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CHRISTIAAN HUYGENS EN DE JEZUIETEN 
,J'ay tousjours eu de bons amis et correspondants 

parmy ceux de vostre compagnie et mesme ceux, 
contre les quels j' avais escrit ... :· 

(Chr. HuYGENS aan P. Jean Bertet S.J.) 1 ). 

In het jaar 1640, het eerste eeuwgetij der Societeit van J ezus, 
verscheen te Leuven een werk van Pater Joannes Ciermans S.J., 
getiteld : Disciplinae mathematicae traditae anno institutae Socie~ 
tatis Jesu Saeculari a P. Joanne Ciermans, Soc. Jesu, Matheseos 
Professore. In twaalf hoofdstukken geeft het voor elke maand van 
het schooljaar, te beginnen met October, de te behandelen stof 
aan : Meetkunde, rekenkunde, optica, statica, hydrostatica, nautica, 
bouwkunde, krijgskunde, oorlogswerktuigen, aardrijkskunde, ster~ 

renkunde, tijdmeetkunde. Zoo doorliep de leerling in een jaar op 
vluchtige wijze het geheele gebied der wiskunde met haar toe~ 

passingen. Het doel was aan de jongelui, bestemd voor den krijgs~ 
dienst, een algemeen overzicht te geven over den stand der krijgs~ 
kunde en haar hulpwetenschappen. 

Pater Ciermans was een Bosschenaar. Geboren 7 April 1602, 
trad hij in 1619 in de Societeit van J ezus. Te Leuven studeerde 
hij de wiskundige wetenschappen, en verdedigde er openbaar 
eenige mathematische stellingen onder voorzitterschap van P. Gre~ 
gorius a St. Vincentia S.J., Math. prof. Na voleinding zijner 
theologische studien doceerde hij aan het college der Societeit te 
Leuven. Op zijn verzoek zonden hem zijne oversten naar China, 
om daar door zijn wetenschap de geloofsverkondiging te bevor~ 
deren ; maar hij stierf reeds in 1648 op de doorreis in Portugal. 

Hoe hoog hij wetenschappelijk stand aangeschreven, blijkt uit 
zijn controvers met Descartes, naar aanleiding van diens in 1637 
verschenen ,Discours de la methode pour bien conduire sa raison 
et chercher Ia verite dans les sciences, plus Ia Dioptrique, les Me~ 

1) Brief van Juni 1665. Voor de Correspondentie van HuYGENS werd uitslui
tend gebruik gemaakt van de prachtuitgave der Oeuvres Completes, bezorgd 
door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. 
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teores et la Geometrie, qui sont des essais de cette methode". Op 
verlangen van Descartes had P. Ciermans het werk per brief kri
tisch besproken. Hij prijst Descartes als een tweeden Columbus, 
die een nieuwe wereld in de wijsbegeerte ontdekt had: met ver
werping der kwaliteiten verklaarde hij de meest verborgen geheime
nissen der natuur door middel van waarneembare en als 't ware 
tastbare zaken. Zander nader op den eigenlijken Discours in te 
gaan, prijst Ciermans zeer de Geometrie. De ,Dioptrique" en ,les 
Meteores" worden niet zoo gunstig beoordeeld. Wel is alles ver
nuftig en nieuw, maar ,in multis tamen plus aliquid veritatis 
desiderari posse puto". Hij zal zich bepalen tot de verhandeling 
over den regenboog, ,qui plus ceteris ingenium redo let". De tegen
werpingen van Ciermans raken de grondslagen der physica van 
Descartes, voornamelijk zijn lichttheorie. Een der geschilpunten 
was o.a., dat volgens Descartes de lichtgolven zich in glas ,ge
makkelijker" voortplanten dan in de lucht, terwijl Ciermans, en 
terecht, het tegendeel hield. 

De brief maakte een goeden indruk en Descartes antwoordde 
terstond. ,Bij het lezen van uw brief, zoo sebree£ hij, had ik een 
gevoel, als, naar ik mij voorstel, vroeger die dolende ridders onder
vonden, wanneer zij op hun zwerftochten een onbekenden ridder 
ontmoetten, van top tot teen gewapend, uit wiens houding en gang 
Hroote moed scheen te spreken; want zij wenschten niets vuriger, 
dan een dappere te ontmoeten, met wien zij hunne kracht konden 
meten .... En indien gij uit de vele plaatsen in mijn geschrift, die 
naar uw oordeel aan de waarheid te kort doen, juist die hebt ge
kozen, waar ik de kleuren tracht te verklaren door het rollen of 
draaien van kleine bolletjes dan geeft gij blijk in dit soort van 
schermkunst terdege beslagen te zijn : want ik moet bekennen, dat 
dit punt niet zoo goed gedekt is als de andere, en dus meer bloot
gesteld aan de aanvallen mijner tegenstanders." En toch had 
Descartes geschreven, dat er zijns inziens in dit punt geen enkele 
moeilijkheid overbleef ! 

Eenigen tijd later dacht Descartes er aan, de tegenwerpingen 
van P. Ciermans in het licht te geven, waartoe deze hem op zijn 
verzoek gaarne verlof had gegeven. Het is er echter niet toe ge
komen la). 

1 a) Althans niet tijdens bet Ieven van Descartes. Na zijn dood werd zijn 
correspondentie uitgegeven door Claude CLERSELIER. Zie Epistola LV en LVI. 
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P. Ciermans behoorde tot de wiskundige school van Antwerpen, 
gesticht door P. Gregori us de St. Vincent. Geboren te Brugge, 
8 Sept. 1584, trad Gregorius in 1605 in het noviciaat der Societeit 
te Rome, waar hij aan het Collegia Romano zijn priesterstudien 
volbracht, en zich onder Ieiding van P. Clavius toelegde op de 
wiskunde. N a Clavius' dood ( 1612) keerde hij naar Belgie terug. 
In 1613~ 14 was hij Ieeraar in het Grieksch aan het college te 
Brussel. in 1614 surveillant in het college te 's Hertogenbosch, en 
in 1615 deed hij zijn derde proefjaar te Kortrijk. Daarna kwam hij 
als aalmoezenier der Spaansche troepen te Antwerpen. Superior 
van het professenhuis aldaar was toen P. Fr. d'Aiguillon (1556~ 

1617) , schrijver van een werk over Optica. Deze besloot het plan 
uit te voeren, reeds in 1606 door P. Scribani opgeworpen, van een 
speciale mathematische school in het college van Antwerpen te 
stichten. Onder Ieiding van Pater Gregorius werd de school in 1617 
geopend, in 1621 naar Leuven overgeplaatst, kwam zij in 1640 
weer voor goed naar Antwerpen terug. Zooals in het Romeinsch 
college hielden de Ieerlingen openbare disputen, waar zij voor een 
uitgelezen publiek wiskundige stellingen verdedigden. Onder de 
meesters dezer school. die zich in de geschiedenis der wiskunde 
een goeden naam verworven hebben, noemen wij de P .P. de Ia 
Faille, de Sarasa, Moretus, den Maastrichtenaar P. Willem Boel~ 
mans, Ieermeester van P. A. Tacquet, die op zijne beurt Ieermeester 
was van Pater Verbiest, den grooten Missionaris~astronoom van 
China. 

Als professor der wiskunde, eerst te Antwerp en ( 1618~20), 
daarna te Leuven ( 1621~25), beleefde Gregorius zijn beste jaren. 
In het voile bezit zijner infinitesimale methode, overtuigd van haar 
oorspronkelijkheid en vruchtbaarheid, waagde hij zich aan het 
vraagstuk der kwadratuur van den cirkel. en meende de oplossing 
te hebben gevonden. Dit vraagstuk - met passer en liniaal een 
vierkant te construeeren, evengroot als een gegeven cirkel - stond 
toen in het middelpunt der belangstelling. - Eerst in 1882 is door 
F. Lindemann streng bewezen, dat die constructie onmogelijk is. -
Toen Gregorius zijn werk in groote lijnen klaar had, vroeg hij 
P. Vitelleschi, Generaal der Societeit, verlof het te Iaten drukken. 
De Generaal aarzelde en riep hem naar Rome, om daar met P. 
Grienberger, opvolger van P. Clavi us, de kwestie te bespreken. 
Deze wees hem op leemten in zijn bewijsvoering; de besprekingen 
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rekten zich in de lengte en tenslotte keerde Gregorius in 1628 
onverrichterzake naar Belgie terug. Nag in hetzelfde jaar tot pro~ 
fessor te Praag benoemd, kreeg hij daar een aanval van beroerte, 
waardoor zijn wetenschappelijke arbeid voorloopig grootendeels 
lam gelegd werd. Tot overmaat van ramp ging bij de plundering 
van Praag door de Zweden in 1631 het handschrift van zijn werk 
over statica verloren ; dat betreffende de kwadratuur des cirkels 
werd bij den brand van het College op het laatste oogenblik door 
een collega gered, en behouden naar Weenen gebracht, waarheen 
oak Gregorius uitweek. In 1632 werd hij weer naar Belgie terug~ 
geroepen, en bleef daar tot aan zijn dood, in het college te Gent. 

