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Voorwoord 

Met dit proefschrift rond ik een onderzoek af waarmee ik tijdens mijn studie in Groningen 

ben begonnen. In 2006 werd ik aangesteld als promovendus aan de Universiteit van 

Amsterdam. Waar mijn scriptie – en de eruit voortgekomen publicatie – de titel De rol van de 

schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens droeg, luidde de werktitel van het 

onderzoek dat ik de afgelopen jaren heb gedaan ‘Constantijn Huygens als kunstkenner, -

criticus en mecenas’. De titel die het proefschrift uiteindelijk heeft gekregen geeft, zoals zal 

blijken, al iets aan van de verandering die mijn visie op Huygens als kunstkenner heeft 

ondergaan. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door het Instituut voor Cultuur en 

Geschiedenis en het Amsterdams Centrum voor Studie van de Gouden Eeuw. 

 

In dit voorwoord richt ik mij tot iedereen die aan het tot stand komen van dit proefschrift een 

bijdrage heeft geleverd. Allereerst bedank ik mijn promotores. Johan Koppenol voor het 

vertrouwen dat hij mij heeft gegeven vanaf het moment dat ik me als student bij hem meldde 

en voor zijn constante aanmoediging in de jaren daarna. Eric Jan Sluijter bedank ik voor het 

delen van zijn passie voor de kunst van de Gouden Eeuw, zijn bezielde begeleiding en voor de 

hartelijkheid waarmee hij mij in zijn team heeft opgenomen. Frans Blom, mijn co-promotor, 

bedank ik voor de vele enthousiaste gesprekken over Huygens en de wetenschap en voor het 

vertalen van een grote hoeveelheid Latijnse teksten. Verder wil ik hier Ad Leerintveld 

bedanken die vanaf het begin bij mijn onderzoek betrokken is geweest; geweldig hoe hij altijd 

tijd nam om met mij over Huygens te praten. De inzet van deze begeleiders is van onschatbare 

waarde geweest. Dat ook Lia van Gemert, Elmer Kolfin, Henk van Nierop, Karel Porteman en 

Katlijne van der Stighelen in mijn promotiecommissie plaats wilden nemen, maakt me trots.  

Mijn dank gaat ook uit naar vele collega’s die mij op verschillende manieren hebben 

geholpen bij dit onderzoek. Binnen het Kunsthistorisch Instituut bedank ik met name Junko 

Aono, Marten Jan Bok, Jitske Jasperse, Koenraad Jonckheere, Erna Kok, Elmer Kolfin, Arjan 

de Koomen, Anique de Kruijf, Frauke Laarmann, Annika Rulkens, Madelon Simons, Anna 

Tummers en Thijs Weststeijn voor hun hulp, belangstelling en betrokkenheid. De aio’s in de 

promovendigroep van Eric Jan Sluijter bedank ik voor hun enthousiasme voor onderzoek en 

voor het aanscherpen van mijn ideeën. Dezelfde gevoelens koester is voor mijn mede-

provendi bij het Huizinga Instituut, onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis. En met 

Momus – Judith Brouwer, Feike Dietz, Nina Geerdink, Roeland Harms, Helmer Helmers – 

proost ik graag op de afronding van mijn onderzoek. Nanne Streekstra en daarna Boukje Thijs 

hebben mij op dit academische spoor gezet, waarvoor ik zeer dankbaar ben. Mijn huidige 

werkgever bedank ik voor de zeer prettige samenwerking en voor de tijd die mij is geboden 

om mijn proefschrift af te ronden.  



Nu wil ik mij richten tot de vrienden die mij hebben bijgestaan. Mensen die naar mijn 

eindeloze verhalen over Huygens bleven luisteren. Een paar noem ik hier bij naam. De meiden 

van Nederlands ben ik dankbaar voor hun nimmer aflatende steun en gezelligheid. Esther van 

der Meer en Susanne Voorn bedank ik specifiek voor hun hulp bij het afronden van de tekst. 

Johanneke Braam en Jacquelyn Coutré ben ik dankbaar voor respectievelijk het ontwerpen 

van de omslag en de Engelse vertaling van de samenvatting. Dat een proefschrift schrijven en 

een marathon lopen veel met elkaar te maken hebben, leerde ik van Marieke Schoonen. Karin 

Kleijwegt bedank ik ervoor dat ze er altijd voor me was. Denkend aan Steven van der Vegt wil 

ik schrijven over mooie zomers in het hoge noorden, over eindeloze groene velden, hoge 

bergen en fonkelende sneeuwvelden, en over al dat andere.  

 

De laatste woorden zijn voor mijn familie. Ik ben dankbaar voor alles waarmee ze mij 

omringen en trots dat Martijn en Hester mij als paranimfen willen bijstaan. Mijn ouders 

bedank ik voor meer dan ik kan verwoorden. Daarom draag ik dit boek aan hen op. 
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INLEIDING 

Constantijn Huygens (1596-1687) kwam als secretaris van de stadhouders Frederik Hendrik, 

Willem II en later Willem III in contact met talloze mensen uit nationale en internationale 

hogere kringen. Zijn leven is een rijke bron van informatie over zeventiende-eeuwse sociale 

netwerken. Huygens heeft altijd uitgebreid de tijd genomen om zijn leven en dat van zijn 

naasten te documenteren. Er zijn vele duizenden brieven bewaard gebleven, tienduizenden 

regels poëzie, twee autobiografieën en een dagboek. Daarnaast zijn er familieportretten en 

diverse soorten documenten uit een (gedeeltelijk overgeleverd) familiearchief. Een veelheid 

aan bronnen dus, teksten van diverse aard. 

 De indexen bij de edities van Huygens’ schriftelijke nalatenschap, zijn poëzie en 

autobiografieën, maar vooral ook die bij zijn correspondentie, geven honderden namen van 

personen uit alle geledingen van de samenleving. Huygens’ oeuvre leent zich daarom 

uitermate goed voor het vinden van contemporaine informatie over mensen en verwijzingen 

naar gebeurtenissen in de zeventiende eeuw in de breedste zin van het woord. Er wordt dan 

ook in honderden studies vanuit verschillende disciplines over evenzoveel vroegmoderne 

onderwerpen uit geput. Ook kunsthistorici maken gretig gebruik van dit materiaal in onder 

meer monografieën over schilders, boeken en artikelen over vroegmoderne kunsttheorie en 

tentoonstellingscatalogi van diverse aard.1 Het zijn te veel bijdragen om in deze inleiding te 

noemen, en zelfs te veel om aandacht aan te besteden in één proefschrift.  

 

Als er al zoveel over Huygens en de kunst is geschreven, waarom dan een onderzoek naar 

Huygens, de kunst en het hof? Het onderzoek naar de relatie tussen Huygens en de kunst is tot 

nu toe voornamelijk gedaan vanuit kunsthistorisch perspectief. Wetenschappers die zich met 

Rembrandt (1606-1669) of Pieter Paul Rubens (1577-1640) bezighouden, komen automatisch 

bij Huygens terecht omdat hij in zijn eerste autobiografie over deze schilders heeft geschreven. 

Wanneer men onderzoek doet naar de rol van de schilderkunst aan het hof van Frederik 

Hendrik (1584-1647) en Amalia van Solms (1602-1675), komt Huygens in beeld als secretaris 

van de stadhouder. Ook heeft men bij bestudering van het leven en werk van schilders die 

door Huygens in zijn brieven, gedichten en andere egodocumenten worden genoemd dikwijls 

                                                      
1 Recente voorbeelden zijn de monografie over de schildersfamilie Van Steenwijck familie door Jeremy Howarth 
(2009), het proefschrift over kunsttheorie van Thijs Weststeijn: The Visible World. Samuel van Hoogstraten’s Art 
Theory and the Legitimation of Painting in the Dutch Golden Age (2008) en dat over kennerschap van Anna 
Tummers The Fingerprint of an Old Master (2009). In de catalogus bij de tentoonstelling Uylenbrugh & Zoon. 
Kunst en commercie van Rembrandt tot Lairesse 1625-1675 komt de familie Huygens uitgebreid ter sprake. Zie: 
Lammertse en Van der Veen (2006). Binnen het onderzoek naar verschillende aspecten van Rembrandts carrière 
is veel aandacht voor Huygens; zie bijvoorbeeld het werk van Eric Jan Sluijter. Jürgen Pieters maakt veel gebruik 
van Huygens’ oeuvre in het kader van zijn onderzoek in de vergelijkende literatuurwetenschap waarin ook 
Huygens’ ideeën over kunst vaak ter sprake komen.  
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deze bronnen aangehaald. Wetenschappers zijn echter veelal voorbij gegaan aan de vraag naar 

de betekenis van deze contacten voor Huygens zelf.  

Bij dit alles heeft men echter altijd van een betrekkelijk selectief aantal bronnen 

gebruikt gemaakt, waarvan de autobiografie uit 1629-1631, de brieven van Rembrandt en de 

documenten rondom de Oranjezaal de belangrijkste zijn. Huygens’ schriftelijke nalatenschap 

is echter, het kwam hiervoor al ter sprake, bijzonder groot en divers. De vraag doet zich voor 

wat de betekenis en functie is van deze bekende bronnen als ze kritisch worden geanalyseerd 

én als ze worden bestudeerd binnen ál Huygens’ uitingen over de kunst. 

In dit proefschrift schets ik een zo volledig mogelijk beeld van ten eerste Huygens als 

schrijver van gedichten over kunst, ten tweede van Huygens als verzamelaar van kunst, ten 

derde van Huygens als (vermeende) kunstaankoper van de stadhouders en ten slotte als 

schrijver van een autobiografie waarin de schilderkunst een belangrijke rol speelt. Wat 

betekenen de overgeleverde bronnen, die zo belangrijk zijn voor de studie van de zeventiende-

eeuwse kunst, voor het biografisch onderzoek naar het leven van Huygens als zeventiende-

eeuws burger? Huygens’ productiviteit in het documenteren van zijn leven is geïnterpreteerd 

als een vroegmoderne strategie om de positie van de familie te consolideren en als poging om 

deze te verhogen en zo het gebrek aan blauw bloed te compenseren.2 Geldt dit ook voor zijn 

uitingen over kunst? Voor het beantwoorden van deze vragen heb ik me gericht op de 

primaire bronnen. De zeventiende-eeuwse autografen, en niet de moderne edities, zijn 

uitgangspunt van deze studie. Hierbij staat het kritisch (her)analyseren en het in context 

plaatsen van de bronnen centraal, zowel de zeer bekende, als die waaraan nagenoeg geen 

aandacht is besteed. 

 

Verschillende deelaspecten van dit onderzoek waren al eerder onderwerp van studie, maar een 

integrale benadering ontbrak tot op heden.  

Wat betreft Huygens’ gedichten over de schilderkunst wijs ik op een artikel van Ad 

Leerintveld uit 1990.3 Hij behandelde de gedichten die Huygens heeft geschreven naar 

aanleiding van zijn eigen afbeeldingen. Verder is het merendeel van de gedichten waarin de 

kunst centraal staat in nieuwe edities verschenen.4 In 2003 maakte Frans Blom in zijn editie 

van Huygens in 1678 geschreven biografie ‘De vita propria’, Mijn leven, een inventarisatie van 

gedichten waarin Huygens zich uitspreekt over de schilderkunst. Hij merkte daarbij op dat een 

grondige studie naar dit thema in de poëzie van Huygens een desideratum is.5 Aan deze 

selectie voegde ik in mijn eigen publicatie uit 2005 nog enige gedichten toe; dat onderzoek kan 

                                                      
2 Zie bijvoorbeeld de inleiding bij Huygens/Blom (2003b), specifiek pp. 7-16 en Roodenburg (2004).  
3 Leerintveld (1990).  
4 Zie bijvoorbeeld Poëzie en beeldende kunst (1979), Huygens/Blijlevens (e.a.) (1988), Huygens/Van Strien 
(1990), Huygens/Heersche, Hermkens (2001).  
5 Huygens/Blom (2003b) II, pp. 66-67 en 180. 
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echter niet doorgaan voor de ‘grondige studie’ waar Blom om vroeg. Er bestaat nog altijd geen 

publicatie waarin Huygens’ gedichten over dit thema in samenhang worden bestudeerd; 

daarnaast zijn de portretgedichten die hij schreef naar aanleiding van portretten van anderen 

grotendeels onderbelicht gebleven. 

 De hoeveelheid boeken en artikelen over Huygens als eigenaar van schilderijen is 

beperkt. In 1957 publiceerde H.E. van Gelder de Ikonografie van Constantijn Huygens en de 

zijnen, over de portretten die er van de Huygensfamilie zijn gemaakt.6 Vijftien jaar eerder had 

hij al een artikel geschreven over kunstverzamelingen in Den Haag waar ook Huygens’ 

vermeende collectie aan bod kwam.7 Ik gebruik hier het woord ‘vermeende’ omdat er maar 

heel weinig feitelijke informatie is over Huygens’ schilderijenbezit. In verschillende publicaties 

is sprake van schilderijen in zijn verzameling van bijvoorbeeld Rembrandt, Rubens, Pieter 

Saenredam (1597-1665), Hendrick van Steenwijck de Jonge (1580/82-1649) en Adriaan van de 

Venne (1589-1662), maar dit berust in vrijwel alle gevallen op speculatie.8  

 Ook aan Huygens’ positie als kunstadviseur van de stadhouder en over zijn aandeel in 

projecten zoals de bouw en decoratie van Huis Honselaarsdijk en de Oranjezaal in Huis ten 

Bosch is de afgelopen decennia geregeld aandacht besteed.9 Het hofleven van Frederik Hendrik 

en Amalia van Solms stond centraal in de tentoonstellingscatalogi Vorstelijk Verzameld en 

Vorstelijk Vertoon uit 1997, in deze catalogi kwam Huygens’ positie aan het hof 

fragmentarisch ter sprake.10 Hoewel deze publicaties inmiddels alweer dateren van dertien jaar 

geleden, zijn het nog steeds de meest recente studies naar het zeventiende-eeuwse hofleven van 

deze stadhouder en zijn entourage in het algemeen en naar de rol van de kunst daarbinnen in 

het bijzonder.11 Recenter zijn er verschillende gedetailleerde publicaties verschenen over 

specifieke aspecten van de kunst aan het hof van de stadhouders waarin Huygens ook in meer 

of mindere mate ter sprake komt.12  

                                                      
6 Van Gelder (1957). In 1991 publiceerde Julius Held een artikel waarin hij de geportretteerden op een 
zeventiende-eeuws dubbelportret identificeert als Constantijn Huygens en Susanna van Baerle. Dit schilderij 
werd vervolgens door het Mauritshuis aangekocht. 
7 Van Gelder (1942).  
8 Zie over Rembrandt bijvoorbeeld het Corpus (1982-1989) III, A 116, p. 193, zie over Rubens Woollett en Van 
Suchtelen (2006), pp. 72-77, over Saenredam en Steenwijck de Jonge Schwartz en Bok (1990), p. 52, pp. 149-154 
en over Van de Venne Van Suchtelen (1990).  
9 Zie bijvoorbeeld Feer (1987), Nieuwenhuis-Van Berkum (1987), Vlieghe (1987) en Rasch (1996). Op Huygens’ 
aandeel in de totstandkoming van de Oranjezaal werd ingegaan door Peter-Raupp (1980) en Brenninkmeijer-De 
Rooy (1982). Zie Tucker (2002) over paleis Honselaarsdijk. 
10 Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997) en Keblusek en Zijlmans (red.) (1997). Zie over Huygens 
bijvoorbeeld het artikel van Simon Groenveld over de entourage van Frederik Hendrik en dat van Van der Ploeg 
en Vermeeren over de stadhouderlijke schilderijenverzameling in de eerste en het artikel van Olaf Mörke over het 
hof van Oranje als centrum van het politieke en maatschappelijke leven in de tweede catalogus.  
11 Van de publicaties van eerder datum noem ik de oratie Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd die in 1928 
werd uitgesproken door F.W. Hudig bij zijn benoeming als buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam. Verder wijs ik op D.F. Slothouwers De paleizen van Frederik Hendrik uit 1945 en op Willemijn 
Focks artikel over de stadhouders als ‘Patrons of Art’ uit 1979.  
12 Ik noem hier het proefschrift van Todd Magreta: The development of Orange-Nassau princely artistic activity, 
1618-1632 uit 2008 (City University, NY). Verder verwees ik al naar de dissertatie van Rebecca Tucker uit 2002: 



14 

 

 In de autobiografie die Huygens tussen 1629 en 1631 schreef over zijn jeugd, komt een 

befaamde passage voor over de schilderkunst die in talrijke publicaties wordt behandeld.13 

Deze publicaties gaan vooral over de kunstenaars die Huygens’ noemt. De meeste aandacht is 

besteed aan Huygens’ beschrijving van Rembrandt en Lievens. Uitvoeriger dan het gros van de 

publicaties is de aandacht voor de betreffende passage in de tentoonstellingscatalogus 

Rembrandt en Lievens in Leiden, bij de gelijknamige tentoonstelling die in 1991 te zien was in 

de Lakenhal in Leiden.14 De afgelopen decennia heeft men voorts op basis van de autobiografie 

getracht de vraag naar Huygens’ persoonlijke smaak in zaken van kunst te beantwoorden.15   

Zoals ik hierna zal laten zien is in de bovengenoemde studies steeds uitgegaan van 

aannames over Huygens’ belang als verzamelaar, als intermediair van kunstenaars aan het hof 

en als kunstkenner waarvan het de vraag is of deze standhouden bij het in samenhang 

bestuderen van alle bronnen waarin Huygens zich heeft uitgelaten over de kunst. 

