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6. 'Ducissae Lotharinghiae in domo Duartia innotesco'. Béatrix en Constantijn 

 

'Ducissae Lotharinghiae in domo 

Duartia innotesco, cum me visum 

venisset!'619 Dat wil zoveel zeggen 

als: 'Ik maakte persoonlijk kennis 

met de hertogin van Lotharingen in 

het huis van Duarte, aangezien ze 

was gekomen om mij te zien!'620 Dit 

noteerde Constantijn Huygens op 15 

juli 1652 in zijn dagboek. Toen 

Constantijn en Béatrix elkaar die dag 

bij de familie Duarte in Antwerpen 

ontmoetten, was hij 55 jaar oud en 

zij 37 jaar. Overigens hadden zij 

elkaar eerder, zij het vluchtig, 

ontmoet. Een vermelding in een brief 

van Béatrix aan Constantijn wijst er 

namelijk op dat zij elkaar al langer kenden dan die eerste vermelding in zijn dagboek 

aangeeft. In het jaar 1658 schreef Béatrix aan Constantijn: 'Plût à Dieu que j'ay eue 

vostre congnesance il y at 12 ans'.621 Terugrekenend komen we dan uit in 1646. In juli 

en augustus 1646 bevond Constantijn zich met stadhouder Frederik Hendrik en zijn 

zoon Willem II in het leger bij Zelzate (bij Gent). Hij meldde Frederik Hendriks 

echtgenote Amalia van Solms daarvandaan dat hertog Karel van Lotharingen, 

vechtend aan Spaanse zijde, zich op datzelfde moment met 9.000 paarden in de buurt 

van Gent bevond.622 Gedwongen door de breve van Innocentius X, was Béatrix in 

1646 'te gast' bij Antonius Triest, bisschop van Gent. Mogelijk hebben Béatrix en 

Constantijn elkaar in 1646 ontmoet bij de bisschop, die ook aan Constantijn bekend 

was.623 De ontmoeting kan ook van een jaar eerder dateren toen er besprekingen 

                                                
619 J.H.W. Unger, Dagboek van Constantijn Huygens (Amsterdam 1885) 54. 
620 Zie over de Duartes p. 180-183. 
621 BC, nr. 50. 
622 http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/n0151 [31/08/2014]. 
623 Triest schreef Huygens op 2 augustus 1646 een brief met een verzoek om een paspoort voor de graaf 
van Noyelles, BL Add Ms 22953, fol. 46r. 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/4420 [31/08/2014]. 

C. de Visscher, opgenomen in Korenbloemen, naar een tekening van  
Christiaan Huygens, Constantijn Huygens, 1657, gravure. 
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waren tussen Frederik Hendrik en hertog Karel, waarbij Béatrix mogelijk aanwezig 

was.624  

 Hoe dan ook, toen Béatrix ten slotte in juli 1652 vernam dat Constantijn de 

familie Duarte bezocht, nam zij het initiatief om hun kennismaking ter hernieuwen, 

althans zo wilde Constantijn het in zijn dagboek doen voorkomen. Deze gebeurtenis 

zou het begin inluiden van een vriendschap, waarmee ook een intensieve uitwisseling 

van brieven, geschenken en diensten op gang kwam.625 Béatrix' vriendschap met 

Constantijn Huygens verdient het om de chronologie van dit boek opnieuw te 

doorbreken en wat langer stil te staan bij de verbindende factoren in hun tien jaar 

durende relatie. Hoe bijzonder is dit contact voor beiden geweest? Waarom was 

muziek in deze vriendschap zo belangrijk? Over de betekenis van de muziek in zijn 

leven schreef Constantijn: 'Ik zie het als een van de belangrijkste vruchten van mijn 

musiceren (wat mijn vader met zijn vooruitziende blik ook wel besefte), dat ik er de 

sympathie van veel mensen mee heb gewonnen.'626 In de briefwisseling van 

Constantijn met vrienden en bekenden, onder wie de Haarlemse priester Joan Albert 

Ban, de Parijse wetenschapper Marin Mersenne, de Antwerpse diamantairs Gaspar en 

Diego Duarte en de uit Orange afkomstige diplomaat Sébastien Chièze, komen 

muzikale thema's vaak voor.627 In de ons overgeleverde correspondentie van Béatrix 

blijft muziek overigens als onderwerp van schrijven beperkt tot haar brieven aan 

Constantijn.  

 Constantijns muzikale verdiensten zijn het sociale bindmiddel geweest in zijn 

relatie met Béatrix. Hij wees haar in zijn eerste brief al op het feit hij haar niet alleen 

wilde vereren met schilderijen, gedichten en reukwaren, maar ook met de akkoorden 

van zijn luit, viola da gamba en klavecimbel.628 De toon voor de vriendschap was 

gezet. Zoals we nog zullen zien, overschreden Béatrix en Constantijn sociale grenzen 

met hun wederzijdse passie voor de muziek. Het thema muziek voert in hun 

correspondentie de boventoon. In tachtig procent van de brieven, zowel in die van 

Béatrix als in die van Constantijn, komt muziek op de een of andere manier voor.  

  

                                                
624 Zie p. 122-123. 
625 BC, passim. Ineke Huysman, 'Bewondering of berekening', De Zeventiende Eeuw 25, 2 (2009), 203-
223. Zie ook hoofdstuk 11 voor een nadere beschouwing van deze vriendschap. 
626 Huygens, Mijn jeugd, 30. 
627 De publicaties van Jonckbloet en Land, Musique et musiciens au XVIIe siècle en Driehonderd 
brieven, Rasch (ed.) zijn volledig gewijd aan Constantijns muzikale correspondentie. 
628 BC, nr. 1. 
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Constantijn Huygens629
 

 

Constantijn was afkomstig uit een Brabants geslacht. Zijn vader Christiaan was als 

secretaris van Willem van Oranje naar de Noordelijke Nederlanden gekomen en had 

daar de Antwerpse Suzanna Hoefnagel getrouwd, met wie hij twee zoons (Maurits 

(1595-1642) en Constantijn) en vier dochters (Elisabeth (1598-1612), Geertruid 

(1599-1680), Catharina (1601-1618) en Constantia (1602-1667)) kreeg. Na de dood 

van Willem van Oranje bekleedde Christiaan het ambt van secretaris van de Raad van 

State. Christiaan gaf zijn zoons, net als Constantijn later bij zijn eigen kinderen zou 

doen, een brede opvoeding. Er was aandacht voor talen zoals Latijn, Grieks en Frans, 

maar ook voor muziek, tekenen, schermen, zwemmen en toneelkunst. Na het 

onderwijs aan huis volgde Constantijn samen met zijn broer nog een juridische 

opleiding aan de Universiteit te Leiden. Als jongeman ondernam hij diverse 

gezantschapsreizen naar Engeland en Italië, waar hij veel ervaring als diplomaat zou 

opdoen. Ook bekwaamde hij zich in die tijd steeds meer in de muziek en de 

dichtkunst, en bouwde hij een netwerk op van personen uit het literair-culturele 

circuit, zowel binnen als buiten de Republiek. In 1625 zou hij, mede dankzij 

voorspraak van Elizabeth Stuart, benoemd worden tot secretaris van stadhouder 

Frederik Hendrik, die diens overleden broer Maurits in dat jaar was opgevolgd. 

 Constantijn bouwde een vertrouwelijke band met zijn werkgever Frederik 

Hendrik op. Na diens overlijden in 1647 kreeg hij dezelfde functie bij de nieuwe 

stadhouder Willem II, maar zijn relatie met hem was minder hecht. Na de Vrede van 

Münster en het plotselinge overlijden van Willem II in 1650 veranderde er veel voor 

Constantijn. Zo had hij meer tijd voor privé-aangelegenheden zoals schrijven en 

musiceren, en kon hij vrij op en neer reizen naar de Zuidelijke Nederlanden. Ook zette 

hij zich in voor de carrière van zijn zonen, die in deze periode nog geen vaste 

betrekking hadden.  