Hier bereidde hij in stilte de uitgave van zijn groat werk voor, 
dat in 1647 bij Meursius te Antwerpen verscheen onder den titel: 
Opus Geometricum Quadraturae Circuli et Sectionum Coni Decem 
Libris comprehensum .....- Problemum Austria cum 2). Plus Ultra. 
Quadratura Circuli: Auctore P. Gregorio a Sto. Vincentia Socie~ 
tatis Jesu. Twee deelen in folio, met 1226 bladzijden tekst, 26 blz. 
inleiding en 3 biz. drukfouten ! De schrijver zond een exemplaar 
aan den Generaal der Societeit, P. Caraffa. Deze dankt hem en 
geeft hem den lof die hem toekomt. De geleerden, zoo zegt hij, 
keuren het werk goed, maar niet den titel : die belooft meer dan 
hij geeft, en schijnt zich niet gestand te doen. 

Oat was volkomen juist geoordeeld. Afgaande op den titel zou 
men meenen, dat de kwadratuur hoofdzaak is. Feitelijk beperkt 
zich dit onderwerp vrijwel tot het laatste der 10 boeken, dat uit 
den aard der zaak een mislukking was. Maar de overige 9 boeken 
bevatten zooveel oorspronkelijks, vooral wat de theorie der kegel~ 
sneden betreft, dat de groote geleerde Leibnitz niet aarzelt, Gre~ 
gorius op een lijn te stellen met Fermat en Descartes 3). Oak 
nieuwere wiskundigen, als Chasles, Cantor, Zeuthen, Mansion, 
Neuberg, beoordeelen het werk zeer gunstig. En na een grondig 
onderzoek werd dit oordeel bevestigd door K. Bopp, privaatdocent 
te Heidelberg, die Gregorius beschouwt als een der grondleggers 
der Analytische Meetkunde 4). Maar de pralende wijze, waarop 
de kwadratuur in den titel wordt aangekondigd, heeft aan den 

2 ) Het werk is opgedragen aan Aartshertog Leopold van Oostenrijk, gouver
neur der Zuidelijke Nederlanden. ,Plus Ultra": het devies van het Huis Habsburg. 

3 ) In de Acta Eruditorum van Juni 1684, biz. 297 en 298. 
4 ) Karl BoPP. Die Kegelschnitte des Gregorius a St. Vincentio in verglei

chender Bearbeitung. Leipzig 1907. 
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goeden naam van het werk veel kwaad gedaan. Die kwadratuur was 
het eerste, wat daarom met gretigheid werd gezocht, en de teleur~ 
gestelde lezer liet de rest ongelezen. 

Dit werk gaf aanleiding tot de correspondentie van Gregorius 
met Christiaan Huygens. Terstond na de verschijning had Broeder 
Daniel Seghers S.J., de bekende bloemenschilder, Gregorius om 
een exemplaar verzocht, om het aan Constantijn, den vader van 
Christiaan ( toen eerst 18 jaren oud!} ten geschenke te geven. 
Gaarne had Gregorius dit gegeven, en des te grooter was zijn vol~ 
doening, toen hij vernam, dat Constantijn een zoon had, z66 er~ 
varen in de wiskunde, dat hij zijn vader omtrent de waarde van 
het werk kon inlichten. Daarop schreef Christiaan aan Gregorius, 
data 6 October 1651 : Nu gij, vir clarissime, een werk hebt uit~ 
gegeven, onder een titel even luisterrijk en aanlokkelijk als het 
vraagstuk, waarvan het de oplossing belooft, is het voor u wei niets 
ongewoons per brief te worden geinterpelleerd door lieden, wier 
namen u niet eens bekend zijn .... Wat mij betreft, heb ik uw werk 
sinds lang bestudeerd ; want onmiddellijk na zijn verschijning werd 
het mijn vader ten geschenke gezonden door den Heer Seghers, 
dien gij zeker kent, als zijnde van uw orde en een beroemd schilder. 
Aanstonds en nog vaak daarna heb ik getracht het werk te be~ 
grijpen, hoewel de moeilijkheid en de veelheid der stellingen mij 
soms wanhopig maakten. En toen ik eindelijk inzag, dat het mij, 
van wege eenige stellingen, die ik geschreven had, niet weinig in 
den weg zou kunnen staan (non parum mihi obstare posse) , indien 
de uwe voor waar werden gehouden, heb ik alles nog zorgvuldiger 
nagegaan, zoodat het meeste mij nu duidelijk is .... Alles ging goed, 
tot op een zeker punt, waar de redeneering mij niet juist scheen. 
lk had daarover al het een en ander op schrift gebracht, en men 
ried mij aan het te Iaten drukken ; maar dat wilde ik niet doen, 
voordat ik van u vernomen had, of gij niet reeds uw fout uit u 
zelf. of door anderen terechtgewezen, hadt ingezien, en dat open~ 
lijk erkennen wilde. Misschien is het al gebeurd, en dan behoef ik 
mijn bedenkingen niet te publiceeren. Zoo niet, dan verzoek ik u 
mij dit mee te deelen, en mij niet euvel te duiden, indien ik mijn 
voornemen ten algemeenen nutte ten uitvoer breng. Gij zult zien, 
dat ik zonder eenige beleedigende bijbedoeling mij tot de zaak 
zelve zal bepalen en alles aan uw oordeel overlaten. Maar v66r 
alles wensch ik, dat wij, voordat onze meeningen uiteenloopen, 



CHRISTIAAN HUYGENS EN DE JEZUIETEN 171 

wederzijdsche vriendschap sluiten : ik weet, dat die mij ten voor~ 
deel zal strekken, indien gij niet tegen onderlinge correspondentie 
zijt ; en van de andere zijde meen ik, dat mijn werk, althans in 
deze eerste kwestie, voor u niet nutteloos zal zijn. - Ten slotte 
verzekert Huygens, dat het hem niet om eigen verheerlijking te 
doen is. Maar hij wil een einde maken aan de lasterpraat, dat in 
een wetenschap, die in zekerheid aile andere te hoven gaat, na 
vier jaar nog niet kon worden uitgemaakt, wat waar en wat 
valsch is. 

Tien dagen later beantwoordt Gregorius het schrijven. Hij be~ 
greep niet, wat Huygens bedoelde met het gezegde, dat een beves~ 
tiging van Gregorius' steilingen hem niet weinig in den weg kon 
staan ... Gij vraagt, wat ik over mijn pogen denk. Maak u daarom~ 
trent niet bezorgd. lk spoor u aan, uw bedenkingen aan mij en de 
geheele wereld bekend te maken, en de correspondentie met mij niet 
te verbreken. Vele groeten aan uw vader, dien ik met zulk een 
edelen en geleerden zoon gelukwensch." 

In zijn brief van 25 October d.a.v. toont Huygens zich zeer 
voldaan over het vriendelijk antwoord van Gregorius. Het was niet 
gering te schatten, dat deze, een man van uitstekende geleerdheid 
en eerbiedwaardigen leeftijd, hem, een onbekenden jongen man, die 
hem daarenboven nog kwam lastig vailen, zoo welwillend had te 
woord gestaan. En het was een teeken van groote rondborstigheid, 
dat hij Huygens zoo royaal uitnoodigde, zijn geschrift niet aileen 
aan hem, maar ook aan de gansche wereld bekend te maken. ..Ik 
acht het dus mijn plicht, mijn bedenkingen te voltooien en zoo 
spoedig mogelijk in het Iicht te geven, nu ik weet, dat ik dit niet 
aileen niet tegen uw zin, maar zelfs op uw aansporen doen kan. 
Het voornaamste in uw antwoord is, dat gij mij aanraadt onbe~ 
zorgd te zijn omtrent uw oordeel aangaande uw eigen werk, waaruit 
ik opmaak, dat gij niet van meening veranderd zijt, zoodat mijn 
werk niet nutteloos zal zijn." Dan geeft hij nog in vertrouwen 
eenige interessante resultaten van zijn studie over de evenwichts~ 
standen van drijvende lichamen, met verzoek die aan niemand 
mede te deelen, voordat zij in druk verschijnen. 

Een week later schrijft P. Gregorius en raadt Huygens aan, de 
publicatie zijner statische problemen niet uit te stellen, omdat er 
anderen zijn, die hetzelfde onderwerp bestudeeren. Zoo o.a. Pater 
de Ia Faille S.J., die voor 33 jaren zijn leerling was, en die een 
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elegante verhandeling schreef over de zwaartepunten van cirkel~ 
en ellipssectoren. Eveneens P. P. Guldin S.J., eenmaal zijn mede~ 
leerling bij P. Clavius. Ook P. A. de Ia Loubere S.J. had kort ge~ 
!eden een dergelijk werk uitgegeven. Dergelijke vraagstukken -
aldus Gregorius - trekken meer de algemeene belangstelling, ter~ 
wijl zuiver wiskundige problemen slechts door weinigen verstaan 
woden. 