 

Voor mijn onderzoek ben ik als volgt te werk gegaan. In eerste plaats heb ik Huygens’ 

gedichten en brieven in chronologische volgorde gelezen, waarbij ik gebruik heb gemaakt van 

de beschikbare edities. Alle brieven en gedichten waarbij de beeldende kunst in de breedste zin 

van het woord naar voren komt, heb ik uit het oeuvre gelicht. Dit leverde, naast bekende en 

vaak geciteerde teksten, ook documenten op waaraan tot op heden niet of nauwelijks aandacht 

is besteed. Een voorbeeld hiervan zijn brieven van Huygens aan Amalia van Solms over de 

samenstelling van portretgalerijen.16  

 Van alle brieven en gedichten die ik van belang achtte voor dit onderzoek heb ik 

vervolgens de autograaf bestudeerd. De belangrijkste collecties waarin Huygens-bronnen 

worden bewaard zijn de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, het Koninklijk Huisarchief in 

Den Haag en de Universiteitsbibliotheek in Leiden. Een editie van de bronnen die centraal 

staan in dit onderzoek – vooral belangrijk voor de gebruikte brieven – was uiteraard niet 

haalbaar binnen de opzet van mijn proefschrift. Hoewel al lange tijd bekend is dat de edities 

van Worp niet meer voldoen aan de huidige maatstaven van de wetenschap, is een nieuwe 

volledige, eventueel digitale, editie voorlopig nog een desideratum.17  

                                                                                                                                                                      
The Art of Living Nobly: The Patronage of Prince Frederik Hendrik (1584-1647) at the Palace of Honselaarsdijk 
during the Dutch Republic (Institute of Fine Arts, NY). 
13 Deze passage uit de tekst werd als eerst, los van het geheel, gepubliceerd. Zie Huygens/Worp (1891). Aan de 
editie van de complete tekst door Kan is een artikel toegevoegd door Kamphuis over Constantijn Huygens als 
kunstcriticus. Zie Kamphuis (1946).  
14 De catalogus verscheen onder redactie van Christiaan Vogelaar. Zie Vogelaar (1991) in het algemeen en de 
artikelen daarin van Ekkart (1991) in het bijzonder.  
15 Zie Kok (1895), Eymael (1896), Van Gelder (1947) en later Broekman (2005), pp. 32-35.  
16 Zie hoofdstuk 3.  
17 Na de publicatie van de brieven door Worp zijn er nog vele brieven, waaronder delen uit de correspondentie 
tussen Huygens en schilders, teruggevonden en gepubliceerd. Zie voor een overzicht Broekman (2005), pp. 9-11. 
Zie verder bijvoorbeeld de catalogusentry over Van Couwenbergh door Walter Liedtke in de 
tentoonstellingcatalogus Vermeer and the Delft School: Liedtke [e.a.] (2001), pp. 240-242 en Rooses (1906), pp. 
255-256 voor een brief van Jordaans aan Huygens die niet in Worp is vermeld. Verder bereidt Kerry Noelle 
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 Ten slotte heb ik me geconcentreerd op de autobiografie die Huygens over zijn jeugd 

heeft geschreven. Dit document is, zoals reeds werd aangegeven, de belangrijkste en meest 

geciteerde bron over Huygens en de beeldende kunst van de Gouden Eeuw. Huygens noemt 

een aantal schilderijen expliciet: Rubens’ Medusa, Rembrandts Judas en het portret dat 

Lievens van Huygens maakte. (Afb. 2, 3, 4) Inmiddels is de tekst beschikbaar in diverse 

vertalingen, maar het is verbazingwekkend dat er nog nagenoeg geen onderzoek is gedaan naar 

de autograaf van Huygens’ tekst. Bestudering van deze zo bekend veronderstelde bron heeft 

verschillende nieuwe inzichten opgeleverd. Ook heb ik de passage over de schilderkunst 

geïnterpreteerd in samenhang met de gehele tekst van de autobiografie en haar beschouwd in 

een literaire context. 

    

Dit boek is ingedeeld in vier hoofdstukken. Ieder hoofdstuk opent met een uitvoerige 

historiografie en theoretische positionering. In het eerste hoofdstuk staan Huygens’ gedichten 

waarin de schilderkunst voorkomt centraal. Vanaf het eind van de zestiende eeuw was het 

schrijven van gedichten naar aanleiding van beeldende kunst in opkomst en Huygens wordt in 

de literatuur genoemd als een van de meest productieve beelddichters. Andere bekende 

beelddichters zijn Joost van den Vondel en Jan Vos; aan beiden is een groot aantal publicaties 

gewijd. Daarentegen is er in deze samenhang aan de productieve Huygens weinig aandacht 

besteed, de vraag naar aanleiding van welke kunstwerken hij schreef en wat de functie van deze 

poëzie was, werd niet gesteld. Naast gedichten over schilderijen en kunst komen in Huygens’ 

poëtische oeuvre ook gedichten voor waarin de schilderkunst wordt aangehaald als onderdeel 

van een groter betoog. Spreekt Huygens zich in zijn gedichten over de kunst uit over de 

contemporaine schilderkunst? Kunnen ze worden gebruikt om Huygens’ persoonlijke smaak 

voor kunst te destilleren? Het doel van dit hoofdstuk is na te gaan in hoeverre de gedichten iets 

zeggen over de schilderkunst zelf. 

 Het tweede hoofdstuk beoogt Huygens’ eigen kunstcollectie in kaart te brengen. In het 

algemeen wordt aangenomen dat Huygens zelf ook kunst van de grote meesters uit de Gouden 

Eeuw heeft bezeten. Het probleem is echter dat er geen contemporaine boedelbeschrijving, 

inventaris of verkoopcatalogus bekend is waarin zijn schilderijenbezit wordt beschreven. 

Literatuur over de vraag naar Huygens’ kunstcollectie redeneert bovenal vanuit documenten 

over het kunstbezit van achttiende-eeuwse nazaten van Huygens. Het doel van dit hoofdstuk is 

te onderzoeken wat de contemporaine bronnen, de brieven van en aan Huygens, de gedichten 

                                                                                                                                                                      
Barrett een artikel voor waarin zij twee onbekende brieven van Pieter Soutman aan Huygens publiceert. Een 
aantal deelverzamelingen uit Huygens’ brievencorpus zijn opnieuw gepubliceerd. Zo zag in 2007 Rudolf Rasch’ 
editie van 300 brieven van en aan Huygens over muziek het licht en in 2009 publiceerde Ineke Huijsman, samen 
met Rasch, haar editie van de correspondentie tussen Huygens en Béatrix de Cusance. Zie Huygens/Rasch (2007) 
en Huygens/Huijsman en Rasch (2009). 
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en egodocumenten van zijn hand en de overige autobiografische documenten vertellen over 

zijn verzameling.  

 Het derde hoofdstuk gaat over Huygens’ positie aan het hof van Frederik Hendrik en 

Amalia van Solms. Het echtpaar zette het stadhouderlijke hof op de kaart. Zij deden dit door 

het ontwikkelen van een rijke hofcultuur die zich, meer dan bij hun voorgangers, richtte op 

vorstelijk vertoon. Het bouwen van paleizen en het samenstellen van een kunstcollectie waren 

hier een belangrijk onderdeel van. Huygens bevond zich als secretaris in de directe omgeving 

van de stadhouder en was als zodanig verantwoordelijk voor diens correspondentie. 

Voornamelijk op basis van dit gegeven wordt in de literatuur aangenomen dat hij aanzienlijke 

invloed heeft uitgeoefend op Frederik Hendriks beleid waar het kunstzaken betrof. Doel van 

dit hoofdstuk is om aan de hand van een kritische (her)evaluatie van de primaire bronnen na 

te gaan wat Huygens’ taken waren op dit gebied. Ik zal hierbij ingaan op de vraag in hoeverre 

Huygens’ was betrokken bij de keuze van te verbeelden onderwerpen en de keuze voor 

schilders. 

 Het vierde en laatste hoofdstuk gaat over Huygens’ autobiografie van zijn jeugd. De 

passage over de contemporaine schilderkunst is bepalend voor de manier waarop er over 

Huygens als kunstkenner, -criticus en mecenas wordt geschreven. In het merendeel van de 

publicaties over Huygens en de kunst van de zeventiende eeuw wordt de rest van Mijn jeugd 

buiten beschouwing gelaten. Het karakter van deze tekst is echter van vitaal belang om 

Huygens’ uitspraken precies te duiden. Wat was het doel van de tekst die Huygens schreef over 

zijn jeugd en opleiding? Hoe is de tekst opgezet? Wat valt er, voor het gedeelte over de 

contemporaine schilderkunst, te zeggen over de eventuele bronnen die Huygens heeft 

gebruikt? Wat leert de passage over de schilders van de Gouden Eeuw en over de manier 

waarop Huygens naar kunst heeft gekeken? Doel van dit laatste hoofdstuk is inzicht te geven in 

het specifieke karakter van deze voor het onderzoek naar Huygens en de kunst zo belangrijke 

tekst en een beeld te schetsen van de functie die deze voor hem had. 
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HOOFDSTUK 1: Schilderkunst in Huygens’ poëzie 

Inleiding 

Huygens heeft ruim 300 gedichten geschreven waarin de schilderkunst een rol speelt.18 Het 

zijn gedichten waarin schilders en schilderijen centraal staan, maar ook komt de schilderkunst 

voor in gedichten over andere onderwerpen. Verder schreef hij beeldende poëzie en gedichten 

waarin hij de schilderkunst als metafoor gebruikte. Het doel van dit hoofdstuk is om de 

manieren waarop Huygens over schilderkunst dicht te analyseren. De nadruk ligt daarbij op 

de bestudering van de ontstaanscontext en de gebruiksfunctie van de gedichten.  

 

Studies naar de wisselwerking tussen literatuur en beeldende kunst 

Er is op verschillende manieren onderzoek gedaan naar literatuur waarin de beeldende kunst 

voorkomt. In 1983 onderscheidde Arno Dolders vier categorieën: (1) ‘studies dealing with the 

theoretical comparison between painting and poetry’, (2) ‘studies dealing with the transfer of 

rules from poetics and rhetoric to the theory of painting’, (3) ‘studies of ut pictura poesis 

applying to poems that, by means of description, call up in the reader’s mind an image in the 

form of a painting’ en (4) studies ‘comparing the visual arts and the literature of a specific 

period’. Het betreft dus een breed en diffuus onderzoeksgebied.19 Aan de hand van enkele 

studies waarin de wisselwerking tussen beeldende kunst en literatuur centraal staat, zullen 

hierna verschillende methodologische uitgangspunten worden belicht.  

Gisbert Kranz deed onderzoek naar beeldgedichten, een type gedichten dat hij als volgt 

definieerde:  

 

Bildgedichte sind Verse, die sich auf ein Bildkunstwerk beziehen (Gemälde, Skulptur, Druckgraphik, 
Zeichnungen, Bildteppich, Mosaik, Glasmalerei, Gemme, Vasenbild oder figurale Schmiedearbeit).20 

 

Zijn werk heeft, zonder twijfel, de breedste opzet van alle publicaties over de kruisbestuiving 

tussen kunst en literatuur. Kranz legde zich met name toe op inventarisatie van 

                                                      
18 Dit heeft mijn inventarisatie van zijn volledig poëtische oeuvre uitgewezen. In bijlage 1 is de tekst van al deze 
gedichten opgenomen. Daar wordt ook uitgelegd dat het er waarschijnlijk nog meer zijn. Ik heb namelijk in mijn 
bestudering van Huygens’ complete oeuvre bij de Nederlandse gedichten een ruimere selectie gehanteerd dan 
bijvoorbeeld bij zijn Latijnse gedichten. 
19 Dolders (1983): ‘Ut picture poesis: a selective, annotated bibliography of books and articles, published between 
1900 end 1980, on the interrelation of literature and painting from 1400 to 1800’. Zie specifiek p. 106. Dat voor 
dit literatuuroverzicht de problemen van interdisciplinair onderzoek gelden, blijkt uit een opmerking bij de 
tweede categorie. Daar schrijft Dolders namelijk dat ‘the quality and quantity of art historical studies in this field’ 
en de ‘studies about the emblem’ vragen om een ‘separate and different sort of bibliography’. Het is immers niet 
te rechtvaardigen om in een bibliografie over het verband tussen literatuur en schilderkunst kunsthistorische 
publicaties weg te laten. 
20 Kranz (1981) I, p. 7. 
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beeldgedichten die werden geschreven gedurende 28 eeuwen en in 33 taalgebieden. 21 Kranz 

indexeerde ook Huygens’ poëzie. Op anderhalve bladzijde noemt hij ruim 70 gedichten. De 

inventarisatie is gebaseerd op Worps editie van Huygens’ poëzie.22 Dat Kranz het begrip 

beeldgedicht breed nam, blijkt uit het feit dat hij, in tegenstelling tot wat de geciteerde definitie 

doet vermoeden, ook Huygens’ grafdichten op schilders tot zijn corpus rekende. Inhoudelijk 

worden Huygens’ gedichten door Kranz niet besproken. 

 Een meer specifiekere studie is die van Marianne Albrecht-Bott: Die bildende Kunst in 

der Italienischen lyrik der Renaissance und des Barock (1976). Zij bespreekt zeventiende-

eeuwse Italiaanse bundels van beeldpoëzie, waarbij Giovanni Battista Marino’s (1569-1625) La 

Galleria (1619) als richtlijn fungeert.23 Zij richt zich op de manier waarop portretten en andere 

kunstwerken in de door haar centraal gestelde bundels worden beschreven. Albrecht-Bott 

analyseert de motieven en onderzoekt hun herkomst. Een belangrijk resultaat van deze studie 

is het gedetailleerde overzicht dat ze geeft van de gebruikte topoi in Italiaanse verzamelingen 

met beeldgedichten.24  

De studie The Viewer as Poet (1993) van Norman Land is zijdelings aan het werk van 

Albrecht-Bott gerelateerd. Het werk onderzoekt ‘the history and nature of a particular way in 

which certain Renaissance viewers in Italy said they responded to or experienced works of 

art’.25 Zijn corpus is breder dan dat van Albrecht-Bott. Land richt zich niet slechts op 

beeldgedichten maar onderzoekt alle vormen van wisselwerking tussen kunst en literatuur. 

Naast poëzie rekent hij dagboeken, brieven en kunsttheoretische werken tot zijn 

werkmateriaal. Zijn studie zoekt naar antwoorden op de vraag hoe er in de Italiaanse 

Renaissance over de beeldende kunst werd gedacht.  

