groot niet enkel door zijne

ontdekkingen op het gebied der zuivere wetenschap, maar ook door de

toepassingen, welke hij daarvan gemaakt heeft ten nutte der menschheid.

Ik eindig met de woorden van den markies de l’hopital, een dor eerste

wiskundigen van dien tijd, tot de mijne te maken ;

„La geometrie n’est qu’un jeu d’esprit si on ne 1’applique a la phy-

„sique et aux inventions de mécanique, mail il est rare qu’on y reus-

„sisse, et il faut des siècles entiers pour produirc un huygens.