Huygens verheugt zich, dat zijn stellingen over de statica Gre~ 
gorius zoo goed bevallen (8 Nov. 1651 ). Hij voor zich geeft er de 
voorkeur aan een klein wiskundig werk voor vakkundigen uit te 
geven, hoven een ander, dat beter verkocht wordt, omdat het onder 
het bereik van meerderen valt. ..Zoo dacht daarover ook de zeer 
scherpzinnige wiskundige P. de Ia Faille ( .. mijn gelukwensch met 
zulk een leer ling !"). toen hij in beknopten vorm zijn stellingen uit~ 
gaf. die eenzelfde stof behandelen als de mijne. lk heb die met het 
grootste genoegen gelezen, en heb de gelukkige vinding en den 
nauwkeurigen bewijstrant hooggeschat, en ik zal niet nalaten zijn 
naam eervol te vermelden. lndien de schrijver nog in Ieven is, zal 
ik hem gaarne een exemplaar van mijn werk toezenden." Ook het 
werk van P. Guldin had hij doorloopen : een geleerde, liefhebber 
der wiskunde. Maar Gregorius' leerling bleek toch grooter te zijn, 
dan zijn medeleerling. 

lndien de bezigheden het hem veroorloven, verzoekt hij Grego~ 
rius hem iets van zijn wetenschappelijke vondsten mee te deelen, 
tenzij hij het beter oordeelt, die te bewaren, totdat het vraagstuk 
der kwadratuur door hen onderzocht en besproken is. Hij wenschte, 
dat Gregorius even mild ware in het mededeelen van het zijne, als 
de Heer Seghers in het zenden der publicaties van anderen. Zoo 
had deze zijn vader weer drie hoek en geschonken : vooreerst P. A. 
Kircher's verklaring der hieroglyphen, dan P. A. Tacquet's phy~ 
sico~mathematische verhandeling, waarin hij een kwestie, door 
Aristoteles en Galilei behandeld, uitstekend verklaart, vervolgens 
nog een werk van P. de Sarasa, waarin deze Gregorius op ge~ 
lukkige wijze tegen Mersenne's aanval verdedigt. 

Eindelijk, 26 December 1651, zendt Huygens aan Gregorius zijn 
'EE,£TaOLc; 5) of kritisch onderzoek van de kwadratuur des cirkels, 

5 ) Christiani HuGENU, Const.F. Theoremata de Quadratura hyperboles, ellipsis, 
et circuli, ex data portionum gravitatis centro. Quibus subjuncta est 'E~ETaatc; 
Cyclometriae Cl. Viri Gregorii a S. Vincentia, editae Anno MDCXLV/I. Lugd. 
Batavor. Ex Officina Elzeveriana. Anno MDCLI. In 4°. 
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met begeleidend schrijven. Het werkje, zoo zegt hij, bestaat uit 
twee deelen. Het eerste is een inleiding met 8 stellingen, die in 
nauw verband staan met het geschilpunt. In het tweede heeft hij 
dit laatste zoo kort mogelijk uiteengezet, zonder, naar hij meent, 
aan de duidelijkheid te kort te doen. Mocht nadere toelichting ge~ 
wenscht worden, dan behoeft hij maar te schrijven. Denkt Grego~ 
rius aan een openbare verdediging, dan moge hij die zoo kort 
mogelijk en eenvoudig geometrisch maken, om niet door langge~ 
rektheid de lezers van de kennismaking a£ te schrikken. ,.Gij zult 
zien, dat ik nergens buiten de kwestie treed, maar zorgvuldig ge~ 
streefd heb u te bestrijden met behoud uwer vriendelijke gezind~ 
heid ten mijnen opzichte. Daarop rekende ik, ook zonder een stel~ 
lige toezegging uwerzijds. Maar nu gij mij meer dan eens van uwe 
welwillendheid verzekerd hebt, en zelf mij tot publicatie hebt aan~ 
gespoord, zou ik meenen u onrecht aan te doen, indien ik ook maar 
de geringste ontstemming van uw kant vreesde." Huygens verzoekt 
verder, P. de Sarasa te groeten en ook hem een exemplaar te over~ 
handigen ; ook diens oordeel zou hij gaarne vernemen. lndien Gre~ 
gorius hem het adres van P. de Ia Faille meedeelt, zal hij ook hem 
met genoegen een exemplaar toezenden. 

De 'Ef,£Taatc; is een voorbeeld van hoffelijke bestrijding. Men 
leze de inleiding : 

Nostra sane aetate paucisque abhinc annis Vir Clarissimus D. 
Gregorius a S. Vincentia .... exquisita prorsus novaque methodo 
utramque Quadraturam [hyperbolae, circuli] aggressus est et ere~ 
didit eadem se propemodum demonstratione absolvisse. At ego cum 
amplissima quae de hisce volumina emisit perscriptis jam theore~ 
matis meis, diligentius evolverem .... intellexi tandem majori subti~ 
litate quam successu rem arduam tentatam fuisse, ratione quoque 
reperta qua id clarissime ostendi posse confido. Et quando inter tot 
eximios hoc aevo Geometras nondum licuit animadvertere, qui sibi 
hanc provinciam delegerit, ac proinde fieri posset, ut longa porro 
dubitatio maneret circa demonstrationes, quas certissimas esse 
oportet ; arbitratus sum me facturum quod in publicum utile esset 
et a propositi argumenti ratione non alienum, si simul hie prodire 
sinerem, quae novam in re obscura lucem allatura videbantur. Nulla 
autem temeritate ad elevandam viri gravis et eruditi auctoritatem 
accessi, sed causae bonitate adductus, putavi quae compereram li~ 
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here citraque offensam proponi posse. Maiori quoque fiducia, post~ 
eaquam is sese ipsum per literas, quarum aliquod inter nos commer~ 
cium est, auctorem hortatoremque candide praebuit ut si qua com~ 
mentatus essem, ea cum universis communicarem. lngenuitatem 
hanc insignem lubenti gratoque uti meretur animo accepi, et spero 
modesta reprehensione satis me declarasse, quanti aestimem Doc~ 
tissimo viro haberi amicus. Cujus invicem summa qua me usque 
adhuc excepit, humanitas facit, ne quid aliud expectem, nisi ut vel 
moderate et sine ullo acerbitate ad mea respondeat, si quid iis re~ 
ponendum esse duxerit, vel rationibus evidentissimis persuasus, 
aeque lubens nostra quam alterius posthac opera veriora sentiat 
et amplectatur. 

Gregorius antwoordt den 6 Januari 1652. Zijn geschenk had 
hij juist op Nieuwjaar ontvangen, en het was welkom ... Ik heb het 
doorgelezen en uw vernuft bewonderd. Ga zoo voort, en gij gaat 
een roemrijke toekomst tegemoet. Gij verlangt mijn meening te 
kennen omtrent het oordeel. dat gij over mij hebt uitgesproken. 
Aan dat verlangen zal voldaan worden, zoodra het mogelijk zal 
zijn, tegelijk de moeilijkheden en twijfels te beantwoorden, die van 
andere zijden komen. Ik hoop, dat intusschen meerderen naar uw 
voorbeeld hun meening zullen uiten over hetzelfde onderwerp .... 
Vaarwel. en zorg, dat aan onze correspondentie door geen mee~ 
ningsverschil afbreuk worde gedaan." 

Uitbundig is de I of. waarmede P. de Sarasa het eerste deel der 
verhandeling prijst. Hij noemt het een .,liber absolutus omni ex 
parte", en stelt den schrijver op een lijn met Archimedes .. .Invenis 
feliciter, proponis dilucide, nervose demonstras; demum Geo~ 

metra es." 
Van het tweede deel - de bestrijding der kwadratuur - prijst 

hij vooral den bescheiden toon. Het verdient een antwoord den 
schrijver waardig, d.w.z. wiskundig en hoffelijk. Mogelijk wordt 
het uitgesteld, om tegelijk de opwerpingen te beantwoorden, die 
van andere zijden komen ; maar uitstel is geen afstel. Hij merkt 
verder op, dat Huygens aileen de eerste van Gregorius' vier wijzen 
van kwadrateeren heeft bestreden ; maar die was slechts toevallig 
de eerste, niet de voornaamste der vier. 

Den teleurstellenden indruk, dien deze brieven op Huygens 
maakten, gaf hij in een briefje aan Br. Seghers kort weer: 
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,.Pater Gregorius en schrijft tot noch toe my gheen antwoordt 
op mijn argumenten, maer veel beleeftheijdt, als oock Pater Sarasa. 
Soo dat ick vertrouw, dat wij wei goede vrunden sullen blijven. 
Bidde VE soo veel moghelijck is, daer toe te willen helpen con~ 
tribueren .... " 

Die teleurstelling komt ook tot uiting in de brieven, die Huygens 
den volgenden dag aan Pater de Sarasa en aan P. Gregorius 
schreef. Hij verheugt zich. dat aan de Sarasa de stellingen van het 
eerste deel zoo goed bevallen zijn. Maar teleurstellend was, dat 
hij de hoofdzaak onbesproken heeft gelaten. Want hij kan zich 
niet voorstellen, dat hij de strekking daarvan klaar heeft ingezien, 
en toch meent, dat er iets tegen in te brengen is. Hierbij zal wei 
zijne geenszins laakbare genegenheid voor P. Gregori us in het spel 
zijn geweest. Maar als wiskundigen moeten wij de rechten der 
waarheid hooger stellen, en de Sarasa zal al lang ingezien hebben, 
dat die door de vindingen van P. Gregori us niet gediend worden. 
Huygens heeft te hooge opinie omtrent zijn wetenschap, om anders 
te kunnen denken. - Ook Gregorius is hij dankbaar voor de lof~ 
prijzing zijner stellingen en zijn aanmoedigingen, omdat daaruit 
blijkt. dat de vriendschap er niet onder geleden heeft. Hij verheelt 
echter zijn teleurstelling niet, dat hij het 2e deel niet evenzeer goed 
keurt, maar hij geeft de hoop nog niet op, dat hij nog tot inkeer 
komen zal. Hij verzoekt hem, in een paar woorden de plaats aan 
te geven, waar de fout naar zijn meening schuilt. Het is in zijn 
eigen belang. dat de kwestie spoedig tot een oplossing kome. 