 

Ook naar vroegmoderne Nederlandse dichters die zich door de kunst hebben laten inspireren, 

is onderzoek gedaan. Zo publiceerden Karel Porteman en Hugo Brems in 1979 de bundel: 

Poëzie en beeldende kunst. Een thematische bloemlezing uit de Nederlandse poëzie vanaf de 

16e eeuw tot heden. Ze namen, naast werk van onder andere Jan Vos, Joost van den Vondel en 

Jeremias de Decker ook gedichten van Huygens op.26 In het onderzoek naar de wisselwerking 

tussen poëzie en beeldende kunst in de vroegmoderne tijd is tot nu toe de meeste aandacht 

besteed aan het oeuvre van Vondel.27 Daarnaast zijn er belangrijke studies gepubliceerd over 

                                                      
21 Aan de hand van deze verzameling publiceert Kranz in 1986 zijn Meisterwerke in Bildgedichten waarin hij 
dertien essays opneemt over specifieke kunstwerken. Zie: Kranz (1986).  
22 Kranz (1981) II, pp. 943-944. 
23 Albrecht-Bott (1976), pp. 5-13. 
24 Idem, p. 69. Topoi zijn literaire gemeenplaatsen, vaste gedachtewendingen in de poëzie die vaak aan de 
oudheid zijn ontleend.  
25 Land (1994), p. xv.  
26 Poëzie en beeldende kunst (1979). 
27 Jochem Becker heeft facsimile’s laten verschijnen van diens Vorstelijke Warande der Dieren en diens Den 
Gulden Winckel en een artikel geschreven over Vondels gedichten op het portret van Christina van 
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de beeldgedichten van Jan Vos en in een artikel van Hessel Miedema staat één beeldgedicht 

van Pieter Cornelisz. Hooft centraal.28 Beeldgedichten komen verder voor in publicaties over 

gerelateerde onderwerpen. Als voorbeelden noem ik het onderzoek van Eric Jan Sluijter naar 

gedichten op schilderijen met mythologische en erotische onderwerpen, het werk van Ilja 

Veldman over onderschriften bij het werk van de graveurs Van de Passe en de studie van 

Stephanie Dickey over Rembrandts portretprenten.29 

 Over Huygens’ beeldgedichten als groep is relatief weinig gepubliceerd. Ad Leerintveld 

heeft geschreven over de gedichten die Huygens vervaardigde naar aanleiding van portretten 

die er van hem zijn gemaakt. Verder heb ik een lijst opgenomen van door Huygens geschreven 

portretgedichten in mijn boek over Huygens en de kunst en heb ik met Jan Bloemendal 

gepubliceerd over Huygens’ portretgedichten op Haagse predikanten.30 Daarnaast komen 

Huygens’ beeldgedichten voor in het oeuvre van Jan Emmens. In zijn Rembrandt en de regels 

van de kunst (1979) wees hij op een ‘kunsttheoretisch vacuüm tussen het maniërisme en het 

classicisme’ en gebruikte hij Huygens’ gedichten in zijn analyse van de zeventiende-eeuwse 

kunstopvattingen.31 Emmens behandelde de poëzie als theoretische bron, net als de 

kunstliteraire teksten uit die periode.32 Hoewel op dit werk in de loop van de jaren veel kritiek 

is gekomen van onderzoekers van de zeventiende-eeuwse kunstliteratuur, is er weinig 

geschreven over de vraag of, en zo ja hoe de poëzie voor de analyse van kunsttheoretische 

opvattingen kan worden gebruikt.33 

 

De indeling van Porteman 

Hoe kunnen de gedichten van Huygens waarin de schilderkunst voorkomt het best worden 

benaderd? Er zijn verschillende manieren van onderzoek mogelijk. Waar een inventarisatie 

alleen analytisch tekort schiet, laat bijvoorbeeld een studie naar kijkerservaring weer de vragen 

                                                                                                                                                                      
Zweden.Vondel (1613), Vondel (1617) en Becker (1972-1973). Porteman publiceerde over Joachim von 
Sandrarts prentserie de Maanden van het jaar (waarin de Nederlandse gedichten van Vondel en Latijnse van 
Barlaeus zijn opgenomen). Ook schreef hij over de gedichten die Vondel vervaardigde naar aanleiding van zijn 
eigen portret en over Vondels ‘Op een Italiaensche Schildery van Susanne’, diens ‘Raetsel’ en diens ‘Op enen berg, 
zo ver van huis’. Zie Porteman (1979), (1986), (1987) en (1992). Zie over schilderkunst in Vondels 
Bespiegelingen (1662): Bakker (2005). 
28 Jan Vos’ gedicht Zeege der Schilderkunst (1654) is onderwerp van het proefschrift van Gregor Weber. Hij 
gebruikte beeldgedichten van Huygens ter onderbouwing van zijn betoog. Zie: Weber (1991). Zie voor andere 
artikelen over Vos bijvoorbeeld: Mourits (1990), Porteman (1992) en Porteman (2006-2007). Zie over werk van 
Vondel, Vos en Questiers op Rubens’ Hero en Leander: Spies (2000a). Zie Miedema (1968) over Hoofts ‘Op de 
swemmende Roomsche maeghde, by den Heere Pieter Rvbens, geschildert’. 
29 Zie Sluijter (2000), (1986)1, Veldman (2001), p. 57, 182, Veldman en Klein (2003) en Dickey (2004). 
30 Leerintveld (1990), Broekman (2005), pp. 51-56 en Broekman en Bloemendal (2008). 
31 Emmens (1979), p. 9.  
32 Dit deed hij ook al eerder. In 1965 publiceerde Emmens zijn artikelen ‘Apelles en Apollo. Nederlandse 
gedichten op schilderijen in de 17de eeuw’ en ‘Ay Rembrant, maal Cornelis stem’ waarin hij Huygens’ poëzie 
gebruikte bij de behandeling van onderzoek naar ‘De vrije dichtkunst en het schilderkunstig handwerk tussen 
1550 en 1650’ en ‘Katholicisme en Protestantisme in de 17de eeuwse kunstwaardering’. De artikelen werden 
gepubliceerd in zijn verzameld werk. Zie Emmens (1981a en b). 
33 Het komt slechts ter sprake in enkele van de hiervoor genoemde publicaties over beeldgedichten van Vondel en 
Vos.  
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over poëtische genres buiten beschouwing. En bij een onderzoek naar de herkomst van 

gebruikte motieven blijft de historische gebruikscontext van de gedichten vaak onderbelicht. 

In 1984 publiceerde Karel Porteman een methodologisch artikel waarin hij, vanuit de 

op dat moment bestaande historiografie, drie manieren onderscheidde van onderzoek naar 

interferentie tussen zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur en beeldende kunst.34 Kan deze 

methode worden gebruikt voor de behandeling van Huygens’ gedichten waarin de beeldende 

kunst voorkomt? In het onderstaande zal ik de drie manieren kort samenvatten en nagaan in 

hoeverre de gedichten in deze indeling vallen in te passen.  

 

In de eerste plaats noemt Porteman het pictorialisme, waarmee hij doelt op de mogelijkheid 

tot onderzoek naar literatuur waarin in- en expliciete verwijzingen naar de schilderkunst 

voorkomen, maar waarbij het kunstwerk zelf afwezig is.35 Verschillende expliciete verwijzingen 

bevinden zich bijvoorbeeld in Huygens’ Characteres, Dat zijn Printen.36 Eén van de achttien 

poëtische portretten is ‘Een comediant’.37 Een fragment: 

 

Hij is een Alle-mann, altijd en allerweghen 
[…] 
Een Schilderij die spreeckt; een spoock van weinig’ uren; 
Een levendige Print van ‘sWereldts kort verduren; 
Een hijpocrijt om ‘tjock; een schaduw diemen tast;  
Een drolligh Aristipp, dien alle kleeding past. (vs. 1, 5-8) 

 

De verwijzingen naar de grafische kunst zijn meerledig. Niet alleen vergelijkt Huygens de 

toneelspeler met een sprekend schilderij, in die context noemt hij dat personage ook een 

‘levendige Print’ en een ‘schaduw’. De schaduw als metafoor voor het portret is een topos die 

Huygens vaak in portretgedichten gebruikt. Ook in de andere gedichten uit deze reeks, 

waarvan hij het merendeel in 1623 vervaardigde, komen verwijzingen naar de grafische kunst 

voor. Het meest expliciet doet Huygens dat in zijn ‘Characterista oft een print-schrijver’, een 

personage dat omschrijft hij als ‘Een schilder mette pen’.38  

 Een ander gedicht waarin Huygens expliciet een vergelijking maakt met de 

schilderkunst, is de inleiding ‘Aenden leser’ (1650) bij zijn vertalingen uit het Engels die hij 

publiceerde in de Korenbloemen (1658). Zijn vertalingen verhouden zich tot het Engelse 

origineel als het zwart tegenover het wit bij het schilderen van diepte: 

 

 

                                                      
34 De titel luidt ‘Geschreven met de linkerhand? Letteren tegenover schilderkunst in de Gouden Eeuw’ en is 
gepubliceerd in de bundel Historische Letterkunde. Facetten van vakbeoefening (1984). 
35 Porteman (1984), pp. 96-98. 
36 De gedichten zijn gepubliceerd in Huygens Otia (1625), zie Gedichten II. Zie over de Otia bijvoorbeeld 
Schenkeveld-Van der Dussen (1987) en over de Characteres specifiek bijvoorbeeld Blom (2007).  
37 Gedichten II, p. 21. 
38 Gedichten II, p. 20.  
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[…] Die menschen (noch eens dool ick) 
Dier menschen vaderen, voor desen wijs en vrolick, 
Zyn dichters van de Stoff, die met mijn doove dicht 
Verbetert of verslecht, verdonckert of verlicht, 
Op ’t Hollandsche Tooneel verschijnen. Laet het heeten, 
Dat sy verdonckert zijn: noch is mij danck te weten 
Dat ick mijn’ schaduwen haer luyster hebb geleent.  
Soo maeckt de SchilderConst tot spieren en gebeent  
Haer’ platte verwerij. en, als ’t all witt alleen waer,  
‘tTwaer onuytscheidelick of ’t hier spier of daer been waer; 
‘Tswart geeft het witt syn lyf, de doncker maeckt het klaar.  
En wat waer Maneschijn, wanneer ’t geen nacht en waer? (vs. 17-29) 

 

Door zijn gedichten ‘doof’ te noemen verwijst Huygens naar de metaforiek van het sprekende 

schilderij. Termen als ‘verdonkeren’ en ‘verlichten’ komen uit de contemporaine 

kunstliteratuur. Verschillende wetenschappers hebben op soortgelijke verbanden tussen 

literatuur en schilderkunst in Huygens’ oeuvre gewezen.39  

Naast expliciete verwijzingen naar de schilderkunst, komen ook impliciete 

verwijzingen naar de schilderkunst – het als ekphrase schilderachtig beschrijven van dingen – 

in Huygens oeuvre veelvuldig voor.  

 In de tweede plaats omschrijft Porteman het literair realisme, dat hij ziet als een soort 

letterkundige pendant van de realistische Nederlandse schilderkunst van de vroegmoderne 

tijd. Het gaat om ‘de meer populaire literatuur, de bloei van een genre als de klucht en de 

productie van de nog talrijke rederijkerskamers waarvan veel schilders lid waren of althans de 

typische opvattingen huldigen.’40 Onderzoek hiernaar is volgens hem belangrijk omdat de 

‘realistische literatuur’ zich in de vroegmoderne tijd ‘via pictorialistische beginselen lijkt te 

verantwoorden’.41 Daarnaast noemt hij toonaangevend onderzoek naar een het genre van de 

emblematiek.42 Het aanwijzen van literair realisme in Huygens’ oeuvre is echter 

problematisch, omdat dat zich moeilijk als populair laat omschrijven.43 De grote hoeveelheid 

Latijn in zijn werk is hier een aanwijzing voor. Daarnaast komen er ook nagenoeg geen 

verwijzingen naar de emblematiek voor in zijn oeuvre.44  

 De derde vorm van onderzoek die Porteman noemt, is de studie van het beeldgedicht. 

Aan dit genre heb ik hiervoor al aandacht besteed. Porteman omschrijft het beeldgedicht, op 

basis van het boek van Kranz, als ‘een gedicht dat (een werk uit de) plastische kunst als 
                                                      
39 Strengholt (1987a) citeert Huygens’ ‘Aen haer schilderij, in myn besitt’ (1641) dat hij schreef naar aanleiding 
van de verdrinkingsdood van zijn vriendin Anna Kiligrew en legt uit dat het gedicht is geschreven ‘in de taal van 
de schilders’. (p. 5) Hij concludeert: ‘Als Huygens een schilderij aanspreekt, doet hij dat in de terminologie die 
een schilderij behoort te verstaan.’ (p. 6). Duits (1987) laat zien hoe Huygens in zijn gedicht ‘Op P.C. Hoofts 
Henrick de Groote’ (1627) gebruik maakt van metaforen uit de schilderkunst en de muziek om de aan te geven 
dat hij zich door het boek heeft laten meeslepen. Duits (1987), specifiek p. 209.  
40 Porteman (1984), pp. 99-103. Citaat op p. 99. 
41 Idem, pp. 99-100. 
42 Idem, pp. 101-103. 
43 Een uitzondering vormt Huygens’ ‘Trijntje Cornelis’ (1653), zijn enige klucht, zie voor de tekst 
Huygens/Hermkens (1987). Zie over de manier waarop Huygens het Antwerps dialect erin weergaf Hermkens 
(1987). De enige expliciete verwijzing naar de rederijkerij in Huygens’ oeuvre is zijn rijmbrief uit 1619 aan de 
Bredase rederijkers. Zie hierover: Bostoen (1987).  
44 Ter Meer (1989) wijst op één emblematisch gedicht van Huygens uit 1664. 
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onderwerp heeft’ en geeft aan dat ook ‘poëzie over beeldende kunstenaars’, ‘gedichten over 

een heel oeuvre’ en ‘fictieve beeldgedichten’ ertoe worden gerekend.45 Huygens noemt hij een 

van de meest productieve beelddichters.46 Hij stelt verder dat er naast inventariserende studies, 

zoals die van Kranz, onderzoek is gedaan naar de ‘rhetorische laudatio’ en hij haalt de studie 

van Albrecht-Bott aan om inzicht te geven in de ‘uit de humanistische kunsttheorie 

stammende motieven’ waaruit beeldpoëzie is opgebouwd.  

 Porteman onderscheidt dan vier verschillende typen beeldgedichten waarnaar in meer 

of mindere mate onderzoek is verricht. In de eerste plaats de laudatieve gedichten, ten tweede 

gedichten waarin ‘een overwegend didactisch-moraliserend standpunt’ wordt ingenomen, ten 

derde noemt hij beeldgedichten ‘met een overwegend kunsttheoretische inslag’, en ten slotte 

het type beeldgedicht waarin ‘motieven vooral in functie van de epigrammatische puntigheid’ 

worden gehanteerd. Porteman laat de portretgedichten buiten beschouwing omdat ze ‘meer 

om de geportretteerde [gaan] dan om het kunstwerk’.47  

 

Aanpak 

Op welke manier komt de beeldende kunst voor in Huygens’ oeuvre? Sprak Huygens, die zo 

goed op de hoogte was van de artistieke ontwikkelingen, zich in zijn gedichten uit over de 

contemporaine schilderkunst? Hoe presenteerde hij zich in zijn gedichten waarin de kunsten 

voorkomen? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden heb ik alle gedichten van Huygens 

waarin verwijzingen naar de beeldende kunst voorkomen, bij elkaar gezet.  

Wanneer men deze beeldgedichten volgens de categorisering van Porteman zou 

indelen, dan valt het merendeel onder het kopje portretgedichten. Alleen dat gegeven maakt 

duidelijk dat het onjuist zou zijn deze gedichten af te doen als relatief onbelangrijk. Het feit 

dat ze, inderdaad, gaan over degene die is afgebeeld, doet geen recht aan hun specifieke 

ontstaans- en gebruikscontext. Omdat Porteman poëzie ordent naar type, en niet naar functie, 

is zijn indeling voor de gestelde doelen minder goed bruikbaar. Uit analyse van het corpus 

blijkt al snel dat de ontstaansgeschiedenis en gebruikscontext van de gedichten bepalend is 

voor de inhoud. Het bestuderen van de context is daarom mijns inziens een noodzakelijke 

component; in kunsthistorische publicaties worden te vaak details uit het oeuvre van Huygens 

gelicht zonder dat de context erbij wordt betrokken.  