                                                
629 Voor meer gegevens over Constantijn Huygens, zie De briefwisseling van Constantijn Huygens 
(1608-1687 I-VI. Website: http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens; De 
gedichten van Constantijn Huygens (1607-1687 I-IX (Groningen 1892-1899). Website: 
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Huygens [31/08/2014]; J. Smit, De grootmeester van woord- en 
snarenspel: Het leven van Constantijn Huygens 1596-1687 ('s-Gravenhage 1980); L. Strengholt, 
Constanter: Het leven van Constantijn Huygens (Amsterdam 1987). Constantijn Huygens, Mijn leven 
verteld aan mijn kinderen in twee boeken, F.R.E. Blom (ed.) (Amsterdam 2003); Driehonderd brieven, 
over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens; H.A. Hofman, Constantijn Huygens (1596-1687): 
Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis (Utrecht 1983). 
Constantijn en Christiaan Huygens. Een gouden erfenis, Ad Leerintveld (ed.) (Eindhoven 2013). 
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 Tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk was zijn positie zonder een Oranje-

stadhouder als patroon echter niet meer vanzelfsprekend. Hoewel hij in dienst bleef 

bij Amalia van Solms, Frederik Hendriks weduwe, kwam het accent van zijn 

werkzaamheden te liggen op zijn lidmaatschap van de Nassause Domeinraad, het 

orgaan dat de Oranje-bezittingen beheerde.630 In de voogdijkwestie rondom Willem 

III zorgde Constantijn voor een compromis tussen grootmoeder Amalia van Solms en 

moeder Maria Henrietta Stuart. Maria Henrietta Stuart met één stem aan de ene kant 

en Amalia van Solms en haar schoonzoon Frederik Wilhelm, keurvorst van 

Brandenburg, samen met één stem aan de andere kant, werden aangewezen om als 

voogden te beslissen namens Willem III. De verstandhouding tussen Amalia en Maria 

Stuart bleef echter slecht. In het voorjaar van 1660 trachtte Maria het bestuur over het 

prinsdom Orange namens haar zoon Willem III te verkrijgen. Zij schakelde daarbij 

haar neef Lodewijk XIV in, die vervolgens Orange innam. Hierna werd Constantijn 

ingezet om het prinsdom terug te krijgen, wat hem in 1665 zou lukken.   

  Constantijn was al sinds 1637 weduwnaar van Suzanna ('Sterre') van 

Baerle.631 Op 6 april 1627 was hij met haar te Amsterdam getrouwd. Later in dat jaar 

betrok het paar een huis in de Haagse Lange Houtstraat. Op 10 maart 1628 werd zoon 

Constantijn junior (1628-1697) geboren. Hierna volgden nog Christiaan (1629-1695), 

Lodewijk (1631-1699), Philips (1633-1657) en Suzanna (1637-1725). Het leven van 

Sterre en haar kinderen is dankzij haar schrijvende echtgenoot goed gedocumenteerd. 

In 1627, het jaar van het huwelijk, begon Constantijn met het gedicht Dagh-werck, 

een beschrijving van zijn huwelijksleven met Sterre in één dag.632 Ook hield hij 

nauwkeurig bij hoe het met de gezondheid van zijn vrouw en kinderen was gesteld. 

Twee maanden na de geboorte van dochter Suzanna overleed moeder Suzanne op 10 

maart 1637. Ze werd op 16 mei begraven in de Grote Kerk te Den Haag en een dag 

later betrok Constantijn alleen zijn nieuwe huis aan het Plein in Den Haag. Hij schreef 

in zijn dagboek: 'Ik betrek mijn nieuwe huis. Ach! Zonder mijn torteltje!'633 

Constantijn was ontroostbaar. Pas in december 1637 kon Huygens voor het eerst zijn 

verdriet in enkele Latijnse versregels tot uitdrukking brengen. Op 24 januari 1638 

                                                
630 Hofman, Constantijn Huygens, 241-244. 
631 Zie ook Ineke Huysman, 'Suzanna van Baerle' in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Baerle [31/08/2014]; Frans Blom en 
Ad Leerintveld, 'Vrouwen-schoon met mannelicke reden geluckigh verselt'. De perfecte match met 
Susanna Baerle, De Zeventiende Eeuw 25 (2009), 97-114. 
632 Constantijn Huygens, Dagh-werck, F.L. Zwaan (ed.) (Assen 1973). 
633 'Intro in novas aedes, Heu! sine meâ turture.' Unger, Dagboek van Constantijn Huygens, 30. 
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schreef hij weer voor het eerst poëzie in het Nederlands: Op de dood van Sterre, 

waarin hij eindigt met:  

  

 'Kverlang in 'teewigh licht te samen te sien sweven 

 Mijn Heil, mijn Lief, mijn Lijf, mijn' God, mijn' Sterr en mij.634  

 

Constantijn zou zijn Sterre bijna vijftig jaar overleven. Hij is nooit hertrouwd, hoewel 

hij zeker in de gelegenheid was en bovendien goed overweg kon met zijn vrouwelijke 

relaties.  

 Sinds zijn vroege jeugd was Constantijn al gefascineerd geweest door adellijke 

vrouwen. Als jongen was hij kind aan huis aan het hof van Louise de Coligny, 

weduwe van Willem I van Oranje, bij wie zijn vader Christiaan in dienst was geweest 

als secretaris. Verder bezocht hij in de jaren twintig van de zeventiende eeuw vaak het 

Haagse hof van Winterkoningin Elizabeth Stuart.635 Ook koesterde hij een diepe 

bewondering voor koningin Christina van Zweden, aan wie hij zijn zangbundel 

Pathodia Sacra et Profana had toegezonden. Maar hij stond evenzeer in goede 

betrekking met de hofdames van zowel Amalia van Solms als Elizabeth Stuart om zo 

volledig mogelijk geïnformeerd te blijven over het doen en laten van hun 

meesteressen.636 Constantijn breidde zijn netwerk steeds verder uit naar hogere sociale 

lagen, waaronder zich sinds de Vrede van Münster ook steeds meer personen uit de 

Zuidelijke Nederlanden bevonden. 

  

Familie Duarte 

 

De muzikale kring van de familie Duarte te Antwerpen is de verbindende schakel 

geweest in de vriendschap tussen Béatrix en Constantijn. In deze besloten kring, te 

midden van muzikale vrienden en familie, kregen ze de gelegenheid om een innige, 

persoonlijke relatie te ontwikkelen. Gedurende hun hele vriendschap bleven ze elkaar 

vooral in dit gezelschap ontmoeten. De familie Duarte, die van hen betitelingen kreeg 

als 'l'agréable maison d'Anvers', 'ce beau Mont Parnasse' en 'la famille musicale', bleef 

                                                
634 Gedichten III, 46. 
635 Zie bijvoorbeeld The correspondence of Elizabeth Stuart, Queen of Bohemia 1632-1642, II, Nadine 
Akkerman ed (Oxford 2011). 
636 Huysman en Leerintveld, 'New perspectives', 254. 
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als een rode draad door hun correspondentie heenlopen.637 Béatrix en Constantijn 

zouden er gedurende acht jaar vele malen samen musiceren en naar muziek luisteren. 

 De Duartes waren tot het katholicisme bekeerde Portugese joden, die in de 

bankwereld en de juwelenhandel fortuin hadden gemaakt. Het gezin bestond uit vader 

Gaspar senior (1584-1653), twee zoons, Diego (1612-1691) en Gaspar junior (1616-

1685), en vier dochters: Leonora (1610-1678), Catharina (1614-1678), Francisca 

(1619-1678) en Isabella (1620-1685).638 Moeder Catharina Rodrigues (1585) was in 

1644 gestorven. Nadat vader Gaspar in 1653 was overleden, werd Diego het hoofd 

van de familie. Geen van de kinderen zou in het huwelijk treden, waardoor deze tak 

van de familie Duarte in 1691 uitstierf.  

 Het huis van de familie Duarte bevond zich aan de Meir te Antwerpen, vlakbij 

het Rubenshuis. Béatrix zou er in de periode 1652 tot 1660 regelmatig verblijven, niet 

alleen om te musiceren, maar ook om te overnachten. Zelf zong ze en speelde ze 

klavecimbel, net als haar dochter Anne, die daarnaast ook componeerde.  

Constantijn was een goede klant, maar ook een vriend van de familie. Zijn 

eerste contact dateert al uit 1640. Constantijn en Gaspar senior schreven elkaar over 

de uitwisseling van muzikale composities, maar bijvoorbeeld ook over de aanschaf 

van een kostbaar sierraad, vermoedelijk een ring voor zijn werkgever stadhouder 

Frederik Hendrik.639 In 1648 bemiddelde Gaspar bij de aanschaf van een klavecimbel 

voor Constantijn bij de klavecimbelbouwer Joannes Couchet.640 Pas na de Vrede van 

Münster kon Constantijn zijn vriend Gaspar voor het eerst in Antwerpen bezoeken. 