Hoezeer het talmen van P. Gregori us hem beg on te verdrieten, 
blijkt eveneens uit het eerste ontwerp van een brief aan Gregorius 
van 16 Maart 1652. Daarin beklaagt hij zich, dat Gregorius niets 
ter zake antwoordt, en maar aldoor een antwoord op Iangen termijn 
belooft. Hij vreest, dat hij de zaak laat loopen, en liever dissereert 
over de nieuwe beginselen, die hij in de meetkunde invoert. ,.Als 
gij meent. dat ik niets bewezen heb, kom dan voor den dag met 
een kwadraat even groot als een gegeven cirkel ? Als gij het zelf 
niet kunt, wie zal dan uwe vinding voltooien ? T enzeerste verlang 
ik, dit en andere zaken met u persoonlijk te bespreken, want per 
brief redetwisten duurt te lang. Laat mij ten minste weten. wanneer 
ik uw verdediging verwachten kan. Quousque tandem abuteris pa~ 
tientia nostra, zou M. Tullius gezegd hebben. Ik ben echter vol~ 
strekt niet ongeduldig, noch zal ik u uitdagen, maar de vriend~ 
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schap aanhouden, zoolang gij die niet opzegt." 
Zoover de .... niet~geschreven inleiding tot den brief, die heel 

kalm aanvangt: .. Uw antwoord wachten wij nog geduldig af, vir 
clarissime, en daar ik veronderstel, dat gij bezig zijt bet samen te 
stellen, wil ik u minder vaak lastig vallen." En dan deelt hij hem 
de oplossing mee van een meetkundig vraagstuk. 

Op 6 April 1652 antwoordt P. Gregorius: .. Gij wacht, dat ik 
uw geschrift beantwoord : bet zal gebeuren, zoo God wil, bij Ieven 
en welzijn: niet aileen uw twijfel, maar ook die van allen, die de 
eerste kwadratuur naar mijn bedoeling niet begrepen hebben. Laat 
die zorg aan mij over .... " 

Drie maanden later, 9 Juli, maakte Christiaan met zijn vader een 
reis naar Vlaanderen, en bezocht den 13den Pater Gregorius te 
Gent ... Enkele maanden geleden", zoo sebree£ hij op 4 November 
aan P. Tacquet, .. ben ik in persoon bij P. Gregorius geweest, en 
hebben wij veel gedisputeerd. Daarbij aarzelde de goede man 
meestendeels; soms beriep hij er zich op, dat niet hij, maar zijn 
leerlingen bet geheele werk hadden geredigeerd, dan weer scheen 
hij in de eerste wijze van kwadrateeren de fout toe te geven, maar 
te vertrouwen op de drie overige. Voor zoover ik uit zijn woorden 
kon opmaken, zal 't antwoord zich nog lang Iaten wachten, en als 
't komt, kan iedereen, die mijn argumenten heeft bestudeerd, voor~ 
spellen, van welke beteekenis het zijn zal .... " 

Hoe die aarzeling van Gregorius te verklaren ? In de inleiding 
van zijn werk beklaagt hij zich, dat hij gedurende geheel zijn Ieven, 
maar vooral in de eerstvolgende vij£ jaren, de nawerking gevoelde 
van de beroerte, waardoor hij in 1628 getroffen was. En in den 
1angen tijd tusschen het schrijven en drukken .. omnia fere exci~ 

derant, quae illis chartis fueram complexus". Zoo is begrijpelijk, 
dat de geheele gedachtengang van zijn betoog hem niet meer klaar 
voor den geest stond, nadat hij reeds de uiteindelijke redactie van 
zijn werk aan zijn Ieerlingen had moeten toevertrouwen. 

Na een lange onderbreking werd de briefwisseling op 5 Januari 
1654 weer opgenomen. Van die onderbreking, zoo schrijft Huygens, 
was hij weliswaar eenigermate zelf de schuld, maar zijn genegen~ 
heid jegens Gregorius was er niet minder om geworden, noch ook 
de hooge vereering zijner deugden en de waardeering der buiten~ 
gewone vriendelijkheid, waarmede hij bij zijn bezoek was ont~ 

van gen. Hij had vernomen, dat een verdedigingsschrift van P. 
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Aynscom, een leerling van Gregorius, reeds sinds maanden gereed 
en nog bij de censoren was. Gaarne zou hij weten, wat een spoe~ 
dige verschijning in den weg stond .... 

P. Gregori us zelf heeft nooit op de "EE,£Tacnc; geantwoord. 
Eindelijk, in 1654, verscheen het geschrift van P. Aynscom S. J. 6) , 
waarin hij tracht de tegenwerpingen van Huygens te ontzenuwen. 
Hij verdedigt bier een verloren zaak, en wij behoeven daarop niet 
nader in te gaan. Te betreuren is de hooghartige toon, die de 
schrijver bier en daar aanslaat tegenover zijn tegenstander. Zoo 
had Huygens in zijn Exetasis de voorwaarde opgesteld, waaraan 
voldaan moet worden, om de kwadratuur te kunnen uitvoeren. 
Aynscom vraagt hem: waar hij dat vandaan gehaald heeft? ,Non 
aliunde certe quam ex Auctore, neque id diffiteri potes : ut quid 
igitur, acsi hunc ignoraret is a quo solo didicisti, quadraturae m~ 
dum praescribis ? . . . . cum ilia scriberes, optassem meminisse te, 
quid et cui scriberes .... " En hij besluit met te zeggen, dat de Exe~ 
tasis de eerste kwadratuur van den schrijver niet aileen niet om~ 
verwerpt, maar zelfs niet aanvalt. 

Daarop kwam spoedig een geharnast antwoord van Huygens. 
In een open brief 7) verwijt hij den schrijver de duisternis, waarin 
hij het probleem gewikkeld heeft, omdat hij geen afdoend antwoord 
kende en in het nauw gebracht was. ,En daarom verdedigt gij u 
enkel, door mij te verwijten, dat ik mij vermeet uw schrijver de 
wijze voor te schrijven voor de kwadratuur des cirkels, en gebie~ 
dend mij eraan te herinneren, wat en aan wien ik schrijf. Maar ik 
heb noch de wijze geleerd, hoe men van een kwadraat een cirkel 
maakt, noch ook schrijf ik die voor, maar ik dring erop aan, dat 
de schrijver aantoont dat de wijze, die hij beweert gevonden te 
hebben, ook werkelijk nuttig en uitvoerbaar is. En zoo zal het u 
volkomen duidelijk zijn, wat en tot welk doel ik geschreven heb. 
Maar gij zult zien, dat de brief van Descartes geheel anders klinkt 
dan uwe loftuitingen : en ik laat liever aan anderen over te oor~ 
deelen wie van heiden gelijk heeft. Dit aileen wil ik den schrijver 

6 ) Fr. Xav. AYNSCOM, Antverpiani e Societate Jesu. Expositio ac Deductio 
Geometcica Quadraturarum Circuli R .. P. Gregorii a S. Vincentia, eiusdem So~ 
cietatis. Antverpiae, Apud Jacobum Meursium. Anno MDCL VI. 

7 ) Christiani HuGENII, Const.F. Ad C.V. Fran. Xaver. Ainscom S.I. Epistola. 
Qua diluuntur ea quibus "EE,£Tacm; Cyclometriae Gregorii a Sto. Vincentia im~ 
pugnata fuit. Hagae-Comitum, Apud AdrianumVlacq MDCLVI. In 4•. 

12 
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der kwadratuur Iaten weten, dat zijn eruditie en eerlijkheid des te 
hooger door mij zal worden aangeslagen, naarmate hij eerder van 
zijn dwaling terugkomt. Vale! 

De brief van Descartes, die in het antwoord van Huygens is 
opgenomen, was geschreven aan Professor Fr. van Schooten te 
Leiden. Deze had in vertrouwen aan Huygens een afschrift toe~ 
gezonden en hem uitdrukkelijk verzocht, den inhoud niet aan 
anderen mee te deelen, om daardoor vredebreuk te voorkomen 
(want .. de waarheid baart haat"). Die brief luidde aldus : 

Monsieur. J'Ay garde vos livres un peu long temps, pource que 
je desirois en vous les renvoyent vous rendre compte de la Quadra~ 
ture du cercle pretendue, et j'avois bien de la peine a me resoudre 
de feuilleter tout le gros volume qui en traite. En fin j' en ay veu 
quelque chose et assez ce me semble pour pouvoir dire qu'il ne 
contient rien de bon qui ne soit facile, et qu'on ne pust escrire tout 
en une ou deux pages. Le reste n'est qu'un paralogisme touchant 
la Quadrature du cercle, enveloppe en quantite de propositions qui 
ne servent qu'a embroiiiller la matiere, et sont tres simples et faciles 
pour la plus part, bien que la fa<;on dont il les traite, les face 
paroistre un peu obscures . . . . En dan volgt nog een korte weer~ 
legging der kwadratuur. 