Kortom: het is zaak Huygens’ rijke en diverse oeuvre volgens een andere indeling te 

behandelen. Een mogelijk manier waarop dit kan, is te vinden in dezelfde bundel als waarin 

Porteman zijn ideeën over onderzoek naar interferentie tussen kunst en literatuur uiteenzet, in 

een artikel van Riet Schenkeveld-Van der Dussen over poëzie als gebruiksartikel. Ze 

                                                      
45 Porteman (1984), pp. 103-109; citaten op p. 103. 
46 Idem, pp. 104-105.  
47 Idem, pp. 106-109. 
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onderscheidt daarbij drie manieren van onderzoek naar deze poëzie: het bestuderen van de 

sociale context van gelegenheidsgedichten, onderzoek naar de literaire aspecten ervan en 

studie van de ideeëngeschiedenis.48 Elementen uit haar benadering gevoegd bij de inzichten 

van Porteman leiden tot een functionalistische benadering: hoe functioneerden de 

verschillende typen gedichten over kunst? 

In dit hoofdstuk zullen Huygens’ gedichten over beeldende kunst vanuit dit 

functionalistisch perspectief worden besproken. Binnen deze benadering past het zoeken naar 

aanleidingen voor het schrijven van poëzie. Slechts in enkele gevallen is daar iets over bekend, 

een element uit Huygens’ dagelijks leven kon aanleiding zijn, maar bijvoorbeeld ook een boek 

dat hij las of een vertaling die hij maakte. Ik begin het hoofdstuk met een analyse van de 

gedichten waarin de schilderkunst als thema centraal staat. Hierin komen epigrammen over 

schilders en hun werk aan de orde. Vervolgens bestudeer ik beeldgedichten en 

portretgedichten. Daarna behandel ik gelegenheidsgedichten die in een persoonlijke context 

hebben gefunctioneerd. Tot slot bespreek ik poëzie die Huygens heeft geschreven in zakelijke 

context. 

Huygens’ gedichten waarin de schilderkunst als thema centraal staat 

Van de ruim 300 gedichten waarin de schilderkunst een rol speelt, zijn er slechts enkele 

tientallen waarin de schilder, diens schilderijen en de schilderkunst worden gethematiseerd. 

Deze gedichten zijn belangrijk omdat ze een bijdrage leveren aan ons beeld van Huygens’ 

ideeën over de beeldende kunst.  

Ian Kladd en de sneldichten uit 1656 

Het eerste gedicht waarin Huygens een schilder centraal stelde, is zijn ‘Van een verloopen 

schilder’. Hij schreef het op 22 februari 1642:  

 
Ian Kladd heeft doecken en panneelen 
Besmeert voor uyterste Iuweelen, 
Ter wijcke van een’ harden stoot, 
Of Schuddje-beurs, den hoogsten nood. 
De Kistemaecker en de Wever, 
Vermoeijt van ’t geldeloos gelever, 
Vervolghen hem voor doeck en planck 
By pleiterij ter schepenbanck. 
’T goed gaet ter merck, en kan niet gellen: 
Men tast hem endtlick aen de Vellen; 
De Mantel wegh, de Kleeren uijt: 
Daer schiet niet over als de huijt: 
Noch vindt hij drinckebroers en snollen 
Dies’ hem uijt medelijden vollen, 

  

                                                      
48 Zie Schenkeveld-Van der Dussen (1984); pp. 80-84. Zie ook Grootes (1997) p. 3. 
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En helpen den verloren man 
Sijn leed verdrincken in een’ kan. 
Ian Kladd is konstelick verwildert; 
Hy heeft sijn selven uytgeschildert.49 

 

Dit gedicht is een karikatuur van een aan lager wal geraakte schilder. De laatste regel geeft de 

pointe, een woordgrap rondom de term ‘uitschilderen’. Letterlijk betekent die ‘afbeelden, 

schilderen’.50 Huygens verklaart echter tegelijk dat Ian Kladd zichzelf als schilder heeft 

uitgeschakeld. Hij is van het van het schildersvak vervreemd.  

 Het gedicht werd in het in literaire kring geprezen. Op 6 april 1642 ontving Huygens 

een brief van Caspar Barlaeus (1584-1648) waarin de Amsterdamse hoogleraar schreef:  

 

De drost van Muyden [P.C. Hooft] gaf me een stapeltje van je epigrammen, waarvan sommige in Latijn 
en andere in het Nederlands. Het is natuurlijk aan jou om te kiezen in welke taal je me op de proef stelt, 
zolang je mijn praatlust maar opwekt en de stem uit een stomme weet te trekken. Het gedicht in het 
Nederlands op de Damasippus-schilder is helemaal naar mijn smaak en een lekker pittig hapje in honing 
gedrenkt, al is het voor de schilder bitter gif en knoflook.51 

 

Barlaeus verwijst naar het gedicht door Ian Kladd een ‘Damasippum pictorem’ te noemen. 

Damasippus komt als failliete kunsthandelaar voor in Cicero’s brieven. Zijn personage staat 

model in Horatius’ Satiren.52 Barlaeus las Huygens’ gedicht dus in een klassiek refentiekader. 

De manier waarop Barlaeus in zijn brief Huygens’ gedichten prees is conventioneel; het 

omschrijven van poëzie als eten komt veel voor in de kring waarin Huygens en Barlaeus zich 

bevonden.53  

Op het moment waarop Huygens de brief van Barlaeus ontving, was hij druk bezig met 

de voorbereiding van een nieuwe editie van zijn poëzie. Barlaeus was hier nauw bij betrokken; 

hij zou als editeur gaan optreden. Huygens’ plannen resulteerden uiteindelijk in de Latijnse 

bundel Momenta desultoria (1644) die hij opdroeg aan Barlaeus.54 Maar een Latijnse bundel 

bood uiteraard geen ruimte voor Nederlandse poëzie. Mogelijk liet Huygens, aangemoedigd 

door Barlaeus’ lof, zijn gedicht ‘Van een verloopen schilder’ publiceren in een andere 

dichtbundel die dat jaar het licht zag: de Minne-dichten (1644) van Jacob Westerbaen (1599-

1670). Het betrof een herdruk van Westerbaens bundel uit 1624, maar dan ‘byden autheur 

                                                      
49 Gedichten III, p. 175. 
50 WNT uitschilderen: 1.  
51 ‘Fasciculum epigrammatum tuorum tradidit mihi Muydensis satrapa, quorum alia Latio, alia nostro sermone 
effers. Perinde enim tibi est, qua me lingua exerceas, dummodo loquacitatem meam provoces, et muto dudum 
detorqueas vocem. Quae Belgici Iusisti in Damasippum pictorem, pastilli nobis sunt et offulae melle soporatae, 
licet pictori circuta sint alliumque.’ Brieven 2976. 
52 Horatius refereert aan hem in zijn Satires (boek 2, satire 3). Zie voor de Engelse vertaling en de verwijzing naar 
Cicero’s brieven: Horatius/Rushton Fairclough (1961), pp. 149-51.  
53 Zie Van Strien (2008), specifiek pp. 211-212. 
54 Zie over deze bundel bijvoorbeeld Smit (1980), pp. 215-216, Ter Meer (1991), pp. 44-51 en meest recent het 
het artikel “Building in Stones and Words. Strategies of Self Presentation in Huygens’ Collected Poetry Volumes” 
van Frans Blom dat binnenkort zal verschijnen.  
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oversien, vermeerdert en verbetert’. (Afb. 2) De bundel was, volgens de titelpagina, verrijkt 

met ‘eenighe Gedichten van I. vander Burch, Anna Roemers, Tesselschade en andere’.55  

 Wat leert ‘Van een verloopen schilder’ over Huygens’ visie op schilderkunst? Het 

verwoordt een traditioneel stereotype van de schilder zoals die ook voorkomt in de 

contemporaine kunstliteratuur. Zo maande Van Mander in zijn Schilder-boeck (1604) zijn 

leerlingen zich goed te gedragen zodat ‘T’gemeyn volcx Spreeckwoort, hoe Schilder hoe 

wilder’ zou kunnen worden veranderd in ‘hoe Schilder hoe stilder’.56 In Huygens’ gedicht 

wordt de schilder getypeerd als een dronkenlap en hoerenloper die bovendien zijn financiën 

niet op orde heeft. Moet dit gedicht, zoals Jan Emmens beargumenteerde, worden gelezen als 

kritiek op ‘de ruwheid der schilders’? 57 Mijns inziens voert dat te ver. Het is een satirisch 

portret en toont dat Huygens over menig thema spitsvondige gedichten kan schrijven. Dit 

blijkt ook uit het feit dat Huygens het later publiceerde in zijn Korenbloemen (1658). Daar is 

het namelijk opgenomen in het negende boek ‘Snel-dicht’.58 Sneldichten, zo zal hierna ter 

sprake komen, karakteriseren zich met name door literair vernuft.  

 

In het jaar 1656 schreef Huygens, in aanloop voor de publicatie van de Nederlandse bundel 

Korenbloemen (1658), een groot aantal epigrammen, waaronder gedichten over de schilder, 

de kladschilder en het schilderij als object.59 Zeven gedichten dateren van 12 februari 1656: 

twee over een dief, één zonder opschrift, twee onder de titel ‘Tapijten’, en ten slotte twee 

onder de titel ‘Schilderij’. (Afb. 3) Die laatste twee luiden:  

 

De beste schilderij weet ick geen’ naem te geven  
Als een’ waenwatighe verschaduwing van ‘tleven: 
Wilt ghij haer deughd verstaen? treedt in den sonne-schijn,  
En siet wat schaduwen van ‘tschoonste leven zijn.60  

 

Geen levendigh Pinceel en kan ’t bij ‘tleven halen: 
Al quam Apelles weer,  
En hondert and’re meer; 
Al menschen mijmering, die niet en doen als dwalen: 
Met reden noemen sy ’t in ‘thooghe Duijtsch-Landt, Malen.61  

                                                      
55 Westerbaen (1644), zie voor het gedicht van Huygens p. 274. 
56 Hij wijst er in de voorgaande regels op ‘Dat het vechten van onverstandige ghepresen, nochtans groote schande 
is’ en ‘Dat de Schilder-jeught, dronckenschap vermijden moet’. Van Mander (1604), ‘Grondt’, f 3r. Zie ook het 
drempeldicht in de Lof der Schilder-Konst van Philips Angel (1616-ca. 1683) waar de zich bedrinkende en 
misdragende schilder wordt gemaand zich te laven aan Angels geleerde lof op de schilderkunst. Angel (1642), p. 
*3.  
57 Emmens leest het als kritiek op de ‘ruwheid der schilders’. Emmens (1981a), p. 16. Weber citeert Huygens’ 
gedicht ook en stelt niet alleen dat er in de kunstliteratuur anekdotes te vinden zijn over kunstenaars die buiten 
de sociale structuren bewegen, maar schrijft ook dat een dergelijk gedicht bijdraagt aan de ‘Identifizierung der 
Bildwelt eines Malers mit seinen Leben, wie es bei Ostade, Steen oder Ter Brugghen der Fall war’. Zie Weber 
(1991), deel II.3. 
58 Huygens (1658) II, p. 644, nr. 76. 
59 Zie over Huygens’ productie in dat jaar Huygens/Blijlevens (e.a.) (1988), pp. 13-14 en 22 en bijvoorbeeld de 
leiding bij Huygens/Heersche, Hermkens (2001).  
60 Gedichten VI, p. 18. Verder: Huygens/Heersche, Hermkens (2001), p. 204.  
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De volgende dag, op 13 februari 1656, schreef Huygens er acht. Hij begon, geïnspireerd door 

zijn werk van de dag ervoor, met het epigram ‘Noch Schilderij’:  

 

Gods werck, dat ick begaen, besien, besitten kan, 
Daer hoef ick geen’ Copij uijt Menschen handen van. 
Een deeltje vande kunst kan mij te recht verblyden: 
Dat deeltje, dat de hand op ‘trad leght vande tijden, 
En stelt mij Grootevaer syn overgroote Vaer 
Voor ooghen, of het volck van he’en of gist’ren waer,  
En sal myn’ kinderen kinds kinderen doen erven 
Mijn aensicht, dat met mij gaet sterven en bederven. 
Is niet die wetenschap meer meesters dan de tijd? 
’T is, het verderffelick in d’Olij geconfijtt.62  

 

Ook deze gedichten publiceerde Huygens in zijn Korenbloemen (1658). De eerste twee 

gedichten ‘Schilderij’ komen in het veertiende boek ‘Sneldicht. Dinghen’. Ze zijn alfabetisch 

opgenomen onder nummer 141 en 142 tussen de epigrammen ‘Schermen’ en ‘Schoen’.63 

‘Noch Schilderij’ verscheen onder de titel ‘Dienstigh Schilderij’ in het twaalfde boek ‘Snel-

dicht’.64  

 Huygens bestempelde deze gedichten als sneldichten. Het zijn epigrammen, ook wel 

puntdichten genoemd. In de autobiografie over zijn jeugd schreef Huygens dat hij er ‘vanaf 

het prilste’ veel plezier in had ‘om bij gelegenheid een kort epigram te dichten’.65 In haar 

proefschrift over dit genre bij Huygens vatte Tineke ter Meer Huygens’ idee erover als volgt 

samen:  

 

In twee versjes karakteriseert hij [Huygens] het sneldicht als een ‘snel’ (de verschillende 
betekenisschakeringen hiervan zijn misschien het beste met ‘flitsend’ weer te geven) en ‘dicht’ (compact) 
gedicht. Uit andere uitspraken kunnen we opmaken, dat hij beoogde daarmee het publiek te frapperen. 
Een dergelijk stijlideaal is te verbinden met het begrip ‘argutia’ (scherpte, doordringendheid, 
scherpzinnigheid), sinds Scaliger een topos in de epigramtheorie. Daarin wordt het evenwel meestal 
opgevat als ‘acumen’ (pointe), […].  

 

 

Ik duid, net als Ter Meer, ‘ieder element dat een tekst de eigenschap ‘argutia’ geeft’ aan als een 

‘vondst’.66  

De autograaf van Huygens’ sneldichten ‘Schilderij’ toont een aanwijzing over de 

vondst van deze gedichten. Op het blad staan de gedichten ‘Gauwdief’, ‘Tapijten’ en 

‘Schilderij’ onder elkaar. Tussen de twee gedichten ‘Tapijten’ staat in de marge ‘malen 

schilderen’ geschreven; twee woorden die Huygens zelf weer heeft doorgehaald. Dit is 

                                                                                                                                                                      
61 Gedichten VI, p. 19. Verder: Poëzie en beeldende kunst (1979), p. 63. Huygens/Heersche, Hermkens (2001), p. 
205. 
62 Gedichten VI, p. 19. Verder: Poëzie en beeldende kunst (1979), p. 63. 
63 Huygens (1658), p. 891. Een ander gedicht dat hij in onder de ‘Dinghen’ opnam, was ‘Kladschilders esel’, 
geschreven op 21 februari 1656: ‘Als ick het elders saegh, ick sou verschricken moeten; Twee Esels maecken hier 
niet meer uijt als vijf voeten.’ Gedichten VI, p. 29, Huygens (1658), p. 880, nr. 79. 
64 Huygens (1658) p. 798, nr. 143.  
65 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 37. 
66 Ter Meer (1991), p. 187. 
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Huygens’ werkwijze: als hij de vondst heeft verwerkt tot een epigram, wordt het afgestreept.67 

(Afb. 4) In de twee gedichten liet Huygens zijn gedachten gaan over verhouding tussen de 

begrippen ‘malen’ en ‘schilderen’, die wat betreft inhoud gedeeltelijk overeenkomen. Het 

begrip ‘malen’ betekent ‘overdenken’ en ‘mijmeren’, maar ook ‘schilderen’.68  Het woord had 

in de zeventiende eeuw een negatieve connotatie. Het werd, in combinatie met ‘maalen’ ook 

gebruikt voor ‘dwalen’, in de betekenis ‘niet goed bij zijn verstand zijn’.69 

Inhoudelijk maakte Huygens gebruik van het beeld van het schilderij als schaduw, 

‘waenwatighe verschaduwing’, van het leven. Deze topiek was afkomstig uit klassieke bronnen 

waarnaar ook in kunstliteraire werken uit deze periode werd verwezen. Zoals in Van Manders 

Schilder-boeck (1604). Aan het eind van de voorrede van de levens van de oude en antieke 

schilders, schreef hij: 

 

Ic verwondere my self al schrijvende / hoe wel dit te pas comt / bevindende onse Const alree een 
schaduwe van t’rechte wesen / en den schijn van het zijn vergeleken: want by dat eenige schrijven / 
soude dese edel natuersche hemel-gave de dochter zijn van de Schaduwe. Mijn getuyge is den geleerden 
Quintilianus, wiens meyninge is / datse haren oorsprong heeft uyt de schaduwe die de Son geeft / waer 
naer de Oude de hooft-trecken genomen souden hebben / omtreckende dese schaduwe. 