Dat zou hij voortaan altijd doen als hij Antwerpen aandeed. Gaspar is echter nooit bij 

Constantijn in Den Haag geweest.641 

 Op 12 november 1653, de dag van het overlijden van Gaspar Duarte, waren 

twee of drie van zijn kinderen (Diego, Francisca en vermoedelijk Gaspar junior) net 

bij Constantijn op bezoek in Den Haag, zo schreef hij op 31 december 1653 aan 

Béatrix. Geschokt berichtte hij haar dat de kinderen pas bij hun terugkeer in 

Antwerpen van hun vaders dood hadden vernomen. Constantijn ontving daarop van 

                                                
637 BC, resp. nrs. 23, 28, 48, 51, 67. 
638 Over de Duartes zie Rudolf Rasch, 'The Antwerp Duarte family as musical patrons' in: Orlandus 
Lassus and his time, I. Bossuyt, E. Schreurs en A. Wouters (eds.) (Opglabbeek 1995) 415-429. 
639 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brieven?zk_correspondentid=406 
[31/08/2014]. 
640 Zie ook p. 189-190. 
641 Rasch, 'The Duarte family', 420. 
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Béatrix een blad met muziek uit het sterfhuis van Duarte. Hij schreef haar terug dat 

ook hij zeer geraakt was door het overlijden.642 Duartes dood bewoog Constantijn tot 

het schrijven van verschillende gedichten en muziekstukken.643  

 De vriendschap werd voortgezet met zoon Diego. Constantijn en zijn kinderen 

bleven de familie Duarte bezoeken. Ook bleef hij corresponderen met Diego, hoewel 

er niet veel brieven bewaard zijn gebleven.644 Diego Duarte was overigens ook 

regelmatig bezorger, bemiddelaar en boodschapper in de vriendschap tussen Béatrix 

en Constantijn. Uit de correspondentie blijkt dat Diego van de Duarte-zonen de meest 

muzikale was; de dochters waren allen muzikaal, hoewel over dochter Isabella in dit 

verband niet wordt geschreven. Diego zou veel gecomponeerd hebben; Leonora 

componeerde en zong; Catharina zong, terwijl Franscisca vaak is afgebeeld achter het 

klavier. Vermoedelijk waren de Duartes getraind om zowel te zingen als 

muziekinstrumenten te bespelen, wat niet ongebruikelijk was in de muzikale 

amateurkringen van de zeventiende eeuw.645 Naast zijn muziekinteresse had Diego 

ook een grote belangstelling voor kunst en was hij een fervent verzamelaar van 

schilderijen. Zijn collectie is door vele bezoekers bewonderd en geroemd.646  

 Het is opmerkelijk hoe hecht de vriendschap tussen Constantijn en Gaspar en 

Diego Duarte was, terwijl er tussen hen toch grote verschillen in nationaliteit, 

godsdienst en beroep bestonden. Rasch meent dat hun gezamenlijke liefde voor de 

muziek en belangstelling voor de kunst de basis was voor hun levenslange 

vriendschap. Muziek werd niet alleen gezien als kunst, maar ook als een reflectie van 

                                                
642 BC, nr. 23.  
643 Constantijn schreef op 21 november 1653 een 'Epitaphium Gasparis Duarti' (Gedichten V, 108-109) 
en op 28 mei 1654 maakte hij daarvan een vertaling met de titel 'Grafschrift van den Hr. Caspar Duarte. 
Uyt myn Latijnsch' (Gedichten V, 126). Ook schreef hij op 5 april 1657 een bijschrift bij het portret van 
Gaspar Duarte, met de titel 'In effigiem C. Duarti' (Gedichten VI, 113). Verder componeerde hij een 
'Tombeau et funerailles de Monsieur Duarte' voor luit en/of klavecimbel. Op 27 maart 1654 schreef hij 
daarover aan Utricia Ogle: 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/5538 [31/08/2014] en 
Driehonderd brieven, 979-980, nr. 5338). Tevens maakte hij er melding van in een brief aan Joseph de 
la Barre van 25 februari 1654 (http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens 
brief/nr/5333 [31/08/2014]) en Driehonderd brieven, Rasch (ed.), 977-979, nr. 5333, zie ook BC, 112, 
noot 23. 
644 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brieven?zk_correspondentid=421 
[31/08/2014]. 
645 Rasch, 'The Duarte family', 421. 
646 G. Dogaer, 'De inventaris der schilderijen van Diego Duarte', Jaarboek van het Museum voor 
Schone Kunsten te Antwerpen (1971) 195-221; E.R. Samuel, The disposal of Diego Duarte's stock of 
paintings 1692-1697', Jaarboek van het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (1976) 305-324. 
Rasch, 'The Duarte family', 425. 
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de harmonie van de kosmos en de menselijke ziel. 647 Zij was daardoor universeel en 

grensoverschrijdend. 

 

Muziekbeoefening 
 

In de periode dat Constantijn en Béatrix met elkaar verkeerden, het midden van de 

zeventiende eeuw, werd er in hun kringen veel gemusiceerd. Het onderscheid tussen 

muziekbeoefening door beroeps- of amateurmusici mag daarbij niet uit het oog 

worden verloren. De beroepsmusicus was een tot de burgerlijke middenklasse 

behorende vakman die zijn diensten tegen betaling verrichtte. Amateurmusici, zoals 

Béatrix en Constantijn, beoefenden muziek binnenshuis in het gezelschap van familie 

of vrienden in hun vrije tijd, voor hun eigen genoegen. Aan de Engels-Nederlandse 

zangeres Utricia Ogle schreef Constantijn daarover: 'After, and many times between 

business belonging to my employment, I use, as I did, to fiddle myself out of a bad 

humor either upon a viol, or a lute, or a theorbo, or a pair of virginals, which in my 

cabinet I doe find still ready about me'.648 Utricia werd ook wel madame Swann 

(Béatrix: 'Madame Souane') genoemd, nadat ze in 1645 de echtgenote van de Engelse 

legerkapitein William Swann was geworden. Constantijn kende Utricia sinds 1642, 

toen ze aan het Haagse hof verbleef om daar te musiceren. Haar stem en schoonheid 

zijn een vast topos in Constantijns gedichten. In 1647 droeg hij zijn Pathodia sacra et 

profana aan haar op.649 Hij correspondeerde regelmatig met Utricia650 en tot haar 

overlijden is hij met haar in contact blijven staan.651 

 Het musiceren in amateurverband was voorbehouden aan de bovenlaag van de 

samenleving, want alleen de adel en de hogere welgestelde standen konden zich 

kostbare muziekinstrumenten veroorloven en musici inhuren voor lessen en 

begeleiding. Ook beschikten zij als enigen over geschikte ruimtes om gezamenlijk te 

musiceren. Het was belangrijk dat er geen publiek bij aanwezig was, want alleen dan 

zou men zich niet verlagen en de indruk wekken tot het niveau van de beroepsmusicus 

                                                
647 Rasch, 'The Duarte family', 427. 
648 10 maart 1673, http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/6887 
[31/08/2014].  
649 Zie ook p. 185. 
650 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brieven?zk_correspondentid=476 
[31/08/2014]. Er zijn echter alleen 19 brieven ván Huygens áán Utricia bewaard gebleven. 
651 Kees Kuiken, 'Utricia Ogle' in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Ogle [31/08/2014]. 
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te behoren.652 Wanneer men met een wat grotere groep wilde musiceren, werd er een 

collegium musicum geformeerd. Zo'n collegium kon zijn samengesteld uit 

familieleden en vrienden met eventueel een beroepsmusicus daaraan toegevoegd. Het 

bestond uit vier tot acht personen, veel groter was het meestal niet. Vocale muziek, 

maar ook de viola da gamba voerden bij dit soort uitvoeringen de boventoon. De 

frequentie, de samenkomst en de bestendigheid van een dergelijk collegium konden 

zeer wisselen.653  

 Het muzikale samenspel van Béatrix, Constantijn en hun omgeving vertoont 

de kenmerken van zo'n collegium. Meestal werd er met een groepje ten huize van de 

familie Duarte gemusiceerd, maar ook bij Constantijn in Den Haag of op zijn 

buitenverblijf Hofwijck in Voorburg vonden dergelijke muzikale bijeenkomsten 

plaats. Vanuit haar verblijf in Besançon nodigde Béatrix Constantijn enkele malen uit 

om bij haar in een gezelschap mee te spelen, waarbij ook een beroepsmusicus was 

uitgenodigd. Uit de correspondentie is echter niet op te maken of hij hierop is 

ingegaan, in ieder geval heeft hij nooit bij Béatrix in Besançon gemusiceerd. 

Uit de correspondentie tussen Béatrix en Constantijn blijkt dat ook de 

muziekbeoefening in de kringen van Béatrix vooral een damesaangelegenheid was. 

Behalve Constantijn (viola da gamba, klavecimbel, luit, theorbe en zang), waren daar 

Béatrix (klavecimbel en zang), haar dochter Anne (klavecimbel en zang), Francisca 

(klavecimbel), Leonora Duarte (zang) en af en toe Maria  (klavecimbel) aanwezig.654 

Vermoedelijk zullen ook anderen, onder wie Constantijns kinderen, wel eens hebben 

meegespeeld, maar daarover bevat de correspondentie geen concrete gegevens. In 

haar brief van 3 september 1659 plaagde Béatrix Constantijn met de Spaanse spreuk 

'todo por ellas' ('alles voor hen'), waarbij ze doelde op zijn muziekbeoefening met het 

vrouwelijk geslacht.655 

 

Muziekinstrumenten 

 

Constantijn had in zijn jeugd leren zingen en luit, viola da gamba en klavier 

(klavecimbel, orgel) leren spelen. In de jaren veertig van de zeventiende eeuw kwam 
                                                
652 Rudolf Rasch, 'Muzikale adel' in: De muziekschat van Kasteel Amerongen. Aspecten van het 
muziekleven op een adellijk huis, Marieke Knuijt en Clemens Romijn (eds). (Amerongen 2001) 6-17, 
aldaar 6-7. 
653 Rudolf Rasch, 'Muziek in de Muiderking', De Zeventiende Eeuw, 8 (1992) 151-159, aldaar 155. 
654 Over Maria Casembroot zie p. 188-189. 
655 BC, nr. 61. 
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daar de theorbe (een groot model luit) bij en in de jaren zeventig zelfs nog de gitaar. 