Het is te betreuren, dat Huygens, getergd door de woorden van 
P. Aynscom, zich heeft Iaten verleiden, om dit in zijn algemeenheid 
onbillijk oordeel van Descartes, gebaseerd op een vluchtig door~ 
bladeren van het groote werk, publiek te maken. Een oordeel, in 
lijnrechte tegenspraak met dat van een Leibnitz en tal van andere 
bevoegde critici. 

Oat de goede verstandhouding met de J ezuieten daardoor niet 
verbroken werd, blijkt uit het feit, dat Huygens in 1658 aan de 
P.P. Gregorius, de Sarasa, Tacquet en Br. Seghers ieder een exem~ 
plaar zond van zijn werk .. Horologium", waarin hij zijn uitvinding 
van het slingeruurwerk beschrijft. In een (vermoedelijk begeleidend) 
schrijven, dat niet bewaard is gebleven, had Huygens melding ge~ 
maakt van zijn proeven omtrent een tot dan toe onbekend ver~ 
schijnsel. waarop P. Gregorius in zijn antwoord van 3 December 
1658 zinspeelt: waarschijnlijk het feit, dat twee slingeruurwerken, 
op korten afstand van elkaar geplaatst, elkanders gang bei'nvloeden. 
Hoewel P. Gregorius niet twijfelt aan de juistheid der waarneming, 
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wil hij toch de proef herhalen, voordat hij naar de oorzaak gissen 
wil. En op 24 Augustus 1659 deelt Gregorius hem een brief mee 
van P. de Gottigniez, waarin deze verhaalt, hoe te Rome een uur~ 
werkmaker het slingeruurwerk had nagemaakt, en er zich op be~ 
roemde als op zijn eigen vinding. Alle mathematici werden ter 
bezichtiging uitgenoodigd ; de maker had echter het mechanisme 
listig verborgen, zoodat men alleen de wijzerplaat en den slinger 
zag. Allen waren vol bewondering en wenschten den man geluk. 
Aan dien bijval werd echter een einde gemaakt door de aanwezige 
Paters de Gottigniez en Kircher, die verklaarden, wie de uitvinder 
was, en hoe het mechanisme in elkaar zat. 

In een schrijven van 22 September betuigt Huygens zijne groote 
vreugde over die mededeeling, vooral ook omdat daaruit blijkt. dat 
Gregorius zich eveneens over het gebeurde verheugd heeft. Reeds 
eerder zou hij hem gedankt hebben, indien hij niet van plan was ge~ 
weest, hem tegelijkertijd zijn pas verschenen werkje over den ring van 
Saturnus aan te bieden ... Het zou mij alleraangenaamst zijn, indien 
gij mij uw oordeel daaromtrent wilde mededeelen, en ik zou mij 
zelve geluk wenschen, indien gij het met mij eens waart .... Vale 
virorum candidissime et amare perge Tui observantissimum Chr. 
Hugenium de Zulichem". 

Denzelfden dag ging er een briefje .,aen Pater Segers": Mijn 
Heer. Mijn ootmoedigh versoeck is dat VE gelieve dese bygaende 
boecken (Systema Saturnium) te doen toekomen aen de Paters 
van VE Societeyt, volgens de namen by my daer op geschreven. 
Het subject daer van gansch hemels sijnde en geensins gemeen, 
doet my vertrouwen dat deselve aengenaem sal maecken ende sal 
vorders met verlangen haer allen oordeel te gemoet sien aengaende 
myne bedenckingen die ick omtrent dese wonderbaerlijcke appa~ 
rentien gehadt ende alhier voorgestelt hebbe. lndien Pater Ainscom 
tot Antwerpen is, soo bidde VE aen hem myn recommandatie te 
doen, ende hem te doen gedencken, dat mijnen brief aen hem noch 
onbeantwoord is gebleven. lck blijve naer vergiffenis gebeden te 
hebben van de importuniteijt die VE ben aendoende 

Mijn Heer 
UE dienstwillige Dienaer 

Chr. Huygens. 
Op 4 October dankt Gregorius, en zegt dat hij het werkje met 

genoegen heeft doorloopen. Hij zelf had, reeds bijna 50 jaar ge~ 
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led en, te Rome met P. van Maelcote de eigenaardige aanhangsels 
van Saturnus waargenomen, die in het werkje als geheel los van 
het hoofdlichaam beschreven worden. - Huygens verheugt zich 
erover, dat Gregorius zijn werkje met genoegen heeft doorloopen, 
maar hij vermist een goedkeuring zijner hypothese ; mocht hij daar~ 
tegen bedenkingen hebben, dan zal hij die zonder moeite oplossen. 
Gregorius antwoordt hem (5 Nov. 1659), dat voor acht dagen 
een nieuwe aanval van de beroerte, waaraan hij sinds lang lijdende 
was, hem gedwongen had wat rust te nemen. Wat nu de hypo~ 
these van Saturnus' ring betrof, daarmede stemde hij volkomen in, 
en vond ze zijn vernuft waardig. Aileen wenschte hij eenige toe~ 
lichting omtrent een zeker detail in de teekeningen, zonder daarom 
aan zijn hypothese te twijfelen. 

Na ontvangst van dezen brief, zoo antwoordt Huygens in den 
loop van December, was hij zelf ziek geworden, wei niet zoo ge~ 
vaarlijk als Gregorius, maar toch z66, dat hij hem niet eens met 
het herstel zijner gezondheid kon geluk wenschen. Hij verheugt 
zich, dat zoowel hij, als de Paters Hesius en Tacquet, met zijn 
hypothese instemmen. En de kleine opwerping, door Gregorius ge~ 
maakt, wordt dan op volkomen bevredigende wijze door hem 
verklaard. 

Vier maanden later, in April 1660, werd Huygens door P. Gre~ 
gorius gewaarschuwd, dat er te Rome iets broeide tegen zijn 
Systema Saturnium. P~ de Gottigniez had hem medegedeeld, dat 
een zekere Eustachio Divini Huygens wilde uitdagen tot een 
wetenschappelijk tournooi ter wederlegging van zijn Systema Satur~ 
nium. Hij zou dat doen met een kijker van 25 voet lengte, in tegen~ 
woordigheid der beste mathematici, op dag, uur en plaats ter keuze 
van Huygens. Hij die verslagen werd, moest de kosten betalen. 
Huygens antwoordde, dat hem niets aangenamer kon zijn: indien 
zij naar Parijs wilden komen, zouden zij hem daar paraat vinden. 
lntusschen gaf Eustachius zijn .. Brevis Annotatio in Systema Satur~ 
nium Christiani Eugenii" (sic) in het licht, waarin hij Huygens' 
verklaring tracht te weerleggen, en tevens een eigen hypothese voor~ 
stelt, die kant noch wal raakt. Het scheen, also£ de bergen zouden 
bar en, zoo schreef P. de Gottigniez aan P. Gregori us, en tenslotte 
kwam er een belachelijke muis te voorschijn ; een klein boekje, dat 
al uit dien hoofde belachelijk is te noemen, omdat het in 't latijn 
-geschreven is, en Eustachius tot schrijver beweert te hebben, iemand 
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die zelfs geen woord Latijn verstaat." In werkelijkheid was het 
P. Honore Fabri S.J., groot penitencier te Rome, die achter den 
naam van de Divini schuil ging. Huygens beantwoordde dit ge~ 
schrift nog hetzelfde jaar in zijn Brevis assertio Systematis Saturnii. 
Hierop reageerden Divini en Fabri met een nieuw geschrift, dat 
echter door Huygens geen antwoord waardig gekeurd werd. Eerst 
op Nieuwjaar 1665 kon Gregorius met groote voldoening aan 
Huygens meedeelen, dat P. Gottigniez hem schreef: Pater Fabri 
had zich thans met eigen oogen overtuigd, dat Huygens gelijk had. 
Vier dagen later dankt Huygens voor die welkome mededeeling: 
Reverende et Clarissime Vir, singularem humanitatem tuam opti~ 
mumque in me animum litterae mihi tuae declarant. Optimum nun~ 
cium tibi debeo de confessione Patris Fabri .... lnvitus controver~ 
siam exercui cum viro alioqui optimo ut plurimi mihi retulere, mathe~ 
maticosque admodum amante .... 

Het laatste briefje van P. Gregorius aan Huygens is gedateerd 
van 27 Februari 1665, waarin hij hem Gottigniez' waarneming der 
komeet 1664~65 mededeelt. Na een nieuwen aanval van beroerte 
stierf hij op 27 Januari 1667, in den ouderdom van 83 jaar. 