 

In de marge bij deze tekst vermeldde Van Mander de frase: ‘Pictura, een schaduwe van ’t 

rechte wesen’.70 Huygens maakte dus gebruik van kunsttheoretisch gedachtegoed dat in die 

periode wijdverspreid was.  

 Ook de autograaf van Huygens’ gedicht ‘Noch Schilderij’ (afb. 5) geeft inzicht in de 

vondst. Dit gedicht staat bovenaan het volgende blad en volgt, zoals de dateringen aangeven, 

direct op de voorgaande gedichten. In de linkerbovenhoek staan twee woorden geschreven. 

Alleen het bovenste is relevant, er stond, voordat Huygens het afstreepte, ‘Conterfeitsels’.71 

(Afb. 6) De vondst in dit gedicht bestaat uit een spel met de term ‘Konterfeiten’, die 

oorspronkelijk nabootsen betekent maar in de zeventiende eeuw vooral voor afbeelden, 

uitbeelden, portretteren werd gebruikt.72 Alleen de herinneringswaarde van een portret als 

kopie van een mens overtreft de verachting voor de kunst als kopie van ‘Gods werck’. Ook hier 

maakt Huygens gebruik van klassiek gedachtegoed dat deel uitmaakte van het contemporaine 

literaire discours. De herkomst is Plinius’ Naturalis historia. Plinius’ hoofdstuk over kunst 

begint met een uiteenzetting over de portretschilderkunst:  

                                                      
67 KB, KA 40-c, 1656, fol. 24v. Zie ook Huygens/Heersche, Hermkens (2001), pp. 204-205. 
68 Zie voor het eerste cluster betekenissen WNT malen: II, 2 en 4 en voor het tweede malen: III.  
69 WNT malen II, betekenissen 3 en 5. Als zodanig komt het ook voor in het werk van Coornhert en Camphuyzen. 
Zie Sluijter (2000), p. 11 (noot 9), 121 (noot 109). 
70 Van Mander (1604), f. 61v. Wanneer ik in dit proefschrift vroegmoderne teksten citeer, vul ik ontbrekende 
letters in cursief toe. Het betreft in dit geval bijvoorbeeld het woord ‘bevindende’ in de eerste regel. Als ik in 
citaten één of meerdere woorden cursiveer om er de nadruk op te leggen, vermeld ik dat altijd in de bijbehorende 
voetnoot. Verder heb ik ervoor gekozen om het gebruik van de letters ‘u’ en ‘v’ aan te passen aan het moderne 
Nederlands. Als ik specifieke translitteratietekens gebruik, licht ik die altijd toe. 
71 KB, KA 40-c, 1656, f. 25r. Eronder staat ‘Gelasen’, wat betrekking heeft op een gedicht elders op dit folium.  
72 Zie WNT konterfeiten: 1 en 2.  
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Dat er vroeger een ware hartstocht voor portretten bestond, daarvan getuigen Cicero’s bekende vriend 
[…] Varro, die de buitengewoon zegenrijke inval kreeg in de rijke productie van zijn boeken ook de 
portretten op te nemen […], omdat hij het niet verdroeg dat hun gelaatstrekken verloren zouden gaan 
of de vergankelijkheid het van mensen zou winnen. 

 

Plinius vervolgde zijn tekst met te stellen dat Varro daarmee de afgebeelde personen 

onsterfelijkheid verleende, wat Huygens ving in zijn slotzin ‘het verderffelick in d’Olij 

geconterfijtt’.73 Het woordspel in Huygens’ gedicht heeft betrekking op algemene ideeën over 

geloof, kunst en portretschilderkunst. 

 

Vanaf begin maart 1656 schreef Huygens voornamelijk epigrammen op personen en beroepen 

en hij ging daar, met kleine tussenpozen, tot eind december mee door. Op 22 september 

ontstond ‘Klad-Schilder’ en op 24 september schreef hij ‘Schilder’:  

 

‘Klad-Schilder’ 
Die wat deeghs koopen wil, moet het te deegh doorpluijsen: 
Voor al, schoon rood en wit zyn streken van verraet. 
Denckt wat diep doorde verw en hoe ‘tvan onder staet 
All’ die wilt handelen in Ioffers en in Huijsen. 
 

‘Schilder’ 
Een mensch en is maer eens, en ijeder voor syn’ tyd: 
Ick maeck’er op den duer. Hoort en leert wel onthouwen; 
Daer is niet stevigher om jaeren te verdouwen  
Als Menschen schaduwen in Olij geconfijtt.74 

 

 

Met een kladschilder wordt een schilder van huizen en meubels bedoeld. De vondst in dit 

eerste gedicht bestaat uit een gecombineerde waarschuwing voor bedrog. Of je nu een 

deugdelijke vrouw zoekt of een degelijk huis, kijk altijd uit of de verf (make-up of muurverf) 

niets negatiefs verhult.75 In het tweede gedicht maakt Huygens gebruik van een pointe die is te 

vergelijken met de vondst die hij in het gedicht ‘Noch Schilderij’ had uitgewerkt. Huygens laat 

de portrettist vertellen dat hij de schaduw van mensen onsterfelijk maakt. Deze gedichten zijn 

opgenomen in het dertiende boek van de Korenbloemen dat is getiteld: ‘Sneldicht. Menschen 

en Deelen van Menschen’.76  

 

                                                      
73 Zie Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 653. En ook dit gedachtegoed is in de kunstliteratuur terug te 
vinden; zo komt het bijvoorbeeld uitgebreid aan de orde in het tweede boek van Alberti’s Della Pittura (1435). 
Zie Alberti/Spencer (1956). 
74 Gedichten VI, p. 65. 
75 De combinatie van de verf van de schilder met de verf als make-up, komt in veel gedichten voor. Zie 
bijvoorbeeld: ‘Batave tempe’ (Gedichten I, p. 214, regels 345 – 351), “t Costelijck Mal’ (I, p. 243, vanaf regel 219), 
‘Ooghentroost’ (IV, p. 82, regels 675-681), ‘Aenden schilder van een’ geblanckette’ (VII, p. 297), ‘Geblankette 
Neel’ (VIII, p. 8), ‘Aen een geblankette’ en ‘Aende selve’ (VIII, p. 32), ‘Op een geblanckette’ (VIII, p. 53). 
Huygens gebruikt in deze gedichten bijvoorbeeld meermalig termen als ‘Copij’ versus ‘Principael’. 
76 Huygens (1658), p. 842, nr. 73 en 851, nr. 119. Zie voor de tekstverklaring van ‘Klad-Schilder’ en ‘Schilder’ ook 
Huygens/Blijlevens (e.a.) (1988), pp. 122, 124, 166, 168. 
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In Huygens’ gedicht over Ian Kladd uit 1642 en in zijn sneldichten uit 1656 wordt de 

schilderkunst gethematiseerd. Althans, dat lijkt het geval te zijn. Uit bestudering van de 

ontstaansgeschiedenis en publicatiecontext van deze gedichten blijkt namelijk dat het niet gaat 

om een theoretisch geheel. Huygens maakte gebruik van traditionele literaire gemeenplaatsen, 

die hij op eigen wijze verwoordde. De inhoud van de gedichten staat in dienst van ethische 

observatie. De pointe van de gedichten, de kern van de poëzie, ligt buiten de schilderkunst. 

Meer dan theorie van de kunst betreft het literair vernuft.  

Blindheid door gewenning 

Ruim tien jaar later, op 11 januari 1669 schreef Huygens een gedicht ‘Schilderijen’. Het opent 

met lof op de schilderkunst en gaat vervolgens in op het verschil tussen het bezitten van 

schilderijen en het kijken ernaar:  

 

‘K houw veel van schilderijen 
Die Oogh en Hert verblijen: 
En, schoon sij doen het niet, 
De kunst is meer als ijet, 
En kan mij seer betrecken: 
Maer van die wijse gecken 
En ben ick niet, God lof, 
Die met den eersten bof 
Van ‘tniew daer henen vallen, 
En ‘treedste Geld vermallen 
Aen tuijgh van veel min nood 
Als ‘tdagelicksche Brood. 
Hebb ick mij oijt verloopen 
In ‘tongeduldigh koopen, 
Mijn’ eerste straffe was, 
Ick voelde ‘t in mijn’ Tass: 
De tweede, dat drij maenden 
Mij leerden en vermaenden, 
Wat onversiens begaen 
Veel beter waer ontdaen. 
Sott, zeid’ ick, blyft indachtigh, 
Waert ghij u selven machtigh, 
En noch die diere Waer 
Aen d’eersten eigenaer; 
Ghij soudtse met vermaken 
Eens altemet genaken, 
En boeten soo den lust 
Die nu light uytgeblust. 
Waer is ‘t Geld ondertuschen, 
‘t Geld dat ghij gaeft van bluschen? 
‘t Geld heeft die wijse mann 
Die’r wyn voor koopen kan, 
En u heeft aengehangen, 
‘t Geen hij met versch verlangen 
Bij wijlen komt en siet; 
En ‘tsien en kost hem niet. 
Daer ghij uw heet gevoelen 
Voelt in ‘t besitt verkoelen, 
En loopt uw Schilderij 
Meest blindeling verbij, 
Daer gh’ in het eerst vergapen 
Scheent bij te sullen slapen. 
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Is ‘t nu niet wel bestelt? 
Uw niet sien kost u Geld. 
Dit zijn de sweepe-slagen 
Die ‘ck mij heb leeren dragen, 
Als ick na sott wierd satt: 
Siet voor u, die het vatt.77 

 

In dit gedicht legt Huygens uit dat kunst kopen gelijk staat aan het weggooien van geld. De 

reden hiervoor is dat je de schilderijen aan de eigen muur niet meer ziet. Het zijn dus niet de 

schilderijen die centraal staan, maar het fenomeen van blindheid door gewenning.78 Het 

betreft geen theorie van de kunst, maar een gedachte over de handel in schilderkunst. Dit 

blijkt ook uit de publicatiegeschiedenis: hoewel Huygens het gedicht onder de titel 

‘Schilderijen’ schreef, publiceerde hij het in de Korenbloemen als ‘’t Onkostelick Moy’, 

‘kosteloze schoonheid’.79 

 Huygens’ gedicht ‘Niet voor wat, wat voor niet’ van 6 januari 1672 gaat over hetzelfde 

proces van gewenning.80 De opening laat zich, net als het gedicht ‘Schilderijen’, lezen als 

lofprijzing op de schilderkunst:  

 

Het soet Pinceelen-werck bemin ick van der Ieugd, 
En houd’ het in den Mensch de nutste Konst en Deugd: 
’t Verganckelicke beeld der schepselen te vesten 
Soo dat het met de werld bestaen kan tot den lesten, 
En thoonen Kinderen, na menigh hondert jaer, 
Haer Over, Over, en Ver-over Grootevaer, 
En thoonen mij de Werld haer’ Landen en haer’ Steden 
Die’tnoijt en is mijn lot gevallen te betreden.   
Der Schilders loghenen en droomen bijden dagh 
Zijn oock moy’ dingetjens die ‘k geerne lyden magh, 
En, meer als lyden, veel en overveel kan achten: 
[…] 

 

Dit gebruik van de klassieke topos over de functie van portretkunst om de afbeelding voor het 

nageslacht te bewaren kwam hiervoor al ter sprake in het gedicht ‘Noch Schilderij’ (1656). De 

gedachte wordt hier verder uitgebouwd met topografische voorstellingen die de afstand in 

ruimte (in plaats van tijd) overbruggen. En tegenover de topografische onderwerpen, de 

‘Landen’ en ‘Steden’, staat weer de fantasie, het topische ‘loghenen en droomen’ van de 

kunstenaar. 

‘Niet voor wat, wat voor niet’ draait echter weer om de hoge kosten van schilderijen 

terwijl men er op den duur geen plezier meer aan beleeft; het vervolgt:  

  

                                                      
77 Gedichten VII, p. 225. Ook gepubliceerd in Poëzie en beeldende kunst (1979), pp. 63-65 en in Huygens/Van 
Strien (1990), pp. 183-185. 
78 Zie voor een behandeling van de literatuur over dit gedicht Huygens/Van Strien (1990), pp. 178-181. 
79 Huygens (1672) I, negende boek ‘Mengelingh’, pp. 529-530. 
80 Huygens (1672) II, p. 467. 
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Maer noijt en heeftmen mij mijn’ Bors om sien verkrachten:  
De reden is, ick voel mijn’ yverigsten Lust 
Van ‘tghen’ ick lang besit allenskens uytgeblust, 
En vind mijn ooghe soo verbystert door gewoonheit, 
Als of het waer ontooght tot ongevoel van Schoonheit. 

 

Waar kunst in zijn eigen huis zijn ogen blind heeft gemaakt voor schoonheid, kan hij van een 

bezoek aan de kunstcollectie van vrienden wél genieten, omdat:  

 

Maer brengt my in den Schat van Vrienden wel versien, 
En gunt mij daer somtyds met verscher oog te sien 
Wat ick voorhenen sagh en meer wensch te genaken, 
Daer voel ick niewe Vreugd, onafgeteert Vermaken 
Onafgesleten Lust op all’mijn’ Sinnen slaen; 
En, dat noch beter raeckt, daer ’s geen betalen aen, 
De Sackjens blijven toe, ick sie voor nietmetallen 
Wat thuijs geld gelden sou. Waer ’t niet dolhuijselick mallen, 
Geld spillen binnens huijs voor watmen niet en siet, 
In plaets van ’t buijten wel te sien, en geven niet?  

 

Ook hier betreft het, net als in het onder de titel ‘’t Onkostelick Moy’ gepubliceerde gedicht 

‘Schilderijen’ een moreel thema. Het blijkt al uit de titel, die zich laat parafraseren als ‘je 

besteedt geld aan iets, wat je voor niets, gratis, ook kan zien’.  

 De pointe van de gedichten – de vondst dat de kunst van het zien, de schilderkunst, 

door gewenning blind maakt – komt ook voor op andere plaatsen in Huygens’ oeuvre. In een 

gedicht uit 1619 merkte Huygens al op dat juist het zien van níeuwe dingen kan 

verwonderen.81 En na de hier besproken gedichten gebruikte hij de pointe nogmaals in ‘Cluys-

werck’ (1683), dat in het teken staat van het beschrijven van zijn bezigheden als man op 

leeftijd.82 Deze gedichten zijn bijzonder omdat de thematiek noch in werk van andere auteurs 

uit deze periode, noch in de klassieke canon op deze manier lijkt voor te komen. Mijns inziens 

is het idee van blindheid door gewenning zeer eigen. Het is ongeveer het enige motief uit dit 

deel van Huygens’ poëticale oeuvre dat niet ontstaan is uit een spel met een conventioneel 

motief. Maar de kern van de gedachte ligt op ethisch gebied: zuinig zijn, het geld niet 

verspillen. Dit soort morele thema’s kenmerkt Huygens’ poëzie.  

