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[CONSTANTIJN HUYGENS (DEN HAAG)] 
AAN ANNA CATHARINA VAN RENESSE [LEIDEN] 

25 JULI 1680 
7153 

 
Samenvatting: Huygens stuurt Anna van Renesse snaren voor haar harp en enkele muziekstukken. 
Bijlage: composities (Huygens); harpsnaren. 
Primaire bron: Den Haag, Kon. Bibl., Hs. KA XLIX, dl. 3, p. 958: ontwerp (autograaf). 
Vroegere uitgaven: Jonckbloet 1882, nr. XCI, pp. 80-81: onvolledig (<De peur ... jamais moindre>). 
— Worp 6, nr. 7153, p. 431: samenvatting. 
— Rasch 2007, nr. 7153, pp. 1249-1251: volleig, met Nederlandse vertaling. 
Glossarium: corde (snaar); harpe (harp); morceau (muziekstuk). 
 

Transcriptie 
 
À Madame de Warmont. 
 

25 Julii 1680. 
 
Madame, 
 
De peur qu’il arrive de l’interruption à ce bel exercice de vos excellentes mains, je m’acquitte le plus 
promptement que je puis de la promesse que vous avez eu la bonté de souffrir que je vous fisse, sur ce qui 
poura venir à manquer à vostre harpe vers les plus grosses cordes, puisque pour celles de dessus je pense avoir 
entendu, Madame, que vous en estes pourveue d’ailleurs. Je joins vos morceaux d’eschantillons à ceste petite 
provision, afin qu’il vous plaise de juger si j’ay fourni au besoin avec assez d’exactitude. Elle ne sera jamais 
moindre, Madame, en ce qui se trouvera de vostre plus grand service et de mon peu de capacité, à toutes les 
fois, qui vous daignerez me donner suject de vous tesmoigner par mes obéissances à combien j’estime 
l’honneur d’estre creu, 
 

etc. 
 

Vertaling 
 
Aan mevrouw van Warmont. 
 

25 juli 1680. 
 
Mevrouw, 
 
Uit vrees dat er een onderbreking plaatsvindt in de oefening van uw voortreffelijke handen, los ik zo snel 
mogelijk de 1belofte in die u mij heeft willen toestaan u te doen, betreffende wat zal kunnen gaan ontbreken 
aan uw harp bij de dikste snaren, aangezien wat de hogere betreft ik gehoord meen te hebben, mevrouw, dat u 
van elders reeds daarvan voorzien bent. Ik voeg voor u proeven van stukken bij deze kleine voorraad, opdat u 
zult willen oordelen of ik met de nodige precisie aan de behoefte tegemoet ben gekomen. Deze precisie zal 
nooit verminderen, mevrouw, in hetgeen tot uw dienst is en uit mijn geringe capaciteit voortkomt, steeds 
wanneer u mij waardig zult bevinden mij de gelegenheid te geven door mijn gehoorzaamheid te getuigen 
hoezeer ik de eer waardeer beschouwd te worden als, 

enz. 
 

                                                 
1. Huygens bezocht het Huis Warmond op 21 juli 1680, op doorreis van Amsterdam naar Den Haag. 
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