* * "' 
Onder de correspondenten met Huygens vinden wij, behalve 

P. Gregorius en Br. Seghers, nog drie Belgische Jezuieten: de Paters 
A. de Sarasa, W. Hesius en Fr. Tacquet. 

A. de Sarasa, geboren 1617 te Nieuwpoort, waar zijn vader com~ 
mandant was van het Spaansche garnizoen, was een beroemd kansel~ 
redenaar. Zijn preeken, uitgegeven onder den titel Ars semper 
gaudendi hadden een groot succes en beleefden tallooze herdrukken 
en vertalingen. Huisgenoot van Gregorius te Gent, schreef hij, op 
diens aansporing en inspiratie, in 1649 de ,.Solutio Problematis a 
R.P. Marino Mersenne Minimo propositi", waarin hij met goed ge~ 
volg een aanval van Mersenne op het werk van Gregorius afsloeg 
- een aanval, die van een verkeerde opvatting uitging en de kern 
der zaak niet raakte. Huygens wenscht Gregorius geluk van door 
de Sarasa zoo goed verdedigd te zijn. Na Gregorius' dood werd 
de Sarasa door zijn oversten belast, de laatste hand te leggen aan 
diens Opus geometricum posthumum ad Mesolabium. Van Huygens' 
correspondentie met de Sarasa is slechts de eene brief bewaard 
gebleven, waarvan hierboven melding is gemaakt. 
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Pater W. Hesius was een Antwerpenaar. Geboren in 1601 trad 
hij in 1617 in de Societeit van Jezus. Ook hij was een Ieerling van 
Gregorius en gold als een goed mathematicus. Rector van het col~ 
lege te Gent had hij met belangstelling Huygens' Systema Satur~ 
nium gelezen. Daarvan gaf hij blijk in een brief van 4 December 
1659, aan H uygens toegezonden met een begeleidend schrijven van 
P. Tacquet, die daarin P. Hesius prijst als een man van groot 
vernuft, in aile wetenschap uitstekend ervaren, o.a. ook in de wis~ 
kunde. Gretig, zoo schrijft Hesius, had hij het werk gelezen: legi 
avide, expendi, probavi scriptum tuum ...- en prijst hem om de hu~ 
mane wijze, waarop hij hen behandelt, die het niet met hem eens 
zijn. Maar, zoo laat hij erop volgen, .. zooals gij met uw betere in~ 
strumenten uw voorgangers van dwaling hebt overtuigd, zou 't niet 
mogelijk zijn, dat er na u komen zullen, nog beter optisch uitge~ 
rust, die ook u van dwaling zullen overtuigen ? Sed enim in magnis 
et voluisse sat est .... " En hij besluit met een woord van stichting: 
.. Simus utinam, quod crebro mihi votum est, et statu et loco tali, 
quo hanc exuti mortalitatem caeci et pigri corporis sine adminiculis 
artis et scientiae humanae videamus Eum sicuti est, et in Eo omnia 
quae fecit! Hue certe tamquam ad compendium Veri omnis et boni 
contendere nos decet studio saltern et cura pari, qua ad dilutas et 
saepe evanidas plusque habentes falsi quam Veri umbras humanae 
scientiae adspiramus. Sensum tibi meum scripsi de Iucubrationibus 
tuis, prima Iauda dignis, et adieci votum pro scientia sempiterna. 
Vale in Eo et per Eum in quo est salus et vita nostra. Hoc precatur 
affectu sincere et pleno tuus .... Et totus Gulielmus Hesius S.J ." 
Eenige dagen later antwoordde Huygens met een hoffelijk latijnsch 
schrijven, waarvan de hollandsche minute aldus luidt : .. Eer geant~ 
woordt hebben ten waer mijne indispositie 't niet verhindert had, 
dat ick blij ben dat hij mijn boeck approbeert, dewijl ick verstaen 
dat hij soo verstandigh is en soo geleert, van Tacquet en andere 
hier. De objectien of consideratien aangaende die hy heeft, ick ge~ 
Ioof wei en hoop het oock clatter naeuwer en perfecter observatien 
hier naer sullen komen, maer daerom en sullen se mijn hypothesis 
niet om stooten, want daer is voorseecker een waere stelling en 
een waere reden van 1l veranderingen, waer van soo iemandt rec~ 
tam conjecturam fecerit, die en sullen de naerder observatien niet 
wederleggen maer meer en meer comproberen. En sulcke hoop ick, 
dat de mijne is. waer van de meeste confirmatie sal sijn indien men 
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in 't jaer 71 en 72 de ronde phasis wederom sal sien op de tijden 
die ick voorseght heb. tot welcke tijdt toe ick hoop dat syn en myn 
Ieven mach duren. Pium certe votum tuum est dat je wenscht 
quod quam primum emergere optas ex nubula caligine et tenebris 
hisce et lumine clara cernere verum ut ait ille. lnterea tamen operam 
demus, ut tenuem illam lucem [sic], quae nobis concessa est, non 
frustra data videatur. Interim et hie praegustare felicitatem illam 
aliqua tenus licet miranda Dei opera contemplando et causas rerum 
naturae pro modo ingenii nostri investigando quo equidem studio 
nullum melius aut jucundius novi, aut quod Deo gratius existimem." 

Met deze laatste woorden, Huygens alleszins waardig, zal ieder 
weldenkende gaarne instemmen. En hiermede sluit de correspon~ 
dentie van Huygens met Pater Hesius. 

Een sympathieke figuur is die van P. Andreas Tacquet S.J. 
( 1612~ 1660), van 1650 tot 1655 professor der wiskunde in het 
College te Leuven. In die wetenschap had hij zich gevormd onder 
Ieiding van den Maastrichtschen Jezuiet Willem Boelmans, helaas 
reeds op 35~jarigen leeftijd gestorven te Leuven, die een der beste 
leerlingen van Gregorius a St. Vine. was. In 1651 gaf Tacquet zijn 
werk uit over cylindrische en ringvormige lichamen in vier deelen, 
waarbij in 1659 nog een vijfde kwam, een werk dat een voorname 
plaats inneemt in de geschiedenis der infinitesimaal~rekening. Op 
aanraden van den Generaal der Societeit van J ezus, Gosuinus 
Nickel, schreef hij een handboek der wiskunde: ,Elementa Geo~ 
metriae planae et solidae" voor de leerlingen onzer colleges. Ver~ 
schenen in 1654, bleef het tot het einde der 18de eeuw het hand~ 
hoek ; het werd in verschillende talen overgezet, en ook in vele 
scholen van Engeland, o.a. aan de Universiteit van Cambridge ge~ 
bruikt. In 1655 naar Antwerpen verplaatst, gaf Tacquet het volgend 
jaar zijn Arithmeticae Theoria et Praxis uit, waarin niet aileen aile 
voorschriften en regels klaar en bondig geformuleerd, maar ook 
bewezen werden. Bij zijn vroegtijdigen dood in 1660 liet hij een 
aantal wiskundige werken na, die in 1669 in druk verschenen onder 
den titel: Opera Mathematica R.P. A. Tacquet Antverpiensis e 
Soc. Jesu. Het werd de Royal Society te Landen voorgelegd door 
haar Secretaris Oldenburg, die het prees als een der beste werken 
die over de wiskunde geschreven waren. 

Door bemiddeling van Br. Seghers ontving Huygens Tacquet's 
werk over de cylindrische en ringvormige lichamen; daarvan was 
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hem vooral eene verhandeling zeer bevallen, waarin de schrijver 
eene door Aristoteles en later door Galilei besproken kwestie uit~ 
stekend uiteengezet heeft. (Brief aan Gregorius van 8 November 
1651 ). Eveneens door bemiddeling van Br. Seghers ontving Tacquet 
de 'Ef,£t"aaLc; van Huygens, waarvoor hij Seghers dankt met een 
kort briefje: 

Beminden Breeder in den Heere. ,....... lck bedancke VE groote~ 
lijckx van het boexken dat VE my gesonden hebt. Ick hebbe daer 
veele schoone inuentien in bemerckt de welcke my noch veel meer 
andere doen verwachten van dit verstant. Verwachte d'occasie om 
VE te dienen, ende bevele my seer in uwe goede gebeden. ,....... 
Leuven 6 febr. 1652. VE Dienaer in Christo And. Tacquet. Als 
tegengeschenk zond Tacquet aan Huygens drie exemplaren van de 
stellingen, die onder zijn Ieiding te Leuven verdedigd werden. 
Huygens dankt hem daarvoor (4 Nov. 1652); van Br. Seghers had 
hij vernomen, dat Tacquet zijn 'Ef,£t"aOLc; met belangstelling gelezen 
had, en hij zou graag weten, of hij het met hem eens was. Tevens 
vraagt hij nadere inlichting omtrent een der stellingen: .. Quod ex 
falsis verum directe elici posse asseris". Hij had daaromtrent reeds 
Professor van Schooten geraadpleegd, maar hij was het niet eens 
met diens antwoord, dat hij ter inzage insluit. 

In zijn antwoord van 2 Dec. 1652 zegt Tacquet, dat hij het met 
Huygens' kritiek der Cirkelkwadratuur van Gregorius volkomen 
eens is. Hij zelf had reeds eerder mondeling en schriftelijk moei~ 
lijkheden geopperd ; aangezien hij daarop geen voldoende ant~ 

woord had gekregen, was hij overtuigd dat de kwadratuur niet 
was gevonden. ,.Nihilominus reliquum opus admiratus sum semper 
ac mirifica depraedicavi, authoremque ipsum inter principes Geome~ 
tras semper habui. Et credo, qui opus legerit, dissentiet nemo." -
Dan gaat hij met een meetkundig voorbeeld toelichten, hoe men 
uit een valsche praemisse rechtstreeks een ware conclusie kan af~ 
leiden s). En hij besluit zijn brief met de vrome bede: .. Caeterum 
enixe precor, ne ( ut vatis Diuini utar verbis) ille scientiarum Do~ 
minus, quando ea te ad omnem subtilitatem indole esse voluit, quid~ 

8 ) In een aanbangsel van zijn Elementa Geometriae geeft de scbrijver een 
ander, eenvoudig voorbeeld uit de cosmografie: Te bewijzen, dat bet zee-opper
vlak bolvormig is. - Bewijs. Veronderstel. bet is niet bolvormig, m.a.w. er zijn 
boogten en laagten. Dan zal bet water van de boogten afstroomen, totdat aile 
verscbil in boogte vereffend is. Derbalve is bet oppervlak bolvormig. 
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quam te earum rerum latere sinat, quibus sempiterna beatitudo 
nostra ac salus continetur .... " 

Acht dagen later antwoordt Huygens. Hij is zeer verheugd, dat 
Tacquet het met zijne kritiek volkomen eens is 9). Wat nu de 
kwestie uit de logica betreft, luidt zijn oordeel : .,Mihi videtur de
monstratio quam proposuisti non directa esse sed ex earum genere 
quae ad absurdum ducunt, quod autem absurdi mentione caret, eo 
imperfectam manere". 