Béatrix bespeelde het klavecimbel, maar was nog steeds in de leer, zowel bij 

Francisca Duarte als bij Maria Casembroot. Ook kon ze prachtig zingen, althans 

volgens Constantijn. Op welke manier Béatrix haar muzikale vaardigheden heeft 

ontwikkeld, is niet duidelijk. In ieder geval weten we dat ze vanaf 1640 onder 

muzikale invloed stond en muzieklessen kreeg van Richard Flecknoe. Dat Flecknoe in 

de muziek goed onderlegd was, is vrijwel onbekend. Zo hij was bijzonder vaardig in 

het schrijven van libretto's, waarmee hij aan de wieg heeft gestaan van de Engelse 

opera.656  

 Muziekinstrumenten komen dikwijls aan de orde in de briefwisseling. Vooral 

het klavecimbel, het instrument dat Béatrix zelf bespeelde, wordt als onderwerp in de 

brieven op allerlei manieren aangeroerd: de door haar opgerichte Ordre du Marteau 

de Clavecin,657 het fraaie samenspel van Constantijn en Maria Casembroot op het 

klavecimbel, de klavecimbelspeelster Francisca Duarte, de verwijzingen in zijn 

gedichten naar het klavecimbel en ten slotte het klavecimbelspel van Béatrix' dochter 

Anne.  

 

Muziekstukken, op muziek gezette dansen  

 

Uit de catalogus van de veiling van zijn bibliotheek valt af te leiden dat Constantijn 

een grote, gevarieerde collectie bladmuziek in zijn bezit heeft gehad.658 Vanaf zijn 

jeugd tot kort voor zijn overlijden heeft hij ook veel gecomponeerd, meestal korte 

stukken voor de instrumenten die hij zelf bespeelde. Helaas zijn ze op een enkel stuk 

na verloren gegaan. Wel is een reeks liederen op Latijnse, Italiaanse en Franse teksten 

bewaard gebleven die hij onder de titel Pathodia sacra et profana in 1647 in Parijs 

heeft laten drukken. 

 Constantijn en Béatrix correspondeerden over gaillardes, sarabandes en 

courantes. Een gaillarde is een muziekstuk dat oorspronkelijk een dansvorm 

                                                
656 Zie p. 53. 
657 Zie ook p. 197-198. 
658 Constantijn Huygens, Catalogus Librorum (1903), 
http://adcs.home.xs4all.nl/Huygens/varia/catal3.html [31/08/2014]. Zie ook Rudolf Rasch, 'De 
muziekbibliotheek van Consantijn Huygens', in: Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van 
Constantijn Huygens' leven en werk. Een bundel studies ter gelegenheid van zijn driehonderdste 
sterfdag, A.Th. van Deursen, E.K. Grootes en P.E.L. Verkuyl (eds.) (Deventer 1987), 141-162. 



 186 

weergeeft, in snelle driedelige maat en in drie herhaalde perioden ingedeeld.659 

Constantijn schreef Béatrix dat hij er speciaal een had geschreven die haar naam 

droeg, maar dat hij deze uit vrees voor de jaloerse toorn van haar hertog weer had 

vernietigd.660 Bij een andere gelegenheid meldde Béatrix aan Constantijn dat ze van 

Francisca Duarte les kreeg in het spelen van een courante, een snelle Franse dans in 

een driedelige maatsoort, die zijn oorsprong had in de snellere Italiaanse corrente.661 

 In januari 1656 kondigde Constantijn aan dat hij een aantal nieuwe sarabandes 

voor de luit van dochter Anne en het klavecimbel van Béatrix had gecomponeerd en 

dat hij de partituren met Pasen zou komen brengen.662 In 1662 liet Béatrix Constantijn 

uit Besançon weten dat twee sarabandes die hij speciaal voor haar had gecomponeerd, 

reeds in handen waren van haar muzikant Saint-Victor, nog voordat ze de stukken zelf 

aan hem had kunnen overhandigen. Kennelijk had Constantijn de composities al naar 

Saint-Victor opgestuurd.663 De sarabande is een dans die veel voorkomt in barokke 

suites. De dans, meegenomen door Spaanse kolonisten uit Mexico, heeft een 

langzaam tempo en is geschreven in een driedelige maatsoort, meestal een 3/2 maat, 

met een licht beklemtoonde tweede tel. 

 In 1658 componeerde Béatrix overigens zelf ook een muziekstuk dat ze via 

Constantijn aan Maria Casembroot deed toekomen.664 

 

Personen die musiceren 

 

Constantijn behoorde tot de culturele elite van de Republiek, maar niet tot de adel. 

Wel streefde hij er steeds naar de adellijke levenswijze zoveel mogelijk na te bootsen, 

wat vooral tot uitdrukking kwam in zijn dichtkunst, kunstverzameling en 

muziekbeoefening. Door zijn diplomatieke functie als secretaris van de stadhouder 

had hij toegang tot de hoogste kringen aan de Europese hoven, en door zijn 

uitzonderlijke culturele vaardigheden in de vorm van dichtkunst en muziekbeoefening 

beschikte hij nog over een extra ingang. Hij leerde, vooral tijdens zijn reizen, 

verschillende van de bekendste beroepsmusici van zijn tijd kennen, onder wie de 

                                                
659 BC, 80, noot 2. 
660 Ibidem, nr. 9. 
661 Ibidem, nr. 51. 
662 Ibidem, nr. 32. 
663 Ibidem, nrs. 78 en 79. 
664 Ibidem, nr. 54. 
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Frans-Engelse luitist Jacques Gaultier, de Franse klavecinist Jacques Champion de 

Chambonnières en de Duitse klavierspeler Johann Jacob Froberger.  

 Ook Béatrix omringde zich, zelfs in haar nadagen, met musici. Vanuit 

Besançon inviteerde ze Constantijn enkele malen om samen met haar en een leerling 

van Chambonières, een zeker Saint-Victor, die theorbist en luitenist was, te komen 

musiceren. De echte beroemde muziekmeesters verbleven helaas in Parijs, en Béatrix 

moest aanvaarden dat die wereld buiten haar bereik was.665 Ze schreef Constantijn dat 

ze gehoord had 'que vous ayste encort à Paris est que vos affaire sérieusse ne vous 

enpêche pas de iouyr des mervieulleux conserd des yelustre.'666 Voordat haar dochter 

Anne twee jaar eerder met haar kersverse echtgenoot uit Parijs was teruggekeerd, had 

zij daar alle beroemde klavierspelers, onder wie Jacques Champion de Chambonnières 

en Michel Lambert horen spelen. Daardoor was haar muziekspel er, volgens Béatrix, 

zeer op vooruit gegaan.667  

 In hun correspondentie schreven Béatrix en Constantijn elkaar voortdurend 

over wederzijds bevriende musicerende personen. Zo was Francisca Duarte een aantal 

malen onderwerp van schrijven. Zij wordt dikwijls verward met haar gelijknamige 

tante, die ooit deel uitmaakte van de Muiderkring; een naam die deze groep overigens 

pas in de negentiende eeuw toebedeeld kreeg.668 De eerste keer dat Béatrix haar 

noemde, was toen zij ernaar verlangde om Francisca een door Constantijn 

gecomponeerde gaillarde te horen spelen. In een andere brief meldde Béatrix dat bij 

Francisca de hand en bij haar zus Leonora de tong nog natrilden van het vele 

musiceren.669 Zoals eerder gemeld, kreeg Béatrix in opdracht van Constantijn 

klavecimbel-les van Francisca: 'Enfin, auprès d'elle je ne suis point babillette, mais 

une fort bonne escolière, car j'aprend une courante admirable. J'espère que pour cette 

fois vous serez satisfait de moy ...'.670 Toen Francisca enige tijd bij Constantijn 

logeerde terwijl Béatrix in Brussel verbleef, schreef Béatrix hem hoezeer ze haar 

miste. Francisca was op dat moment overigens niet de enige naar wie ze verlangde, 

ook Constantijn zelf en zijn dochter Susanna miste ze vreselijk.671 

                                                
665 Ibidem, nrs. 76, 78 en 79. 
666 Ibidem, nr. 75. 
667 Ibidem, nr. 72. 
668 Gerdien van Gorp, 'Francisca Duarte' in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/DVN/lemmata/data/Duarte [31/08/2014]. 
669 BC, nr. 50. 
670 Ibidem, nr. 51. 
671 Ibidem, nr. 61. 
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 De Franse sopraan Anne La Barre (1628-1688) was bij Constantijn en Béatrix 

eveneens heel geliefd. Anne was de dochter van de Franse hoforganist en -klavecinist 

Pierre La Barre. In 1648 hadden vader en dochter al met Constantijn 

gecorrespondeerd om naar de mogelijkheid te informeren of zij in dienst van 

stadhouder Willem II konden komen. Ze wilden Parijs verlaten vanwege de onrust die 

er heerste als gevolg van de Fronde. Helaas moest Constantijn antwoorden dat dat niet 

mogelijk was. Anne zou in 1652 met haar moeder Anne Descouvemont en haar broer 

Joseph naar het noorden trekken met de bedoeling zich bij het hof van Christina van 

Zweden te voegen.672 Op doorreis naar Stockholm deden ze Antwerpen aan. Béatrix 

schreef Constantijn: 'Nous avons icy Mademoiselle la Bare qui chante divinemant. 