                                                      
81 Hij schrijft aan Anna Roemers “K sou daer even eens staen kycken / (Waer zal jck het by gelycken?) / Als het 
uytgesonden kindt, / Dat de moeder gapen vindt, / Hier op ‘t Hoff naer schilderyen, / Daer op straet naer loteryen, 
/ Sorgeloos en onbedacht / Wie het sendt, en wie het wacht.’ Gedichten I, 142. 
82 ‘Komt binnen, wandelaers’ roept hij: aan zijn muren hangt genoeg om ‘kloecke kijckers haer’ begeerte 
sommigh’ uren te konnen mé voldoen’. Deze uitnodiging blijkt niet alleen een gunst die hij bezoekers verleent: 
‘Ick vind mijn voordeel in uw oordeel vande Kunst, / En uw vermaeck en ‘t mijn’ zijn wederzijdsche gunst.’ Hij 
legt uit wat de reacties van de bezoekers hem brengen: ‘Dat’s dat ick met mijn tuijgh van ouden tyd beseten / Als 
niewe kennis maeck, en ‘tgeen ick bij gewoont / Heb oveerloopen en onachtsaem bijgewoont / Aendachtigh 
insien leer […] / En by so nauwer keur van ‘teen tot ander Lidt / Besluijten wat ick slechts en wat ick goeds besitt.’ 
Gedichten VIII, p. 306. 
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Literair spel 

In zijn oratie behandelde Leendert Strengholt Huygens’ gedichten over dromen, denken en 

dichten. Veel van deze gedichten zijn epigrammen. Hij wees er in zijn concluderende zinnen 

op dat voor Huygens de poëzie niet in het teken staat van ‘vrije expressie van de autonome 

mens’, en dat hij ‘zijn normen niet zelf poneert maar van elders ontvangt’.83 Ter Meer besprak 

in haar proefschrift een grote groep mogelijke bronnen die Huygens gebruikt kan hebben voor 

zijn sneldichten. Huygens vertaalde bijvoorbeeld de Teutsche apophthegmata van de Duitse 

dichter Zincgref, spreekwoorden-verzamelingen van Oudin, Erasmus en Conradus 

Lysocsthenes en epigrammen van dichters als John Harington en John Owen.84 

 Van de hiervoor besproken gedichten van Huygens op schilders en hun werk heb ik 

niet kunnen achterhalen of hij vondsten aan werk van anderen heeft ontleend. Wel vertaalde 

Huygens gedichten over de schilderkunst, zoals in 1633 zijn ‘Tooverij door schilderij’, naar 

John Donnes ‘Whitchcraft by a picture’.85 En vanaf eind november 1656 werkte hij aan de 

vertaling van een serie Spaanse spreekwoorden.86 Eén van deze gedichten luidt ‘Den krygh en 

een stuck schilderijs / Besiet van verr en niet van bijs.’87 In dit gedicht wordt gesteld dat men 

zowel een veldslag als een schilderij moet bekijken van een afstand.88 Het voert mijns inziens te 

ver om Huygens’ vertaling te verbinden aan Rembrandts keuze voor de grove verfstreek zoals 

Emmens deed toen hij schreef: ‘Rembrandt zou deze voor de gladschilderende Houbraken 

onaanvaardbare peinture hebben gerechtvaardigd met op te merken – wanneer men zijn 

stukken van dichtbij wilde bestuderen – dat ‘de reuk van de verf’ de toeschouwer zou 

‘verveelen’, een staande atelieruitdrukking, die men reeds onder de spreekwoorden die 

Huygens uit het Spaans vertaalde kan aantreffen’.89  

 Over Huygens’ satirische epigrammen gaf Ter Meer aan dat de hoofdgedachte vaak 

functioneerde ‘in samenhang met traditionele thema’s zoals gierigheid, hebzucht, modezucht 

en praatzucht’, en dat de hekeling van ondeugden veelal plaatsvond via ‘fictieve personages, 

die evenwel als aanwijsbare individuen zijn voorgesteld’.90 Van sommige grappen scheef 

Huygens letterlijk dat hij ze aan een ander ontleende. Zo komen drie schertsdichten die hij in 

1655 schreef op schilders en geportretteerden van Zincgref.91 Ik citeer er één:  

  

                                                      
83 Strengholt (1977), pp. 23-25. 
84 Zie haar hoofdstuk ‘Bronnen’, waarin ze op zoek gaat naar ‘argutia’, de herkomst van Huygens’ vondsten. Ter 
Meer (1991), pp. 52-110. 
85 Zie Gedichten II, p. 259 en over Huygens’ vertaalstrategie Streekstra (1994). Zie daar specifiek p. 337.  
86 Eén van de bronnen is een bundel van de Cesar Oudin (ca. 1560-1625). Gedichten VI, p. 84. 
87 Het is Huygens’ vertaling van : ‘La pintura y la pelea, / Desde lexos me la otea’. Zie: Gedichten VI, p. 93. 
88 Deze vondst lijkt op die in Huygens’ sneldicht ‘Klad-schilder’ waarin hij de vergelijking tussen het beschilderen 
van huizen en vrouwen centraal stelde. Zie hierover Weststeijn (2005) I, p. 183. 
89 Emmens (1979), pp. 109-110. 
90 Ter Meer (1991), pp. 149-150. 
91 Gedichten V 219, 223 en 235. (Zie over Zincgref daar p. 138.) 
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‘T Recht Contrefeitsel van een’ Hoer is Neel, sey Ael 
’T Magh wel, zeij Neel, maer Ael het levend principael.92 

 

Huygens ontleende ook grappen over kunstenaars en kladschilders aan Marino en Owen.93 

Verder zijn er veel van dit soort schertsgedichten in het oeuvre waarbij geen verwijzing naar 

een bron is vermeld.94 Ook in deze gedichten van Huygens speelde dus de morele les een rol.  

 In Huygens’ schertsgedichten over fictieve schilders wordt gebruik gemaakt van een 

scala aan vondsten. De tegenstelling schijn en wezen komt het meest vaak voor. Eerder al 

kwam Huygens’ ‘Van een verloopen schilder’ ter sprake waarin Ian Kladd werd voorgesteld. 

Een ander gedicht over een fictieve schilder heeft als titel ‘Een voorsichtigh schilder’. Huygens 

schreef het in 1669:  

 

Myn Schilder dient gheen’ mensch om niet, 
’t Zij dat het Heeren zijn, of Ioffers; 
’t Is swaere Munt daer op hij siet: 
Tot mijnent, seght hij, staen twee Koffers; 
In ’t een light mijn gewonnen geld, 
En dat is redelijck gestelt;  
In ‘tander pack ick all ‘tbedancken, 
Daermij de lieden mee bejancken; 
Maer, wat ick voel, en wat ick weegh, 
Die vind ick altyd licht en leegh.95  

 

De schilder wordt hier neergezet als een haai-baai. Hij richt zich alleen op ‘swaere Munt’, op 

geldelijke betaling. Die ene koffer met geld vindt hij dus prima. Die ander, met dank, blijft 

‘licht en leegh’. Met andere woorden ‘voor dank koop je niets’, of ‘ik wil geen dank, maar 

geld!’ De sociale pragmatiek die hieraan ten grondslag ligt, en de literaire gemeenplaats van het 

verschil in waardering voor schilderkunst en dichtkunst, komt regelmatig in zeventiende-

eeuwse teksten voor.96  

 

Hoe moeten deze gedichten worden geduid? Huygens verwijst zijn epigrammen niet naar reële 

personen, maar naar types, of naar handelswijzen. De herhaling van thema’s toont Huygens’ 

                                                      
92 Huygens (1672) II, 133, Gedichten V, p. 223. 
93 Bij zijn ‘Op het marmeren hoofd van een’ verrader’ (1668) schreef Huygens dat het en vertaling is van een 
gedicht van Marino. Van Huygens’ ‘Aen oude Dirck de Verwer’ (1671) is door Wilterdink aangetoond dat 
Huygens zich baseerde op een epigram van John Owen. Gedichten VIII, p. 26, zie verder Wilterdink (1968), p. 58 
en 70. 
94 Zie ‘Een valsch munter in schilderij gehangen’ en ‘Ians wijf uytgeschildert’ uit 1642 (Gedichten III, pp. 201-
202), ‘Kostelijcke teekeningh’ uit 1645 (Gedichten IV, p. 51), ‘Leelicke Waerheit’ uit 1656 (Gedichten V, p. 263), 
‘Op het contrefeitsel van een Ioffw. en Trijn aen haer’ schilder’ uit 1660 (Gedichten VI, p. 291), ‘Aen een jong 
schilder’, ‘Op een ongelycke schilderij’ en ‘Uytlegg van ‘tselve’ uit 1668 (Gedichten VII, p. 172 en 291), ‘Aen 
Pieter’, ‘Op Claers Contrefeitsel’, ‘Op het afbeeld van een stomme’, ‘Op het selve’ uit 1669 (Gedichten VII, p. 233, 
258, 260), ‘Op de schilderij van Claertje Klaps’, ‘Op de schilderij van Moye Maey’, ‘Aen Ian op syn contrefeitsel’, 
‘Dirck de schilder’ en ‘De selve’ in 1671 (Gedichten VIII, p. 32, 64), ‘Claessie geschildert’ in 1675 (Gedichten VIII, 
p. 126), ‘Op een Contrefeitsel en Contrefeitsels gewisselt’ uit 1682 (Gedichten VIII, p. 294.) 
95 Huygens (1672), II, p. 341, Gedichten VII, p. 237, Poëzie en beeldende kunst (1979), p. 64. 
96 In tegenstelling tot de dichter verdient de schilder geld. Zijn vak valt niet onder de vrije kunsten waar men 
roem en waardering mee verdiende. Zie Sluijter (2000), pp. 213-214 voor Jacob Cats’ sneer naar de schilder als 
iemand die, in tegenstelling tot de dichter, het voornamelijk om het verdienen van geld gaat, iets wat Angel geheel 
serieus neemt en juist positief opvat. 
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literaire spel, een spel dat hij speelt voor een elite van fijnproevers. Hij legt dit uit in Mijn leven 

wanneer hij schrijft:  

 

Uit eigen beweging iemand te beledigen zij verre van me. Nooit heb ik een burger in schimpdicht 
gekwetst, nooit een vijand bespot, tenzij een vijand van de staat. […] Van kwinkslagen, spel en scherts, 
moet ik bekennen, kan ik me dikwijls niet onthouden, maar altijd op een onschuldige manier, of ik nu 
in het gezelschap ben van vrienden die er net als ik plezier in hebben, of een ingeving krijgen die ik op 
niemand schadend papier doorgeef aan welgeboren lezers in de toekomst. […] Ik vond het veiliger en 
fatsoenlijker om de dwaasheden van onze tijd aan de kaak te stellen, en de dwazen zelf te sparen.97  

 

Wat Huygens veroordeelt of prijst is niet de individuele schilder, maar de algemene praktijk 

van de schilder. De verwijzing naar een morele les in Huygens poëzie is al enkele keren ter 

sprake gekomen. Er is geen reden om aan te nemen dat hij kritiek wilde leveren op 

contemporaine schilders. In deze context zijn de epigrammen op het fenomeen blindheid 

door gewenning opmerkelijk. Het is het enige thema in de verzameling dat van Huygens zelf 

afkomstig lijkt te zijn en zich niet in een traditie, of als spel vanuit een literaire gemeenplaats 

laat ontwaren. Wat aan de eigen muur hangt, ziet men op den duur niet meer. Om die 

blindheid is het volgens Huygens verspilling zelf schilderijen aan te schaffen, men kan ze beter 

bij anderen bekijken. Hier kom ik in het hoofdstuk over Huygens’ kunstcollectie op terug. 

Portretgedichten en beeldgedichten 

Nu volgt de behandeling van Huygens’ portret- en beeldgedichten. Het merendeel valt onder 

de eerste categorie. Huygens schreef ruim 150 portretgedichten. Ze keren overigens later in dit 

hoofdstuk terug wanneer ze geanalyseerd worden op hun functie in een persoonlijke of 

zakelijke context. Ter afsluiting van dit deel bestudeer ik nog Huygens’ vrij zeldzame gedichten 

op andere afbeeldingen dan portretten. 

Portretgedichten 

De meerderheid van Huygens’ gedichten op kunstwerken zijn portretgedichten. Het schrijven 

van bijschriften bij afbeeldingen was vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw in opkomst. 

In 1572 verscheen Pictorum alliquot celebrium Germaniae inferioris effigies van Zuid-

Nederlandse dichter en uitgever Dominicus Lampsonius (1532-1599). Dit boek bevat 23 

prenten van Nederlandse schilders waaronder Latijnse bijschriften zijn afgedrukt.98 Van 

Mander nam in zijn Schilder-boeck uit 1604 enkele bijschriften van Lampsonius over die hij in 

het Nederlands afdrukte.99 In 1610 bracht de Haagse graveur en uitgever Hendrik Hondius 

(1573- na 1649) zijn Pictorum aliquot celebrium Praecipue Germaniae inferioris effigies: het is 

een vermeerderde versie van Lampsonius. Dit genre werd niet alleen gebruikt voor de 
                                                      
97 Huygens/Blom (2003b) I, pp. 182-183, vers 1141-1161. Zie ook deel II, pp. 406-411. 
98 Dit kan, mede door Lampsonius’ correspondentie met Vasari, direct in verband worden gebracht met opkomst 
van de emancipatie van de kunstenaar van de Italiaanse Renaissance. Zie Lampsonius/Puraye (1956).  
99 Lampsonius/Puraye (1956), p. 19, Becker (1972-1973), (1973) en (1975).  
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representatie van schilders; er werden ook talrijke bundels en pamfletten gemaakt met 

lofzangen onder prenten van koninklijke hoogheden, religieuze leiders, hoogleraren en andere 

geleerden uit die periode.100 In Huygens’ nalatenschap komen verschillende van deze boeken 

voor.101 

Een algemene karakteristiek van de inhoud van portretgedichten is dat ze meer over de 

afgebeelde persoon gaan, dan om het kunstwerk. Aan het eind van de zestiende en het begin 

van de zeventiende eeuw bestonden ze voornamelijk uit lof op de geportretteerde.102 In de loop 

van deze eeuw kon er worden geput uit een steeds breder scala aan literaire gemeenplaatsen 

om de afgebeelde te bezingen. Eén van de belangrijkste bronnen was de laat vijftiende-eeuwse 

Anthologia Graeca. Deze bloemlezing van Griekse epigrammen uit de oudheid bevat ook een 

hoofdstuk portretgedichten. De bekendste topos die hieruit afkomstig is, is het stemmotief.103 

In 1619 publiceerde de Italiaanse dichter Giovanni Battista Marino (1569-1625) La Galleria, 

een bundel die uitsluitend bestaat uit beeldgedichten. Hij gebruikte hiervoor materiaal uit de 

Anthologia Graeca.104 Er is verder onderzoek nodig naar de verspreiding van dit gedachtegoed 

binnen de Republiek.105 In Huygens’ werk zijn er in elk geval al vroege verwijzingen naar te 

vinden.106  

 

Het merendeel van Huygens’ portretgedichten is geschreven in het Latijn, een kwart in het 

Nederlands en de rest in het Frans en Engels.107 Naast gedichten op zijn eigen portret, schreef 