Tacquet hield echter vol: ,.posse ex falso verum per legitimas 
directasque illationes deduci" (18 Dec.) afgezien van de vraag, 
of door zulk eene deductio eene ,.absoluta scientia" van het ge
stelde verkregen werd of niet. Z66 had echter Huygens, zooals 
hij in zijn wederwoord schreef, de thesis niet opgevat: want hij 
hield het voor overbekend, hoe uit valsche praemissen door een 
wettige en rechtstreeksche bewijsvoering een ware conclusie kon 
worden afgeleid, zooals bijv.: omnis lapis est animal; omnis homo 
est lapis; ergo omnis homo est animal. Hij stelt echter voor, dit 
twistgeding te staken: .. potiusque de vero quaeramus ex veris 
eliciendo, quodque extra omnem sit disputationem. lnnumera enim 
sunt in mathematicis scientiis, quorum disquisito cum omni careat 
controversia, simul multo plus adferat utilitatis et delectationis". 
Toch komt Huygens zelf nogmaals op dit twistpunt terug in zijn 
brief van 1 Jan. 1660, waarin hij Tacquet dankt voor de toezen
ding van zijn Cylindricorum Annularium Liber Quintus. Naar aan
leiding van enkele stellingen, die Tacquet bewijst door aan te 
toonen, dat uit de aanname van het tegengestelde het gestelde 
logisch zou volgen, verlangt Huygens, dat hij daaraan zal toe
voegen: quod est absurdum, om daaruit ,..... zooals Euclides deed -
te besluiten dat het gestelde waar moet zijn ... Wij zullen het echter 
moeilijk eens worden, daar wij het in beginsel niet eens zijn. Gij 
zegt: evident waar is een stelling, welker tegengestelde met zich
zelf in tegenspraak komt. Mij lijkt dit alleen duidelijk, als men het 
beginsel van tegenspraak toepast, waaruit zonder moeite de waar
heid van uw axioma volgt." 

In den zomer van 1660 maakte Huygens met zijn vader een reis 

9 ) Tacquet was niet de eenige Jezuiet, die het met Huygens eens was. Zoo 
schreef o.a. V. Leotaud S.J., professor aan het college van Lyon, in 1654 een 
werk ter bestrijding der kwadratuur van Gregorius. Aynscom trachtte oak hem 
te weerleggen, waarop Leotaud in 1663 antwoordde met een ander werk. 
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naar Antwerpen, en bezocht P. Tacquet. In apostolischen ijver had 
deze hem toen een hoek van apologetischen aard geschonken en 
ter lezing aanbevolen: P. Corn. Hazart S.J.: Uytwendighen handel 
ofte Ceremonien van de H. Roomsche Kercke aengaende den H. 
dienst van de Misse, het eeren van de Reliquien der H.H., de Pro~ 
cessien, de Pelgrimagien, het wijwater, het begraven der dooden. 
Alles bethoont uyt de H. Schrifture en de H.H. Oud~ V aders van 
de eerste 400 jaeren. 1659 in 8 °. 

In zijn brief van 3 Augustus deelt Huygens den indruk mee, 
dien de lezing op hem gemaakt had. ,Librum quam mihi donaveras 
commendaverasque legi visusque est author non infacundus nee 
indoctus. Non omnium tamen gravissimas quae inter nos sunt con~ 
troversias pertractat, de iis autem quae scribit in Missae sacrificio 
adstruendo vel maxime mihi laborare illius argumentatio videtur. In 
universum autem quid dicam, optime Tacqueti! Si rationibus agen~ 
dum est, nescio an satis validas reperire possitis ad opiniones tanti 
momenti mihi persuadendas. Librorum enim auctoritatem adducitis 
qui corrumpi potuerunt, hominum, qui decipi potuerunt; quam Ionge 
denique haec omnia absunt a Geometricarum probationum evidentia ! 
Quibus jam diu assuevi quibusque vix etiam satis quandoque con~ 
fido, nisi cum optime perspectae fuerint. Atque eae cum in rebus 
exigui momenti versentur, quid in gravioribus hisce accedere credis ? 
Sed enim dices non tam ratione duce quam Spiritus Sancti auxilio 
in rectam viam nos dirigi. Tecum sentio atque huic igitur nos com~ 
mittamus. Quodsi autem nihil suggesserit cur a pristina religione 
recedere debeam, Tu quidem ob hoc infelicem me putabis, ego vera 
nihil minus. lmo eo ipso feliciorem quod quae a prima juventute 
pro veris habui eadem nunc quoque talia existimare liceat. Vale 
et amare perge Tui observantissimum .... " 

Vier dagen later antwoordt Tacquet met een schrijven, waarin 
hij Huygens met groote vrijmoedigheid en val zielenijver aanspoort 
tot een ernstig onderzoek in zake gel oaf. N a gedankt te hebben 
voor een boekgeschenk, gaat hij verder : 

Nobilissime Hugeni, .... Tibi vicissim non displicuisse munuscu~ 
lum nostrum, libellum videlicet Cornelii Hazaert, eumque a te per~ 
lectum gavisus sum. Hoc author spectavit praecipue, ut ritus et 
ceremonias quibus Sancta Ecclesia utitur, quas vestri superstitionis 
ac idololatriae condemnant, cum ritibus et ceremoniis eius Ecclesiae, 
quae primis a Christi 400 annis stetit, quamque vestri incorruptam et 
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veram Christi ecclesiam fuisse agnoscunt, demonstret convenire. 
Quod quidem egregie praestitit ex omnium Patrum, qui primis annis 
400 vixere, testimoniis. Neque aliter facti quaestio probari potest. 
lnde vero haec duo consequi necesse est ; primum ritus illos esse 
omnis idololatriae ac superstitionis expertes : alterum, ecclesiam 
vestram a primitiva ilia, hoc est a vera, esse diversam ; cum vestra 
tamquam idololatriae plena reiciat, quae ilia ut pia ac sancta ad~ 
hibuit. Quod in Missae Sacrificio astruendo Iaborare scribas autho~ 
ris ratiocinia, cum Ioca de quibus dubites non adnotaveris, non est 
quo satisfacere tibi possim. Tandem si rationibus agendum est, 
times ut satis validae reperiri possint, ac Ionge ais ea omnia a demon~ 
strationum geometricarum, quibus assueristi, certitudine abesse. An 
igitur ea secta, quam hactenus tenuisti, eiusmodi demonstrationibus 
innixa est ? Examina illas, si placet, expende et cum nostris confer : 
reperies eiusmodi esse, quae non modo ad assensum non cogant, 
sed ne probabiles quidem viro prudenti possint videri : atque illud, 
quod tibi saepius coram asseveravi, esse verissimum inteliiges, cum 
una tantum vera Ecclesia sit, extra quam salvus esse nemo possit, 
te, si in tua secta vitam finiveris, in aeternam absque dubio peri~ 
turum 10). Sed hie ego te oro, mi Hugeni, ne tibi hoc dictum aspe~ 
rius videatur, quod certa veritas, et amor tui syncerus atque ingens 
desiderium tuae salutis expressit. Ego quidem id non ago, ut pluri~ 
bus tecum de Religione contendam ; verum istud vehementer opto, 
ut tu, quae multo suavior est via, Divina adiutus gratia, veritatem 
per te ipse assequaris. Quod quidem aliquando futurum confido, 
si opem Divinam ardenter et serio imploraveris. Qui porro exaudiri 
a Deo suas preces desiderat, ita animo comparatus sit oportet, ut 
de suis peccatis, quibus infinitam iliam Maiestatem offendit saepis~ 
sime, cum vero emendationis proposito, syncere doleat ; utque se 
propter ilia reputet prorsus indignum, cui favorem ullum Deus ex~ 
hibeat, ac nihilo minus de immensa eius bonitate et dementia con~ 
fidat. Ad quem enim inquit Deus ipse apud lsaiam, respiciam nisi 
ad pauperculum et contritum spiritu, et trementem sermones meos ? 
Sic instructus ad Numen adorandum, si constanter et crebro acces~ 
seris, minime dubito, quin sis oborta de caelo luce ex istis errorum 
ali quando tenebris emersurus. J uvabit hanc spem libelius, quem 

10 ) Met dien verstande, natuurlijk: indien hij wetens en willens in de dwa
ling volhardde. Wij nemen gaarne aan, dat HUYGENS te goeder trouw was en 
bleef. 
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hisce ad te mitto, quem per salutem tuam te oro, ut accurate per~ 
leg as et totum, nee graveris ( si Parisios cogitas) viae comitem 
adsciscere. Tum, si videbitur, scriptorem aliquem controversiarum 
catholicum lege : suaserim ego ut manuale controversiarum Martini 
Beccani e Societate nostra adhibeas ; est enim perspicuus, accuratus 
et minime £usus : est liber in quarto. Quod si etiam subinde cum 
viro aliquo erudito contuleris, plurimum inde fructus existet. Pari~ 
siis reperies tum ex aliis hominum generibus, tum ex Societate nostra 
viros pietate ac litteris praestantes, cum quibus consuetudinem si 
iniveris, minime te arbitror, paenitebit. Haec sunt, Hugeni claris~ 
sime, quae tui syncerissimo amore ac studio impulsus tibi a me pro 
te scribenda putavi. Videbor fortasse tibi in toto hoc negotio ali~ 
quanto importunior fuisse, quam oporteret. Sed, quamvis existimem 
potius alio te iudicio esse, si tamen ita est, malo nunc quidem de 
me ita sentias, quam ut in supremo iudicii die coram aeterno iudice 
me accuses, qui de Geometria et studiis tam multa contuli, amico 
in aeternitatis negotio defuisse. Interim non amare solum te per~ 
gam, sed etiam precibus assiduis tuam a Deo salutem exposcam. 
Vale. Tuus in Christo servus And. Tacquet e Soc. Jesu. 