Elle cerat icy l'hiver, je soytte fort que vous l'oyez.'673 Op 12 januari 1653 vertrok 

Anne La Barre met haar familie richting Den Haag. Béatrix gaf haar een brief voor 

Constantijn mee, waarin ze haar bezorgdheid uitte over de kou die haar mooie stem 

zou kunnen aantasten. Natuurlijk moest Béatrix Constantijn toch even duidelijk 

maken dat ze afgunstig was: 'mais bien pour vous apprendre que quelque bonne amie 

qu'elle me soit, je conçois desjà de la jalousie des caresses qu'elle va reçepvoir de 

vous.'674 Vervolgens stak Constantijn Béatrix de ogen uit door te berichten dat 

Winterkoningin Elizabeth, haar nicht Maria Stuart én Amalia van Solms niet genoeg 

konden krijgen van Anne's zangkunsten. Bovendien logeerde Anne dichtbij 

Constantijn, zodat hij haar vaak kon bezoeken.675 Ook meldde hij Béatrix dat hij haar 

een gedicht zou sturen dat hij had geschreven voor 'la divine Amaranthe', zoals zij 

Anne in hun brieven noemden.676  

 De ongetrouwde klaveciniste Maria Casembroot (1621-?) was sinds 1648 

bevriend met Constantijn. Het gedicht 'Twee ongepaerde handen op een 

clavecimbel'677 zou Constantijn speciaal voor haar geschreven hebben, maar dit is 

nooit bewezen.678 Wel is duidelijk dat hij onder de indruk van haar muziekspel was. 

Zo schreef hij Utricia Ogle dat hij muziekstukken van Johann Jakob Froberger voor 

luit had bewerkt 'in such manner that joffrouw Casembrot hath the goodness to 

                                                
672 Ibidem, nr. 84, noot 8. 
673 Ibidem, nr. 4. 
674 Ibidem, nr. 11. 
675 Ibidem, nr. 13. 
676 Gedichten V, 35. À Madame de la Barre, 26 januari 1653. 
677 Gedichten IV, 131-132. 
678 Ton van Strien, 'Maria de Casembroot (1621-?). Virtuoos en vertueus', De Zeventiende Eeuw 25, 2 
(2009) 115-130. 
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consider them, which is all I can say for my greatest advantage'.679Aan Froberger zelf 

meldde hij dat Maria een van zijn gigues 'zeer smaakvol en doordacht op klavecimbel 

had gespeeld'.680 Ook schijnt Constantijn verder nogal van haar gecharmeerd te zijn 

geweest, maar dat was bij hem wel vaker het geval als er een aantrekkelijke dame in 

het spel was. Nadat Constantijn Maria bij Béatrix had geïntroduceerd, benoemde ze 

Maria tot lid van haar Ordre du Marteau de Clavecin en liet ze Diego Duarte een 

gouden klavecimbelhamer bij haar bezorgen.681 'Mademoisselle Guaissenbrote' (naar 

de spelling van Béatrix) was hiermee uiteraard zeer ingenomen en ze liet Constantijn 

er omstandig voor bedanken.682  

Een andere wederzijdse kennis was de Antwerpse klavecimbelbouwer 

Johannes Couchet. Toen hij op 2 april 1655 was overleden, complimenteerde Béatrix 

Constantijn met het op deze vakman gemaakte grafdicht dat hij haar had toegestuurd: 

'ay j'ay veue ce que vous avés faict sur la mort de Cochet le bosut [de gebochelde; 

IH], qui ay tout à faict bien ymaginés'.683 Kennelijk beheerste Béatrix de Nederlandse 

taal want het gedicht was in het Nederlands gesteld. Het gevatte grafdicht met 

toepasselijke tekening luidt als volgt: 

 

In deze kromme kist rust Jan Couchet, met reden 

Sij beeldt sijn ambacht uyt en past nett op sijn leden; 

De korst na de pastij, dan leser, weet daerbij, 

Hij light niet op sijn rugh, maer op sijn 'slincke zij. 

8 april 1655 

 
Omdat Couchet een bochel had, werd hij op zijn zij begraven in een kist die de vorm 

had van een klavecimbel.684 

                                                
679 Driehonderd brieven, 1055. 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/6594: 29 december 1666 
[31/08/2014]. 
680 Driehonderd brieven, 1052. 
http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/6583: 8-12 oktober 1666 
[31/08/2014]. 
681 BC, nr. 19. Zie over deze orde ook p. 197-198. 
682 Ibidem, nr. 20. 
683 Ibidem, nr. 27. 
684 Grafdicht, 8 april 1655 in Gedichten VI, 189. 
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Muziek als verbindende factor, troost en symbool  

 

Het is in de correspondentie vooral Béatrix die muzieksymboliek gebruikte om er haar 

gevoelens en verlangens mee uit te drukken. Ze meende dat muziek haar kon 

beschermen en troosten tegen al het kwaad dat haar werd aangedaan. Ze verzocht 

Constantijn dan ook geregeld muziekstukken te sturen om haar op te vrolijken. In een 

van haar brieven omschreef ze hun vriendschap zelfs als 'l'amytié constante pour la 

musique jusque à la mort' en ze deed Constantijn ter bevestiging daarbij een gouden 

klavecimbelhamer cadeau.685 Constantijn heeft muziek als symbool voor de 

uitdrukking van zijn gevoelens vooral omgezet in zijn gedichten voor Béatrix. In zijn 

brieven is hij met betrekking tot dit onderwerp vrij zakelijk en soms scherpzinnig, 

maar nooit 'dramatisch' zoals Béatrix. 

 Het samenspel, 'le sinphonie', was voor Béatrix belangrijk en ze gebruikte het 

begrip vaak in haar brieven aan Constantijn, ook symbolisch. Ze noemde het in 

verband met Utricia Ogle, Constantijns 'andere' muziekvriendin, met wie zij op 

gespannen voet verkeerde: 'Je luy ay escris depuis peut mais point de réponse. Cella 

n'est pas une bonne sinphonie où il faut ung acord très-juste ay constant. Ditte-luy ung 

                                                
685 BC, nr. 19. 

Constantijn Huygens, Grafdicht op de dood van Johannes Couchet, 1655. KB, KA 40C 1655, fol. 8a. 
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peut car pour moy je l'aymeray toujour.'686 De reden voor de gespannen relatie is niet 

geheel duidelijk, mogelijk waren ze jaloers op elkaar vanwege hun gedeelde 

vriendschap met Constantijn.  

 Zonder de aanwezigheid van Constantijn kon muziek Béatrix niet echt 

amuseren, zo liet ze hem weten. Zo was ze begin 1658 te gast geweest op een feest 

van de markies en markiezin van Newcastle ter ere van Karel en Maria Stuart: 'Pour la 

musique, l'on ne l'antant point sans vous y souayter mil fois'.687 En ook een bezoek 

van Elizabeth Stuart aan Béatrix in Brussel in 1659 kon haar maar matig boeien 

zonder Constantijn met zijn muziek. Ze hoopte dat Richard Flecknoe's amusement het 

voor de Winterkoningin nog een beetje goed kon maken.688 Ook vroeg ze vaak of 

Constantijn wilde langskomen om haar op te beuren met muziek en samenspel, omdat 

ze zich zo ellendig voelde. In een van haar brieven noemde ze het samenspel 

spitsvondig in combinatie met andere muziektermen als 'stemming' ('l'acord') en 

'ontstemd zijn' ('estre mal d'acord'):  

  

 car l'estime que j'ay pour vous ne peut estre changés pour aucun intérest, 

 puisqu'el ay fondés sur vostre propre mérite avec la lièson de l'aymable 

 sinphonie qui veux l'acord en tout. Jugés coume nous pourion estre mal d'acord! 