                                                      
100 Zie De Waard (1988) over portrettenboeken in het algemeen. Zie bijvoorbeeld Depauw en Luijten (1999) voor 
Van Dyck’s Icones, Veldman (2001) en Veldman en Klein (2003) voor portretseries gemaakt door vader en zoon 
De Passe en Van Beek (2003) voor hoogleraarportretten en gedichten daarbij. Zie over de pamfletten Depauw en 
Luijten (1999).  
101 Zie Huygens (1688), p. 62:  
Een Boeck met Conterfeytsels/ No. 1.  
Een Boeck met Conterfeytsels/ No. 2.  
Conterfeytsels van alle de Coningen van Vranckrijck.  
Conterfeytsels van de Coningen van Vranckrijk.  
Icones Virorum Doctorum Germanorum.  
Huys van Oosterwijck door P. Soutman.  
Huys van Nassauw door P. Soutman.  
Conterfeytsels van Koningen/ Princen/ &c.  
Een Paer curieuse Globens. 
Deze vijfde titel betreft Van Dyck’s Icones principum, virorum doctorum, pictorum waarin ook Huygens’ portret 
is opgenomen. Zie hierover Depauw en Luijten (1999), pp. 73-91. De boeken van Soutman komen in het derde 
hoofdstuk ter sprake. 
102 Zie bijvoorbeeld Veldman (2001), p. 57 en 182 over de gedichten die waren gepubliceerd onder portretten 
door Crispijn de Passe aan het begin van de zeventiende eeuw. Porteman geeft aan dat middeleeuwse bijschriften 
‘vooral gericht waren op het verklaren van voorstellingen’. Zie Porteman (1987), p. 51. 
103 Albrecht-Bott geeft een gedetailleerd overzicht van de gebruikte topiek in Italiaanse beeldpoëzie. Zie Albrecht-
Bott (1976), p. 69. Zie over het stemmotief bijvoorbeeld Emmens (1981a).  
104 Zie Albrecht-Bott (1976), pp. 5-13. 
105 Emmens behandelt het heel beknopt, zie Emmens (1981a), pp. 48-60. 
106 Emmens (1981a), pp. 57-58 en Kamphuis (1954).  
107 68 procent verscheen in het Latijn, tegen 24 procent in het Nederlands. In Huygens’ complete oeuvre is de 
verhouding Latijn versus Nederlands omgekeerd: 64 procent van de versregels zijn in het Nederlands tegen 26 
procent in het Latijn. Negen procent van zijn poëticale oeuvre schreef hij in het Frans. Zie Van Seggelen (1987), p. 
72. Waar Huygens door Emmens, Porteman en Weber op verschillende plaatsen wordt genoemd in de context 
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Huygens portretgedichten naar aanleiding van afbeeldingen van koningen, vorsten, 

staatslieden, zakelijke contacten, predikanten en (vooraanstaande) vrienden en kennissen.108 

Veel van de gedichten nam Huygens op in zijn bundels verzamelde poëzie zoals de Momenta 

desultoria en de Korenbloemen. Daarin zijn ze echter niet, zoals bij Van den Vondel en Vos, 

geclusterd. Dit impliceert dat ze niet als een thematisch literair genre binnen zijn oeuvre 

moeten worden beschouwd. 

 Huygens schreef ten minste 25 gedichten op zijn eigen portret. Ad Leerintveld zette 

deze portretgedichten bij elkaar; dertien verschillende portretten worden door Huygens 

bezongen. Over de inhoud van de gedichten stelt Leerintveld dat ze ‘eerder “spel van pen en 

inkt” [zijn] dan bijschrift bij een afbeelding’ en dat de afbeelding ‘de aanleiding [is], niet het 

object’. Het merendeel van de bijschriften is volgens hem ‘puur geschreven omwille van 

epigrammatische puntigheid’. Zoals Karel Porteman over de gedichten van Vondel op 

Vondels eigen afbeelding had beargumenteerd, geeft Leerintveld aan dat ook Huygens 

misschien voor de deze puntigheid had gekozen om niet de lof op zijn eigen afbeelding te 

hoeven zingen.109 

 Er zijn dertien portretten van Huygens die hij zelf bezong, maar over slechts drie 

daarvan heeft hij in het Nederlands geschreven. Zijn gedicht ‘Op mijn’ schilderije, korts voor 

mijn’ bruyloft gemaeckt’ (2 augustus 1627) is een vertaling van een Latijns gedicht dat hij 

enkele dagen eerder had geschreven: ‘In effigiem meam paullo ante nuptias depictam’ (31 

juli). Naar aanleiding van dit portret dichtte Huygens ook ‘Noch op de selven’ (7 augustus). 

Daarnaast schreef Huygens drie gedichten: ‘Op de zydelinge afbeelding van mij en mijn 

huijsvrouw in een blad door I. van Campen’. Ze dateren tussen 25 december 1634 en 2 januari 

1635. In januari 1656 vervaardigde hij nog ‘Mijn beeld’, waarschijnlijk naar aanleiding van een 

medaillon door François Dieussart (ca. 1600 - 1661).  

 Over de ontstaansgeschiedenis en de functie van de gedichten die Huygens schreef over 

zijn eigen portretten is weinig bekend. Slechts één is terug te vinden in zijn correspondentie. 

Het betreft zijn Latijnse gedicht op het zogenaamde medaillonportret door Adriaan 

Hanneman uit 1640. (Afb. 7) In vertaling:  

 
‘Op mijn portret omgeven door de gezichten van mijn vijf kinderen.’ 
Opdat hij afkomst en schoonheid constant zou verachten 
En ook de rijkdommen en de alomdreigende fakkels ener ontijdige liefde,  
Hebben de schikgodinnen, Huygens, de vader, verstoken van zijn goddelijke echtgenote,  
Bewapend met deze lijfwacht. 

 

                                                                                                                                                                      
van de overwegend (zo niet uitsluitend) in de volkstaal dichtende Vondel en Vos, valt op dat het merendeel van 
Huygens’ oeuvre aan portretgedichten in het Latijn is geschreven. 
108 Broekman (2005), pp. 51-54. 
109 Leerintveld (1990). De gedichten met vertalingen in de bijlage; pp. 174-182; citaten van p. 162. 
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In dit gedicht staat niet het portret, maar Huygens’ status als weduwnaar centraal.110 Hij 

schreef het op 3 januari 1641. Enkele weken daarna ontving Huygens een Latijnse brief van 

Barlaeus waarin de Amsterdamse hoogleraar stelde: ‘op het portret met je kinderen heb je een 

mooi en geleerd gedicht geschreven’.111 Barlaeus was, zo kwam al ter sprake, nauw betrokken 

bij de selectie van de gedichten voor Huygens’ in 1644 verschenen Momenta desultoria waarin 

het gedicht dan ook is opgenomen.  

 

Onder Huygens’ portretgedichten zijn er maar weinig waarin hij de kunstenaar expliciet 

noemt. Het was, in de literaire traditie van Marino, niet gebruikelijk om verwijzingen naar 

specifieke kunstenaars op te nemen.112 Dit impliceert dat wanneer Huygens het wél deed, hij er 

waarschijnlijk een reden voor had. Bij de drie gedichten die hij schreef op een portrettenboek 

door de beroemde Antwerpse schilder Anthony Van Dyck (1599-1641) – ik kom hier later op 

terug – valt die reden eenvoudig te raden. Huygens was er trots op dat hij door die schilder 

was geportretteerd en dat zijn portret in dit boek zou worden opgenomen.  

Portretgedichten waarin de kunstenaar wordt genoemd, zijn door wetenschappers 

gebruikt om aan te tonen dat gedichten informatie kunnen geven over de manier waarop er in 

de zeventiende eeuw over portretten werd gesproken. Ik geef hier één voorbeeld. In februari 

1633 schreef Huygens een serie van acht Latijnse epigrammen over een portret van zijn 

jeugdvriend Jacob de Gheyn III (1596-1641). Het werk werd geschilderd door Rembrandt. 

(Afb. 8) Ik citeer de Engelse vertaling:  

    

‘On Jacob de Gheyn’s portrait, which is not like him at all: jokes’ 
If De Gheyn’s face had happened to look like this, 
This would have been an exact portrait of De Gheyn. 
 

The worthy painter has begrudged De Gheyn his father’s full inheritance,  
And has created a posthumus brother to gladden with the half of it. 
 

Whose eyes and whose face do I see in this portrait?  
Stop your questions, Viewer, I cannot remember. 
 

Perhaps a drop has been found that more resembled a drop.  
I think a drop has never been so [little] like a drop as this. 
 

There is as little difference between De Gheyn  
And the painting as between myth and history. 
 

It is only a painting, though a lovely painting,  
But this lovely painting is a lovely myth. 

  

                                                      
110 Leerintveld (1990), p. 162. 
111 Brieven nr. 2621: ‘Ad effigiem tuam et dilectissimorum pignorum suaviter, nec minus docte, alludis, ita, ut a 
novercante thalamo tibi videaris metuere.’ 
112 Albrecht-Bott (1979), p. 7. 
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Whose face is this, that anyone can call his own for money,  
But no-one on the grounds of likeness? 
 

This is the hand of Rembrandt, the face of De Gheyn;  
Look in wonder, reader, it also is not De Gheyn.113 

 

De serie is overgeleverd in kladversie. (Afb. 9, 10) Nadat Huygens de voorzijde van het vel vol 

had geschreven, vervolgde hij op de achterzijde. Het laatste gedicht, én het enige gedicht 

waarin de naam Rembrandt voorkomt, streepte hij door, waarna hij waarschijnlijk zijn naam 

onder de eerdere zeven epigrammen schreef.  

Duidelijk is dat de vondst betrekking heeft op het onvermogen van de schilder om de 

geportretteerde af te beelden. Verschillende van de door Huygens gebruikte argumenten zijn 

in dit hoofdstuk al ter sprake gekomen. In de epigrammen resoneert de topos dat Gods 

schepping niet door de schilderkunst kan worden weergegeven. Het gebruik van het woord 

‘druppel’ in het vierde epigram, ‘gutta’ in het Latijn, doet ook denken aan Huygens’ gedicht 

Ooghentroost. In een passage waarin hij schilders als blind bestempelde, schreef Huygens 

daar: ‘Twee droppen zijn niet eens, twee eijeren, twee Peeren, Twee aengesichten min.’ 

Verderop in dit hoofdstuk wordt Ooghentroost uitgebreid besproken. Ook de verwijzing naar 

het portret als de ‘broer’ van de geportretteerde komt in Ooghentroost voor. Ruim tien jaar na 

het schrijven publiceerde Huygens de eerste zeven epigrammen op het portret van De Gheyn 

door Rembrandt in zijn Momenta desultoria.  

 Spreekt Huygens hier een waardeoordeel uit over de artistieke kwaliteit van het 

schilderij? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Enerzijds geeft Huygens expliciet 

aan dat hij vindt dat het portret niet lijkt, anderzijds wordt zo veelvuldig gebruik gemaakt van 

literaire gemeenplaatsen dat de serie epigrammen meer lijkt op een tentoonstelling van 

dichterlijke eloquentie dan op een serieuze aanklacht tegen het portret van De Gheyn zoals het 

is geschilderd door Rembrandt. Wat Huygens doet is het opentrekken van een literaire 

truckendoos om aan te geven dat het portret van De Gheyn niet lijkt. De titel zegt het al: 

‘scommata’, ‘gekscheerderij’. De sequentie van de gebruikte topoi doet denken aan een 

wedstrijd: kijk eens op hoeveel manieren ik dit kan beargumenteren, lijkt Huygens te willen 

zeggen.  

Ook de publicatiegeschiedenis van deze gedichten leidt niet tot een antwoord op de 

gestelde vraag. In de Momenta desultoria nam Huygens de eerste zeven epigrammen op en liet 

dus juist het enige gedicht waarin de naam van de schilder wordt genoemd weg. Dit gegeven is 

door Gary Schwartz geïnterpreteerd als aanwijzing dat Huygens met zijn bundel in 1644 geen 

oude wonden wilde openhalen. Hij las Huygens’ reeks epigrammen als aanwijzingen voor 

Huygens’ vermeende groeiende afkeer van Rembrandt als portrettist en impliciet als verklaring 

                                                      
113 Corpus (1982-1989) II, A 56, p. 223. 
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voor afname van het aantal opdrachten dat de schilder in deze periode uit hofkringen 

ontving.114 Het anonimiseren van de reeks past echter juist in de redactiefase van de Latijnse 

bundel. Het was, zoals gezegd, niet gebruikelijk om in portretgedichten verwijzingen naar 

kunstenaars te geven en Huygens stelt zelf in Mijn leven aan dat hij met schertsgedichten nooit 

iemand heeft gekwetst, ook dit kwam hiervoor al ter sprake.  

 In de Momenta desultoria verschenen Huygens’ epigrammen als een serie gedichten op 

een portret van De Gheyn. In ieder gedicht wordt gesteld dat het portret niet lijkt op de 

afgebeelde. De kern van de argumenten is echter dat het een gebrek aan gelijkenis betreft, wat 

niet, zoals binnen de topiek gebruikelijk is, wordt verbonden met de grootsheid van de 

geportretteerde. Mijns inziens valt uit deze serie epigrammen daarom af te leiden dat er wel 

degelijk iets was in het portret wat Huygens niet beviel.115 Welke ‘dwaasheid’ Huygens, zoals 

hij in Mijn leven aangeeft, met deze epigrammen wilde aankaarten zal wel nooit duidelijk 

worden. Het voert mijns inziens echter te ver om de epigrammen te lezen als expliciete kritiek 

op Rembrandt als portrettist – als Huygens de dialoog met Rembrandt had willen aangaan, 

had hij zeker voor het Nederlands, en niet voor het Latijn gekozen – en daarin een ‘groeiende 

afkeer’ voor het oeuvre van de schilder te lezen.  

 

Er is slechts één portretgedicht van Huygens bekend waarin zijn kunsttheoretische kennis 

doorklinkt. Ik doel op een Latijns gedicht dat hij in juli 1642 schreef naar aanleiding van een 

penning waarop aan de ene kant een portret van Lodewijk XIII en aan de andere kant een 

portret van een van zijn hovelingen, Armand Jean du Plessis, hertog van Richelieu (1585-

1642), is weergegeven. (Afb. 11, 12) De vertaling luidt:  

 

‘Op de afbeelding van cardinaal Richelieu op de achterzijde van een vorstelijke munt:’ 
IJdele roem is een last, Armand, en hoe om ineens: 
Het gezicht van de vorst is afgewend van het jouwe.116 

 

Uit dit gedicht blijkt dat Huygens op de hoogte was van de conventies van penningmakers. De 

tweede regel refereert namelijk aan het afwijkende karakter van deze penning. Indien men 

twee medailles naast elkaar legde met de verschillende kanten boven, was het gebruikelijk dat 

de twee personen elkaar aankeken. Maar doordat zowel de koning als Richelieu in profiel met 

hun aangezicht in dezelfde richting zijn weergegeven, werkt dit niet en kijken ze in dezelfde 

richting.117 Waarom de penningmaker hiertoe had besloten, is niet duidelijk. Ook de vraag 

                                                      
114 Schwartz (2006), pp. 157-159.  
115 In het Corpus wordt vermeld dat ‘one cannot help but conclude that the poet thought that De Gheyn’s 
portrait was a poor likeness’. Corpus (1982-1989) II, nr. A 56, pp. 223-224. 
116 Gedichten III, p. 188. De overige drie gedichten bevinden zich daar op p. 194.  
117 Met dank aan Carolien Voigtmann die mij hierop wees. Eén exemplaar van deze penning is in het 
Geldmuseum in Utrecht. Zie voor de penning: Jones (1988), pp. 112-113. Zie over Franse penningen in de 
zestiende en zeventiende eeuw Scher (1994), pp. 304-343. Zie over Richelieu, portretten van hem en zijn collectie 
de verschillende artikelen in de catalogus Goldfarb (2002).  
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waarom Huygens het als een ‘voorteken’ zag het gezicht van de koning van Richelieu was 

afgewend, blijft onbeantwoord. Richelieu stierf eind 1642. 

 Dat de inhoud van portretgedichten meer om de afgebeelde figuur, dan om het 

kunstwerk gaat, geldt voor het merendeel van de 150 portretgedichten in Huygens’ oeuvre. 

Verderop in dit hoofdstuk ga ik in op functies van deze poëzie. Van de portretgedichten 

waarvan wél bekend is wie het portret heeft geschilderd, is Huygens’ persoonlijke trots – als hij 

zelf onderwerp van het portret is dat hij bezong – de voornaamste reden om de maker van het 

portret te noemen. Daarnaast is er een verzameling portretgedichten waar de maker van het 

portret wordt genoemd, maar die functioneren in een geschenkcontext. In die gevallen wordt 

de inhoud van het gedicht op een andere manier gestuurd; ook daar kom ik op terug.  