Een antwoord op dit schrijven is niet bekend. Lijdend aan de 
tering, stierf P. Tacquet ruim vier maanden later, op 48 jarigen 
leeftijd. ,Altijd zwak van gezondheid, behield hij tot het laatste 
toe zijn schitterende geestesgaven, zijn geestdriftig en edelmoedig 
karakter, altijd even dienstvaardig. Nimmer voelde hij een verzwak~ 
king van zijn merkwaardig weerstandsvermogen voor kamerstudie, 
dat hem veroorloofde als het ware al spelende de moeilijkste 
werken te schrijven." Aldus P. H. Bosmans S.J., in Isis, vol. IX, 
No. 29. 

Tot dusverre hebben wij ons bepaald tot Huygens' correspon
dentie met de Zuid-Nederlandsche Jezuieten, die verreweg de meest 
belangwekkende is. In de Oeuvres Completes vinden wij nog vier 
buitenlandsche correspondenten vermeld: twee Duitschers en twee 
Franschen. 

Op 17 Juli 1658 had P. Balthasar Conradus S.J., professor te 
Gratz, een rondschrijven aan Huygens gezonden: Epistola ad omnes 
Europae mathematicos, operis Teledioptricis nuntia, missa a R.P. 
Balthasare Conrado Soc. Jesu, waarin hij niet zonder eenige naieve 
grootspraak, het spoedig verschijnen aankondigt van een werk over 
het vervaardigen van kijkers. Hij beweert daarin, dat het hem, na 
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lange en inspannende studie gelukt is, onfeilbaar zeker uit ge~ 

schikte grondstof een goeden kijker van willekeurig gegeven lengte 
te vervaardigen. Maar voordat hij tot de uitgave overgaat, ver~ 
zoekt hij aile geleerden hem hun ervaringen en vindingen mede te 
deelen. Hij belooft, dat hij aan een ieder de eere zal geven, die 
hem toekomt. 

Eerst in Januari 1659 kwam de circulaire in handen van Huygens, 
en deze antwoordt hem op 22 Februari. Met de grootste belang~ 
stelling zag hij naar dat werk uit. De groote kunst van een goeden 
kijker te vervaardigen had tot nog toe niemand verstaan. Hij zelf 
had van zijn vriend van Gutschoven eenige voorschriften ontvangen, 
met behulp waarvan hij een vrij grooten kijker had vervaardigd ; 
daarmee had hij de gedaanten en den Satelliet van Saturnus waar~ 
genomen. lndien hij al het een en ander door ervaring had geleerd, 
kon hij toch niet met zekerheid beloven, uit goede materie een goed 
glas te bereiden. Reeds sinds eenigen tijd had hij besloten, zijn 
ervaringen omtrent de theorie en de vervaardiging van lenzen te 
hoek te stellen, maar dat zou nu wei overbodig zijn, als het opus 
accuratissimum et exactissimum van P. Conradus verschijnen zou. 
Mocht echter daarna blijken, dat er nog wei iets wetenswaardigs 
te vermelden valt, dan zal hij dat openhartig meedeelen. Voor 
't overige verlangt hij zeer te weten, wanneer hij de wereld met 
zijn werk gelukkig zal maken, en gaarne zou hij reeds nu iets althans 
vernemen omtrent de grootte zijner kijkers en hun optisch ver~ 
mogen. 

Of het Huygens ernst was met dit schijnbaar zoo bescheiden 
antwoord? Wij kunnen het moeilijk gelooven. De ironie is al te 
doorzichtig. P. Conradus stierf op 17 Mei 1660, zonder zijn werk 
over de dioptrica te hebben kunnen voleindigen. Wij twijfelen 
echter, of het aan de hooggespannen verwachting zou hebben be~ 
antwoord. 

Pater Caspar Schott, professor aan 't college te Wiirzburg, 
schrijft aan Huygens, 28 December 1661, om hem te bedanken 
voor zijn brief van 24 November (die niet bewaard is gebleven), 
en voor de toezending van Boyle's Experimenta Physico~Mechanica 
de vi aeris Elastici et ejusdem Effectibus. Hij zou gaarne met Boyle 
bevriend raken, en daarom verzoekt hij Huygens een bijgaand 
schrijven aan Boyle te doen toekomen. .- Verder deelt hij hem 
de titels mee van een paar nieuwere wiskundige werken van de 
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Frankforter boekenmarkt, en de oplossing van een meetkundig 
vraagstuk. ( Een vier hoek te construeeren, als de vier zijden en het 
oppervlak gegeven zijn). 

Het bezoek dat Vader Constantijn in April 1665 bracht aan het 
Jezuietencollege te Lyon, gaf aanleiding tot de correspondentie der 
Professoren P. Claude de Challes S.J. en Jean Bertet S.J. met 
Christiaan. P. de Challes had aan Constantijn in zijn kamer ver
schillende vormen laten zien om kijkerlenzen te maken en toen ver
nomen, dat Christiaan met uitstekend gevolg zich daarop had toe
gelegd, en dat hij zich daarbij van een draaibank had bediend. 
Gaarne zou hij daaromtrent nadere inlichtingen verkrijgen. Van 
zijn kant deelt hij hem mede, dat men te Lyon prachtig materiaal 
van geheel blank glas voor kijkerlenzen vervaardigde en dat men, 
dank zij een kleine uitvinding van hem persoonlijk, in staat was het 
glas in den bijna juisten vorm te leveren zonder luchtblazen of 
slieren. 

Een antwoord op dit schrijven van 3 Mei 1665 is niet bekend. 
In Juni van hetzelfde jaar schrijft Huygens aan Pater J. Bertet, 

dat hij een brief had ontvangen van een zekeren Gabriel Mouton, 
doctor in de theologie en verbonden aan de Sint Paulus-kerk te Lyon. 
Deze verlangt daarin van hem een nauwkeurige beschrijving en 
figuur van zijn Iaatste vinding betreffend het slingeruurwerk. 
Huygens kan daartoe niet besluiten, en verzoekt P. Bertet, dit aan 
Mouton mede te deelen. lndien iedereen zoo eerlijk was als hij en 
P. Bertet, zou hij niet aarzelen zijn verlangen te bevredigen. Maar 
gegeven de mogelijkheid, dat zulk een beschrijving in allerlei han
den kan geraken, vreest hij niet zonder reden, dat daarvan ten 
zijnen nadeele misbruik gemaakt kan worden. En dan moet hij tot 
zijn spijt vermelden, dat P. Gaspar Schott in zijn werk .. Technica 
curiosa" ( 1664) een verhandeling heeft over het slingeruurwerk 
van een zeker iemand, dien hij niet noemt, hoewel Huygens reeds 
in 1660 de geheele uitvinding had beschreven en afgebeeld. En 
P. Athan. Kircher S.J. prijst de uitvinding in zijn .. Mundus Subter
raneus" hoog, maar Iaat na, naar het schijnt met opzet. den naam 
van den uitvinder te noemen. En dan voegt hij er aan toe : 

,J'ay tousjours eu de bons amis et correspondants parmy ceux 
de vostre compagnie e mesme ceux, contre Ies quels j' avais escrit, 
ce qui m'estonne d'autant plus pourquoy ces deux Ia, a qui je n'ay 
jamais donne suject de mecontentement m'aient voulu faire ce tort. 
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Cependant il me semble, que j'ay bien suject de ne me haster pas 
de donner des descriptions et figures de mes inventions devant que 
je les mette moy mesme en lumil!re, ce qui sera bientot, pour ce qui 
est de celle de ces horologes .... " En dan dankt Huygens nog 
voor de hartelijke ontvangst, die men zijn vader bij zijn bezoek aan 
het College te Lyon had bereid. 

Zoo was de verhouding van Huygens en de Jezuieten, ondanks 
een paar sporadische uitzonderingen, er eene van wederzijdsche 
hoogachting en vriendschap en eerlijke erkenning van elkaars ver~ 
diensten, ondanks voorkomende wetenschappelijke meeningsver~ 

schillen, waarbij het gelijk steeds was aan de zijde van den genialen 
Huygens. 

J. STEIN 