 Non, non, reprenés vostre agréable bontés pour moy est m'aymés coume je vous 

 aymerès toutte ma vie.689  

 

In haar laatste levensjaren, toen ze door de hertog van hot naar her werd gestuurd, 

terwijl hij haar ondertussen aan het lijntje hield over een hernieuwd huwelijk, 

berichtte ze Constantijn zo nu en dan verdrietig over het gebrek aan muziek en 

samenspel:  

 

est quand je vous diray que je n'ay ouy ny sinphonie ny clavesing, je ne 

mantirès pas. Apray cella le moyès d'avoir l'esprit en boune assiette car 

j'estime que la musique ay la vie de l'esprit ou du moins le fortifie contre tant 

de bourasque que le monde luy donne ...690  

                                                
686 Ibidem, nr. 55.  
687 Ibidem, nr. 45. 
688 Ibidem, nr. 58. 
689 Ibidem, nr. 64. 
690 Ibidem, nr. 74. 
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en 

 

 Je vous asure que la pitoyable fortune où me tien Monsieur de Lorraine, ne 

 m'anpêche pas de me soytter mil fois en ung pety coing de vos agréable 

 conserd ay sinphonie.691 

 

Aan het einde van haar leven waande ze zich al in het voorgeborchte van de hel, van 

waaruit ze alleen getroost kon worden door Constantijns muziek:  

 

 De grace envoyés quelque une de vos piesse, tant du lut que de la voix. Cella 

 consollerat les geans qui sont au l'hinbe, car estre à 50 lieux de vostre 

 sinphonie ce n'est pas bien loing.692 

 

Portretten 

 

De portretschilderkunst was vanaf het einde van de zestiende eeuw een manier 

waarop de adel en de elite hun positie bekrachtigden.693 Na 1650 werd ook 

Constantijn een fervent portrettenverzamelaar, vermoedelijk omdat hij, nu zonder een 

Oranje-stadhouder als beschermheer, het noodzakelijk achtte letterlijk zijn netwerk te 

laten zien. Zijn portrettenverzameling was voor hem dé manier om zich te profileren. 

Hij verzamelde de portretten niet om artistieke maar om sociale redenen. In zijn 

collectie bevonden zich nationale en internationale beroemdheden met wie hij zich 

verbonden voelde. Hooggeplaatste vrouwen zoals Béatrix, maar ook Christina van 

Zweden, Maria Henrietta Stuart en veel niet nader geïdentificeerde vrouwen namen 

daarbij een bijzondere plaats in.694 Met zijn portrettenverzameling kon hij voor 

zichzelf én de buitenwereld demonstreren wie er tot zijn netwerk behoorden. 

 Op 2 december 1652 - ze kenden elkaar nog geen half jaar - verraste Béatrix 

Constantijn met twee door Joos van Cleve vervaardigde portretten van zijn 

                                                
691 Ibidem, nr. 75. 
692 Ibidem, nr. 76. 
693 Inge Broekman, Constantijn Huygens, de kunst en het hof. (Dissertatie Universiteit van Amsterdam, 
Amsterdam 2010) 116. 
694 Ibidem, 116-122.  
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voorouders Joris Vezelaer en Margaretha Boghe.695 

 
Joos van Cleve, Margaretha Boghe en Joris Vezelaer, 1518, olieverf op hout, National Gallery of Art Washington. 

 
Ze had ze bij de Antwerpse kunsthandelaar Matthijs Musson gekocht en in haar 

kabinet laten ophangen. Toen Constantijn bij haar op bezoek kwam en de schilderijen 

aantrof, deed Béatrix ze aan hem cadeau. Hij moet hierdoor verrast en ook gevleid 

zijn geweest, afgaande op de uitbundige dankbrief waarin hij zijn verbazing niet onder 

stoelen of banken stak.696 Hij stuurde ook een brief naar de kunsthandelaar waar 

Béatrix de schilderijen had gekocht om te informeren naar hun herkomst.697 

Waarschijnlijk wilde Constantijn vaststellen voor hoeveel hij bij Béatrix in het krijt 

stond en welke wederdienst dat vergde. Hoe spontaan en hartelijk haar gebaar ook 

bedoeld was, het zal Béatrix ook duidelijk zijn geweest dat Constantijn tot de 

invloedrijkste mannen in de Republiek behoorde. Hij had direct toegang tot Amalia 

van Solms en daardoor tot vele andere hooggeplaatste personen. Zoals hiervoor al is 

beschreven, maakte Béatrix aanspraak op het markiezaat van Bergen op Zoom en was 

daarover al jaren aan het procederen. Wellicht enigszins anticiperend op nieuwe 

ontwikkelingen rond de belening van het markiezaat, vereerde ze Constantijn met de 

portretten om hem zo te verplichten zich desgevraagd voor haar zaak in te spannen. 

                                                
695 Zie L.L.E. Schlüter, ''gedaen door N. de Vos tot Antwerpen': Lotgevallen van de portretten van Joris 
Vezelaer en Margaretha Boghe van Constantijn Huygens, geschilderd door Joos van Cleve', Oud-
Holland 119 (2006) 147-158. 
696 BC, nr. 8. 
697 J. Denucé, Na Pieter Pauwel Rubens. Documenten uit den kunsthandel te Antwerpen in de XVIIe 
eeuw van Matthijs Musson (Antwerpen 1949) 127-128, en Schlüter, 'gedaen door N. de Vos tot 
Antwerpen', 150.  
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Later zou zij inderdaad, in de hoop op een snelle regeling van deze kwestie, een 

beroep doen op Constantijn.698  

 Een daaropvolgend geschenk van Constantijn voor Béatrix was een camee met 

een afbeelding van Adam en Eva, vergezeld van zijn eerste gedicht voor haar met de 

titel Sur un tableau d'Adam et Ève, envoyé à madame la duchesse de Lorraine, qui 

m'avoit faict présent de deux excellens portraicts de mes ayeuls trouvez dans son 

cabinet.699 Daarin dankte hij haar voor haar acceptatie van hun verbondenheid via hun 

gemeenschappelijke Bijbelse voorouders, te weten Adam en Eva. In de kantlijn van 

het gedicht schreef Constantijn de Griekse woorden: ‘Eίνεκεν εύµαθίης 

πινυτόψρονος', die zoveel willen zeggen als: 'ter wille van de gemakkelijk begrijpende 

scherpzinnige geest', oftewel: 'voor de goede verstaander', dus: Béatrix.700 Over de 

voorouders zegt hij in het gedicht: 

 

Vous formalisez-vous de me veoir dans le rang 

De vostre parenté? Je suis de vostre sang: 

Mon ayeul espousa vostre illustre grand-mère: 

Et, si vous advouez ceste mère et ce père, 

Vous devez supporter ma gloire à vostre dam.701 

 

Met deze regels wees hij Béatrix erop dat ze ook 'echte' gezamenlijke voorouders 

deelden. Constantijn beweert in Mijn jeugd dat hij van vaders kant afstamde van 

Wolfert van Brederode (± 1495-1548). 702 Die verwantschap liep via zijn 

betovergrootmoeder Lucia Bacx en Adriana Bacx (± 1490-?), de echtgenote van 

Wolfert van Brederode, een zoon van Walraven II van Brederode (1462-1531) en 

Margaretha van Borssele (± 1472-1507). Het is niet duidelijk wat de verwantschap 

tussen Lucia en Adriana Bacx precies zou kunnen zijn geweest. Béatrix op haar beurt 

stamde via haar moeder van de Brederodes af, want een van haar 

betovergrootmoeders was Francisca van Brederode (1500-1553), een dochter van 

Walraven II van Brederode (de vader van Wolfert) en Margeretha van Borsele. 

                                                
698 BC, nr. 43. Zie ook p. 241-246. 
699 Ibidem, nr. 10.  
700 Ibidem, daarin noot 23. 
701 Ibidem, nr. 10. 
702 Huygens, Mijn jeugd, 7. 
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Francisca was getrouwd met Hendrik van Merode (1505-1564).703 Hun zoon Jan van 

Merode (1535-1601) was gehuwd met Mencia Glymes van Bergen (1535-1561). Hun 

dochter Margaretha van Merode, die met Jan van Witthem zou trouwen, was Béatrix' 

grootmoeder en ten slotte was hun dochter Ernestine van Witthem de moeder van 

Béatrix. 'Mon ayeul espousa vostre illustre grand-mère' wil dan zeggen dat hij met 

'ayeul' op Walraven van Brederode doelde en met 'illustre grand-mère' op Margaretha 

van Borssele. 

 Constantijn ging er blijkbaar vanuit dat zij gezamenlijke oud-ouders hadden en 

dus verre verwanten waren, ofwel achterneef en -nicht in de zesde graad. Of ze 

werkelijk bloedverwanten waren, is in dit verband minder belangrijk dan het feit dat 

Constantijn die overtuiging was toegedaan. Het kunnen aantonen van 

bloedverwantschap, zeker als het om adellijke personen ging, was in deze tijd zeer 

belangrijk, hoe ver verwijderd de afstamming ook was. Nadat hij Béatrix in het 

gedicht tot zijn verwante had bestempeld, zou hij haar vaker licht ironisch met 'ma 

cousine en Adam' of alleen met 'ma cousine' in zijn gedichten aanspreken. 

 Constantijn bemiddelde zelf bij de uitwisseling van de portretten van Béatrix 

en haar dochter Anne en die van Amalia van Solms en haar dochter Louise Henriëtte, 

echtgenote van keurvorst Frederik Willem van Brandenburg. Het waren de portretten 

die Amalia en Béatrix elkaar hadden beloofd toen de laatste in september 1652 Den 

Haag bezocht.704 In zijn brief van 2 december 1652 bracht Constantijn de dank van 

Amalia over toen zij de portretten, door Gerard van Honthorst vervaardigd, had 

ontvangen. Ze deden volgens Amalia afbreuk aan het origineel, zo liet Constantijn 

vleiend weten.705 In het gedicht 'À Madame la Duchesse de Lorraine, en luy 

présentant le portraict de Madame la Princesse Douarière d'Orange, par ordre de Son 

Altesse'706 bood hij Béatrix ten slotte het portret van Amalia aan. Hij bezorgde het op 

9 juli 1653 persoonlijk bij haar in Antwerpen.  

 Hier verdient nog een ander portret de aandacht, dat pas in de periode 1655-

1659 in de correspondentie ter sprake kwam. Béatrix had namelijk ook haar eigen 

portret aan Constantijn beloofd. Dat portret liet nogal op zich wachten. Constantijn 

wijdde er twee gedichten en enkele 'verontwaardigde' brieven aan. In de eerste brief 

van augustus 1655 vroeg hij Béatrix niet alleen om haar portret, maar ook om dat van 

                                                
703 G. Martin, Histoire et généalogie de la maison de Merode (La Ricamarie 1999) 79-80. 
704 Zie ook p. 206. 
705 BC, nr. 6. 
706 Ibidem, nr. 14. 
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haar zuster 'mademoiselle de Beauvais' (Marie-Henriette) 'avant que le petit oyseau 

s'envole',707 dat wil zeggen voordat zij getrouwd was.708 Toen het hem te lang duurde, 

schreef hij Diego Duarte ongeduldig over het uitblijven van Béatrix' portret.709 Van 

het portret van Marie-Henriette repte hij niet meer. Vervolgens ontving hij een brief 

van Béatrix die Constantijns brief aan Duarte had gekruist. Ze schreef dat de 

vertraging werd veroorzaakt door ziekte van de schilder, Justus van Egmont.710 De in 

Leiden geboren Van Egmont was een bekende portretschilder die vooral in Parijs, 

Brussel en Antwerpen actief was. 

 In mei 1656 componeerde Constantijn een gedicht getiteld Songe. À Madame 

la Duchesse de Lorraine, tardant de me donner son portraict711 waarin hij opnieuw 

tot uitdrukking bracht hoezeer het hem frustreerde dat hij zo lang op Béatrix' portret 

moest wachten. In het gedicht beschrijft hij een droom waarin hij niet alleen naar haar 

portret verlangt, maar ook naar Béatrix zelf. De laatste regels zijn verrassend. Hij 

droomt hoe het zal zijn als hij haar portret boven zijn bed heeft hangen. Hij gaat nog 

verder, want hij zegt dat hij haar portret eigenlijk niet meer nodig heeft. Hij is immers 

in staat om te dromen dat hij Béatrix zelf in zijn bed heeft liggen. Daar heeft hij haar 

schilderij niet voor nodig, want dat bepaalt hij zelf. Het is een treffend voorbeeld van 

de dichterlijke dubbelzinnigheid die in de zeventiende eeuw populair was en die veel 

suggereert maar niet letterlijk hoefde te worden opgevat. Het was aan de lezer zelf om 

haar te interpreteren. 

  Constantijn ontving Béatrix' portret uiteindelijk in september 1657. Zij zou in 

1657 ook haar portret, vervaardigd door dezelfde Van Egmont, naar hertog Karel in 

Spanje sturen. Vermoedelijk heeft Constantijn een andere versie van dit schilderij 

ontvangen.712 In de verkoopcatalogus van de kunstcollectie van Constantijns dochter 

Susanna komt inderdaad een portret van de hertogin van Lotharingen voor, de naam 

van de schilder wordt er echter niet bij vermeld.713 Als dankzegging voor de ontvangst 

schreef Constantijn een gedicht getiteld Sur le portrait de la duchesse de Lorraine.714 

                                                
707 Ibidem, nr. 29. 
708 Marie-Henriette de Cusance stond op het punt om op 2 september 1655 in het huwelijk te treden met 
met Ferdinand-François-Juste de la Rye de la Palud, markies van Varambon. 
709 BC, nr. 31. 
710 Ibidem, nr. 30. 
711 Ibidem, nr. 35. 
712 Zie p. 236. 
713 Broekman, Constantijn Huygens, de kunst en het hof, 98, daarin: SDH (1725), nr. 141: 'Hertogin van 
Lotteringen, knie[-]stuk. 
714 BC, nr. 40. 
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Constantijn maakte in zijn leven in totaal 150 van dit soort portretgedichten. De 

inhoud van zijn poëzie richtte zich naar het doel van het gedicht.715 In het onderhavige 

geval was het portret een geschenk, dus schreef hij een lofdicht. Hij gebruikte deze 

gedichten als een instrument waarmee hij in zijn kringen zijn kennis over kunst 

tentoonspreidde. Ook wilde hij zo laten zien met wie hij contact onderhield en wie tot 

zijn netwerk behoorde.716  

  

Twee schertsordes 

 

In navolging van l'Ordre de l'Union de la Joye, opgericht door Amalia (Amélie) 

Margaretha en Anna Trajectina (Treesje) van Brederode,717 richtte Béatrix haar eigen 

orde op, l'Ordre du Marteau de Clavecin, oftewel de Orde van de Klavecimbelhamer. 

Constantijn, recent van knecht tot ridder bevorderd in Amélies orde, had Béatrix over 

l'Ordre de l'Union de la Joye geschreven, en hij stuurde haar de stukken.718 Ook had 

hij in zijn brieven verslag gedaan van wat men daar zoal deed:  

 

 V.A. y trouvera des railleries assez plaisantes et si conformes à sa belle 

 humeur qu'à mon advis c'est grand domage que d'autres l'ayent prévenue en ce 

 dessein, n'y ayant personne à qui la grande-maistrise de cest Ordre reviene 

 mieux qu'à V.A. ...'. 719 

 

Hierop liet Béatrix Constantijn door hun wederzijdse vriend Diego Duarte een gouden 

klavecimbelhamertje bezorgen. Ook benoemde ze Constantijn tot lid van haar eigen 

orde. Als dank hiervoor zond hij haar een lofdicht gedateerd op 30 juli 1653, getiteld 

À Madame de Lorraine sur son Ordre du Marteau de Clavecin. Raillerie.720 In dit 

gedicht waarin muziekmetaforen een grote rol spelen, gaf hij er voor het eerst blijk 

van hoezeer hij werd gekweld door zijn liefde voor Béatrix. Vervolgens bedankte hij 

                                                
715 Broekman, Constantijn Huygens, de kunst en het hof, 57. 
716 Ibidem, 72-73. 
717 Zie over Amalia van Brederode ook: Ineke Huysman, 'Amalia Margaretha van Brederode' in: 
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/brederode [31/08/2014].  
718 Zie Ineke Huysman, 'Haagsche pretmakers uit de groote wereld: “L'Ordre de l'Union de la Joye” 
omstreeks 1650' in: Uit diverse bronnen gelicht: Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid 
van zijn vijfenzestigste verjaardag, E. Dijkhof en M. van Gent (eds). ('s-Gravenhage 2007) 161-182. 
719 BC, nr. 15. 
720 Ibidem, nr. 16. 
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Béatrix nogmaals voor het hamertje en stuurde haar nog meer stukken van Amélies 

orde.721 Béatrix antwoordde dat zijn verhalen haar hadden opgevrolijkt na alle ellende 

die ze sinds zijn vertrek enkele weken daarvoor had doorstaan.722  

 De al eerder beschreven salon van Béatrix in Beersel vertoont opmerkelijke 

overeenkomsten met de Ordre de l'Union de la Joye. Ook in Béatrix' salon hadden 

twee zusters de leiding en ook daar voerden dans, schertsen, muziek en masques bij 

de vermakelijkheden de boventoon. Het is mogelijk dat Constantijn het programma 

van Béatrix' salon bij Amélie van Brederode heeft geïntroduceerd. Toen hij Béatrix 

rapporteerde over de orde van Amélie, schreef hij immers dat het hem speet dat zij 

niet de grootmeesteres van deze orde was, omdat er niemand 'soit plus capable d'en 

maintenir les édits de bonne grâce'.723 Een andere connectie tussen deze twee ordes is 

Béatrix' vertrouweling Richard Flecknoe, die zij regelmatig naar Constantijn in Den 

Haag stuurde. Flecknoe's beschrijving van een hond in 'Of a Ladies Little Dog' 

vertoont opvallende gelijkenis met de hond waarmee Amélie is afgebeeld in een 

schilderij van Honthorst; zie de illustratie en merk op dat haar hand wijst naar zijn 

halsband. De meeste ordes hadden een keten, een 'collar', die men om de nek droeg als 

symbool van lidmaatschap. 

 

 [He is] snarling and barking at every one comes in; whence he's imagined to 

 be one of his Cinick sect, yet all caresse and make much of him, for his Ladies 

 sake, and that proverbs together, Love me, and love my Dog. Meantime, his 

 chiefest bravery consists in his chollar, which you would take for the chollar of 

 some Order.724  

                                                
721 Ibidem, nr. 18. 
722 Ibidem, nr. 19. 
723 Ibidem, nr. 15. 
724 Flecknoe, Enigmaticall characters, 72-73. 

Gerard van Honthorst, ‘De vrouwe van Slabata met een dikke zwarte hond’, 
ongedateerd (Collectie Museum Schloss Mosigkau). Uit: Peter van der Ploeg en 
Carola Vermeeren, Vorstelijk verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik  
en Amalia. Tentoonstellingscatalogus Mauritshuis (Den Haag en Zwolle 1998). 
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Overigens waren ook Béatrix en Amélie, net als Béatrix en Constantijn, verre 

verwanten in de zesde graad. Zij deelden alle drie dezelfde oud-ouders: Walraven van 

Brederode en Margaretha van Borsele.725 

 In de historiografie wordt doorgaans niet bijster positief over de Orde de 

l'Union de la Joye geoordeeld. Fruin noemde het gezelschap weinig complimenteus 

'Haagsche pretmakers uit de groote wereld' en sprak het vermoeden uit dat Johan de 

Witt vooral tot de orde was toegelaten 'dankzij zijn invloed in de Statenvergadering. 

Herhaaldelijk riepen de dames zijne voorspraak in, wanneer zij zich voor zichzelve of 

voor een beschermeling een gunstbetoon van de Staten verlangden'.726 Jacob Smit 

merkt in zijn publicatie over Huygens op dat een dergelijk gezelschap de toen 57-

jarige Constantijn Huygens noch raadpensionaris De Witt echt paste.727 Elisabeth 

Keesing laat zich eveneens laatdunkend uit over de Ordre de l'Union de la Joye. Zij 

noemt Amélie van Brederode een vrouw van het 'krampachtiger soort' en vermoedt 

dat achter 'die dik opgelegde vrolijkheid' wanhoop school, omdat het land in oorlog 

was en de handel stil lag.728 

 Het is evenwel onterecht om ordes zoals die van Amélie van Brederode en 

Béatrix de Cusance uitsluitend negatief te beoordelen. Beide vrouwen tonen ons met 

hun activiteiten juist een nog onbekend aspect van het sociale leven van de elite in de 

Nederlanden omstreeks 1650. Grootheden zoals Huygens en De Witt leert men door 

hun connecties met dit soort ordes van een geheel andere kant kennen. Het oprichten 

en onderhouden van een eigen orde, of een salon zoals die van Béatrix in Beersel, was 

kennelijk bon ton onder adellijke vrouwen in het midden van de zeventiende eeuw.729 

Divertissement was het hoofddoel van de ordes van Amélie en Béatrix: dans, lach en 

plezier in plaats van ruzie, conflict, chagrijn en weemoedigheid. De oorlog was net 

voorbij en men had behoefte aan afleiding en ontspanning. Dit besef zal mede ten 

grondslag hebben gelegen aan de oprichting en bezigheden van deze 

genootschappen.730 

 In verband met beide genootschappen valt nog op te merken dat Constantijn 

Béatrix eens heeft vergeleken met Trijntje Cornelis, de stoere vrouw uit de klucht op 
                                                
725 Zie ook p. 194-195. 
726 Brieven aan Johan de Witt I, R.Fruin en N. Japikse (eds). (Amsterdam 1919-1922) 268. 
727 Smit, De grootmeester van woord- en snarenspel, 246. 
728 Keesing, Het volk met lange rokken, 136. 
729 Huysman, 'Haagsche pretmakers', 175. 
730 Ibidem, 164-165. 
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rijm Trijntje Cornelis die hij in de periode van 20 september tot en met 5 oktober 

1653 schreef.731 Trijntje Cornelis handelt over schippersvrouw Trijntje die met haar 

man Klaas Gerritszoon naar Antwerpen vaart om een lading af te leveren. In 

Antwerpen aangekomen verkent Trijntje de stad en wordt zij door de hoer Marie en 

de hoerenloper Francisco dronken gevoerd, van haar kleding en sieraden ontdaan en 

in een oud pagekostuum op een mesthoop gegooid. Geholpen door nachtwaker en 

schippersknecht Kees krijgt Trijn het voor elkaar dat haar man niet te weten komt wat 

er is gebeurd. Tenslotte zal knecht Kees Marie en Francisco een koekje van eigen 

deeg geven: ze worden mishandeld en van hun kleding beroofd.  

 In een brief aan Utricia Ogle vergeleek Constantijn Béatrix met Trijntje 

Cornelis. Hij schreef Utrica dat hij Béatrix een pikante beschrijving732 van zijn 

dochters huwelijksnacht had gestuurd:  

 

 It is a kind of burlesco in prose: that's the highest title I can give it. I have not 

 heard yet how the Dutchesse hath relisht it. But if she be Trijntje Cornelis still 

 as she was, I can  not feare she will take it unkindly. Nay, I give it out for a 

 peece of charitie, to tickle sometimes her spleene amongst so many troubles 

 she is tossed in by the light companion, her Duke.733 

 

Het is niet helemaal duidelijk waarom Constantijn deze vergelijking tussen Béatrix en 

Trijntje maakte. Het is mogelijk dat Béatrix zélf het personage van Trijntje heeft 

gespeeld in een privéopvoering.734 Overgehaald door zijn vrienden om de in 1653 

geschreven klucht alsnog te publiceren (in 1657), zegt Constantijn immers zelf:  

 

 doch alles met die meeninge, dat het moghte een Camer-spel onder de vrienden, 

 ende in hare Cameren blijven, ende geensins om het op Thooneelen viese en 

 wijse, reckelicke  ende onbescheidene menschen allerhanden slagh van vonissen 

                                                
731 Gedichten V, 48-106. 
732 BC, nr. 69.  
733 http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/5647 [31/08/2014]. 
734 Elisabeth Keesing vat het op als een aanwijzing dat Constantijn Béatrix aanzag voor 'een flink en 
niet klein te krijgen mens, zo kordaat als de hoofdpersoon uit zijn toneelstuk'. Keesing, Het volk met 
lange rokken, 11. 
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 te doen uytwerpen, sulcks een yeders recht is, maer daer aen sich niet elck  een 

 en heeft te onderwerpen.735 

 

 René van Stipriaan heeft betoogd dat Constantijn de klucht misschien wel heeft 

geschreven voor de Ordre de l'Union de la Joye, waar de zusjes Van Brederode de 

scepter zwaaiden en waar hij als lid was toegelaten in juli 1653. De klucht werd in 

september 1653 geschreven en zou daarna in de salon van de Brederodes kunnen zijn 

opgevoerd.736 In dezelfde maand echter had ook Béatrix haar Ordre du Marteau de 

Clavecin opgericht, waardoor het denkbaar is dat de klucht eveneens bij haar in 

Antwerpen is opgevoerd. Het verhaal speelt zich af in Antwerpen, de geboortestad 

van Constantijns moeder, Suzanna Hoefnagel. Constantijn ontmoette Béatrix in deze 

periode regelmatig in Antwerpen. Het kan haast niet anders dan dat zij op een of 

andere manier van invloed op dit stuk is geweest, misschien alleen ter inspiratie, maar 

misschien ook letterlijk. Hoe dan ook, het is bekend dat Béatrix zelf toneelspeelde. Ze 

had eerder met haar entourage in haar salon in het kasteel Beersel enkele 

toneelstukken van Richard Flecknoe opgevoerd.737  

 Als Béatrix de rol van Trijntje inderdaad heeft gespeeld, bedoelde Constantijn 

met zijn opmerking in de brief aan Utricia vermoedelijk dat Béatrix het schunnige 

taalgebruik en de pikante verhalen uit de klucht wel gewend was. Of Béatrix het 

Antwerpse dialect beheerste dat in de klucht werd gebezigd, valt te betwijfelen, maar 

dat gold ook voor het gezelschap van de Brederode-zusjes. Met een Vlaamse moeder, 

Ernestine van Witthem, zal Béatrix in ieder geval het Nederlands wel enigszins 

machtig zijn geweest.738  

                                                
735 Constantijn Huygens, Trijntje Cornelis. Een volkse komedie uit de Gouden Eeuw, H.M. Hermkens 
en Paul Verhuyck (eds). (Amsterdam 1997), 28. 
736 René van Stipriaan, Een onmogelijke opdracht. Tegenstellingen in het leven van Constantijn 
Huygens, Biografie Bulletin (2006) 37-43, aldaar 42. 
737 Zie ook p. 171-172. 
738 Zie ook p. 189 waar Béatrix Constantijn complimenteert met een Nederlands gedicht op de dood 
van klavecimbelbouwer Couchet. 