Beeldgedichten 

In Huygens’ oeuvre zijn, zoals gezegd, slechts enkele gedichten te vinden die zijn geschreven 

naar aanleiding van of als bijschrift bij een werk uit een ander genre dan de 

portretschilderkunst. Van weinig van deze gedichten is bekend naar aanleiding van welke 

afbeelding Huygens ze schreef. Zo dichtte hij op 22 februari 1641 ‘In effigiem infantis beatae 

Mariae pomum tenentis’; vertaald ‘Op de afbeelding van het kind van de Heilige Maria die een 

appel vasthoudt’. De vertaling luidt:  

 

O Gij die door het kwaad van de appel veroordeeld zou worden, gij Rechtvaardige: ontneem de 
vrouwelijke hand nu ook weer de appel van het kwaad.118 

 

Het is niet altijd duidelijk, net als voor portretgedichten soms geldt, of de gedichten zijn 

geschreven met een specifiek schilderij voor ogen of dat het gaat om een literaire bespiegeling. 

Zo schreef Huygens bijvoorbeeld op 9 juli 1667 ‘In puellos charta lusoria certantes in tabella’, 

vertaald ‘Op een schilderij van jongens die vechten bij het kaarten’. Het luidt, in vertaling:  

 

Kijk: echte mannen! Hun sierlijke onschuld is simpelweg dronken zijn;  
En hun hoogste doel is belazeren.119  

 

Hier wordt een verband gelegd tussen de risico’s van drank en de bedrieglijkheid van het 

kaartspel. Dat het gedicht op een afbeelding betrekking heeft, blijft in de tekst impliciet. Op de 

autograaf tekende Huygens aan dat hij het schreef ‘Inter Gaudam et Schonhoviam’, reizend 

tussen Gouda en Schoonhoven. Deze ontstaanscontext, het schertsende karakter en het gebrek 

                                                      
118 Gedichten III, p. 155, het verscheen in de Momenta (1644), p. 153 onder de titel ‘In effigiem infantis Domini 
et Mariae Matris pomum tenentis’.  
119 Gedichten VII, p. 140.  
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aan afbeeldingsspecifieke informatie laat de vraag rijzen of er überhaupt sprake is van een 

visuele afbeelding.120 Verder valt op dat het opnieuw gedichten zijn met een moreel karakter.  

 Maar er zijn ook gedichten waarbij wél zeker is dat Huygens ze naar aanleiding van een 

concreet kunstwerk schreef, en welk kunstwerk dat is. Zijn vroegst bekende beeldgedicht 

dateert van mei 1619.121 Het onderwerp is een prent die zijn vriend Jacob de Gheyn had 

gemaakt van de Laocoöngroep. (Afb. 13) De print is opgedragen aan Noël de Caron (ca. 1550-

1624), gezant van de Staten Generaal in Londen. Huygens had een jaar ervoor tijdens zijn 

verblijf in Londen bij De Caron gelogeerd, en ook De Gheyn, die aan dezelfde reis deelnam, 

had de gezant ontmoet.122  Waarschijnlijk maakte De Gheyn de tekening, waarvan later een 

prent werd gemaakt, naar een bronzen replica van de klassieke Griekse beeldengroep door de 

Italiaanse schilder en beeldhouwer Francesco Primaticcio (1504-1570).123  Noch de opdracht, 

noch Huygens’ gedicht geeft informatie over het beeld zelf, of zijn verblijfplaats.124  

 Op 1 mei 1619 vertaalde Huygens de passage uit Vergilius’ Aeneis waarin de dood van 

Laocoon en zijn zonen wordt beschreven.125 Op hetzelfde vel schreef hij een Latijns 

beeldgedicht op De Gheyns tekening, dat hij daarna naar het Nederlands vertaalde. Beide 

beeldgedichten zijn gedateerd 2 mei: 

 

‘Paraphrastice’ 
Den ouden Laocoon uyt syn verwoeste Romen 
Door een Bataefsche handt gedolven en genomen 
Comt weder aenden dach: Seght alle die dit ziet, 
Wat moeten wy de Gheyn voor sulcken gifte niet? 
'Tgeen ons Grootvaderen wel eer plach toe te hooren, 
Is voor kindts kinderen dees tweedemael geboren.126 

 

Wat Huygens prijst in deze lofdichten is De Gheyns inzet om de kennis van een kunstwerk 

voor het nageslacht te behouden. De ets wordt omschreven als een hergeboorte van het 

klassieke beeldhouwwerk.127 Het beeld dat de kunstenaar een kunstwerk geboren laat worden, 

                                                      
120 Frans Blom gaf mij aan dat in dit gedicht ‘in tabella’ ook ‘aan tafel’ kan betekenen. De vraag of het over een 

kunstwerk gaat, kan worden gesteld voor een gedicht als ‘In picturam incendij’; vertaald ‘Een schilderij van een 
brand’ van 6 augustus 1642: ‘Het verbaast me niet dat olie levensecht vuur voortbrengt. Maar het verbaast me wel, 
dat dit doek niet in vlammen opgaat.’ Zie Gedichten III, p. 201 en Huygens (1644), p. 172. 
121 Gedichten I, p. 139.  
122 Zie over Huygens’ eerste educatiereis naar Engeland, het gezelschap van De Gheyn en het contact met De 
Caron: Huygens/Blom (2003b) II, pp. 92-116.  
123 Van Regteren Altena (1983) I, pp. 129-130, II, pp. 175-176 (cat. 88), III, p. 246. De Gheyns tekening die aan de 
prent ten grondslag ligt, is ook bewaard gebleven. 
124 Van Regteren Altena legt uit dat aanvankelijk was aangenomen dat De Gheyn een replica had gezien in de 
verzameling van Arundel. Huygens en De Gheyn hadden deze collectie immers tijdens hun verblijf in Londen 
samen bezocht. Er is echter geen andere vermelding van een dergelijk beeld in die collectie, én op de tekening en 
print zijn specifieke elementen te zien zoals het ontbreken van Laocoöns rechter arm, die overeenkomen met de 
replica van Primaticcio in Parijs. Zie de vorige voetnoot. 
125 Worp geeft aan: Vergilius Aeneis II, vs. 212-225. 
126 Gedichten I, p. 139.  
127 De Laocoöngroep is onderwerp van vele beeldgedichten. Zie Kranz (1986), pp. 100-129. 
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komt bij Huygens veelvuldig voor en is ook bekend binnen de kunsttheorie.128 Het woord 

‘gedolven’ verwijst er bovendien naar dat het beeld zelf in die tijd was herontdekt, letterlijk 

opgegraven. Huygens publiceerde zijn gedichten op De Gheyns Laocoöngroep niet, blijkbaar 

had hij ze voor een beperkt publiek geschreven. Hoewel Huygens een daadwerkelijke 

afbeelding voor ogen had toen hij het gedicht schreef, is zijn gedicht opgebouwd uit 

traditionele topiek.  

 

Op 9 maart 1632 schreef Huygens: ‘In effigiem Chroni pennas amori praescidentis’, ‘Op de 

afbeelding van de Tijd die de vleugels bij Amor afknipt’. In vertaling:  

    

‘Op de afbeelding van de Tijd die de vleugels bij Amor afknipt’ 
Welgevleugeld zou ik, zei Cupido, af en toe heen en weer kunnen vliegen 
Ongevleugeld raak je me nooit meer kwijt 
De oude man die de onschuldige vleugels afknipte,  
Verweet nu zijn handen dat ze verzuimd hadden de pijlen te pakken.129 

 

In dit gedicht spreekt Cupido tot vader Tijd. Cupido plaagt hem door te zeggen dat hij zonder 

vleugels niet af en toe een stukje kan gaan vliegen en altijd bij hem moet blijven. Het plan van 

Vader Tijd om Cupido zijn vleugels af te nemen en zo de liefde te temmen was dus mislukt; 

ook in ouderdom zal men door Cupido worden gekweld. Het gedicht past binnen een 

emblematische traditie. Deze scene is namelijk verbeeld in de bundel Amorum emblemata 

(1608) van Otto van Veen. In het begeleidende gedicht wordt de afbeelding op een andere 

manier geïnterpreteerd:  

 
“t Hert even iongh.’ 
Den tijdt Cupido wel sijn vleughels af kan snijden,  
Soo dat hy niet soo hoogh magh vliegen als hy plagh [deed],  
Maer ’t hert blijft vry, met wil en dencken hy vermagh  
Den Ouden wagheman ’t sweep-clappen doet verblijden. 

 

Hier wordt benadrukt dat, hoewel de liefde als men op leeftijd komt minder wordt en niet 

hoog meer kan vliegen, zij nooit helemaal verdwijnt.130 Huygens varieerde dus fraaier op een 

bestaand thema.  

Het embleem van Van Veen was niet de aanleiding van Huygens’ gedicht op Vader 

Tijd. De directe aanleiding is een schilderij van Van Dyck: De Tijd kortwiekt Cupido, 

                                                      
128 De Jongh wijst er op, zie De Jongh (1986), p. 57. Zie bij Huygens bijvoorbeeld ‘Aen Ioff.w. Tesselschade 
Vischer, drijvende een’ schoone dochter van Mr. Pieter van Veen, in sijn leven uytnemend schilder, tot het 
geestelick leven’. (Gedichten II, p. 252) Zie ook zijn gedichten op de kunst die Anna Maria van Schurman heeft 
gemaakt: Gedichten IV, p. 40, 43, 82 en 238.  
129 Zie Gedichten II, p. 234. Voor de vertaling: Depauw en Luijten (1999), cat. 51, p. 359. 

130 Zie ook: Depauw en Luijten (1999), cat. 51, p. 359. 
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tegenwoordig in Parijs.131 (Afb. 14). Op 28 januari 1632 had Huygens in zijn dagboek 

geschreven dat hij door Van Dyck was geportretteerd.132 En op 11 maart 1632 vervaardigde 

Huygens een drietal gedichten dat betrekking heeft op Van Dycks Icones principum, virorum 

doctorum, pictorum.133 Deze gedichten gaan over het geplande boek met portretten, over 

Huygens’ eigen portret dat erin opgenomen zou worden opgenomen en over het zelfportret 

van Van Dyck dat het titelblad zou sieren.134 Het gedicht op de afbeelding van de Tijd is dus 

geschreven in een periode waarin Huygens met Van Dyck contact had. Dit maakt het 

aannemelijk dat Huygens zijn ‘In effigiem Chroni pennas amori praescidentis’ schreef naar 

aanleiding van Van Dycks De Tijd kortwiekt Cupido. Huygens nam zowel de gedichten op 

Van Dycks Icones als het gedicht op het schilderij van Vader Tijd op in de Momenta 

desultoria (1644). Interessant is, dat hij in de gedichten over het portrettenboek wel Van 

Dycks naam noemde, maar in het gedicht op Vader Tijd niet.135 Blijkbaar functioneerden 

beeldgedichten anders dan portretgedichten.  

 

In tegenstelling tot Huygens’ gedicht ‘In effigiem chroni pennas amori praescidentis’ geeft de 

titel van zijn ‘In tabulam Percelli pictoris ύδροποιου excellentissimi’ wél direct een verband met 

een contemporaine kunstenaar. Huygens schreef dit gedicht – in vertaling ‘Op een schilderij 

door de uitnemende zeeschilder Porcellis’ – op een zeestuk van Jan Porcellis (1584-1632). Het 

gedicht is gedateerd 5 augustus 1642 en luidt, in vertaling:  

 

Als de oorsprong van Pegasus’ bron geen fabel is, 
Dan is het toch een geschiedenisverhaal van niks.  
Moet je zien hoe hij met zijn hoef, zo ongelijk een Bataafse hand, 
Een petieterig watertje laat ontspringen. 
Porcellis bestrijkt maar lichtjes het doek, 
Of de golven van hoge rivieren en zoute zeeën springen te voorschijn. 

 

In dit gedicht wordt het penseel van Porcellis, in ‘Bataafse hand’, vergeleken met de hoef van 

Pegasus waarbij de tweede het onderspit delft.136 Het is niet noodzakelijk te weten welk 

schilderij Huygens zag toen hij dit gedicht schreef. Het staat verder af van het kunstwerk dan 

                                                      
131 Barnes (2004), cat. III.65, p. 299. Het schilderij van Van Dyck is niet gedateerd en er is geen informatie over 
een mogelijke opdrachtgever. Aan het eind van de zeventiende eeuw bevond het zich in de collectie van Paleis het 
Loo; het werd verkocht op de veiling van 1713. Wanneer het in de verzameling van de Oranjes kwam, is niet 
bekend. Zie verder Depauw en Luijten (1999), cat. 51, p. 359, en Jonckheere (2008), pp. 148-149, 245. 
132 Unger (1885), p. 20: ‘28 Jany. Pingor a Van Dyckio, cum arbor in aedes lapsus esset.’ Vertaling: ‘28 januari. Ik 
word geschilderd door van Dyck, hoewel er een boom op z’n huis was gevallen’. 
133 Van Dyck begon eraan rond 1630, maar het boek werd pas in 1645 postuum gepubliceerd. Zie over deze 
bundel Mauquoy-Hendrikx (1956); Huygens wordt behandeld onder nummer 53. Zie verder Depauw en Luijten 
(1999). 
134 In 1632 schrijft hij: ‘In libros iconum illustrium virorum Anton: Dyckij’, ‘In meam ibidem effigiem’ en ‘In 
ipsius Dijckij effigiem’ Gedichten II, pp. 234-235. 
135 Huygens (1644), p. 79. De drie gedichten over de Icones staan op pp. 76-77, dat over Vader Tijd staat enkele 
pagina’s na de serie op de Icones. 
136 Zie over de contemporaine positionering van de Hollandse kunst ten opzichte van Italiaanse kunst (als 
voortgekomen uit de klassieke oudheid) en de kunst uit de omliggende landen Becker (1998). Vergelijk specifiek 
het gedicht van Lampsonius daar op p. 32. 
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bijvoorbeeld het gedicht dat geschreven is naar aanleiding van de afbeelding van Vader Tijd. 

In het gedicht op het schilderij van Porcellis staat niet het kunstwerk, maar de woordgrap – 

Porcellis maakt meer water dan Pegasus – centraal.137 Huygens nam het gedicht op in de 

Momenta desultoria.138  

Gedichten over schilderkunst als intellectuele zelfrepresentatie 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk hebben gedichten centraal gestaan waarin Huygens 

expliciet schreef over de beeldende kunst, en zijn ook portretgedichten en beeldgedichten 

geanalyseerd. Het merendeel van de gedichten over schilders en hun werk kan worden gezien 

als een literair spel waarin een morele boodschap doorklinkt. De vondsten zijn opgebouwd uit 

intelligente wendingen, een combinatie van literaire ontlening en eigen vernuft. Huygens 

speelt in deze gedichten, net als in veel gedichten over andere onderwerpen, een 

epigrammatisch taalspel.  

De eigenschappen van deze poëzie karakteriseren Huygens als een typische hoveling. 

Hij schreef voor een literaire elite. Dat blijkt uit zijn keuze voor het Latijn, uit de vele 

verwijzingen naar de klassieke mythologie, uit het gebruik van jargon uit de schilderkunst en 

uit de manier waarop de gedichten onder vrienden circuleren en naderhand gebundeld 

werden in de Momenta desultoria. De gedichten over de beeldende kunst tonen de dichter als 

goed onderlegd schrijver met een spitsvondige stijl. Over de waardering voor de kunstenaar of 

diens werk leren ze amper iets.  

Geschenken en diplomatieke doelen 

Onder de gedichten die in dit hoofdstuk centraal staan, bevinden zich gedichten die in 

persoonlijke context functioneerden en gedichten die in een zakelijke of diplomatieke 

omgeving zijn ontstaan. Hierin speelt de kunst een ondergeschikte rol. Van deze poëzie ga ik 

na hoe Huygens zijn kennis van kunst inzet voor andere doelen dan schrijven over de kunst 

alleen. Hij gebruikte zijn gedichten om zichzelf zo goed mogelijk te presenteren. Hierbij gaat 

het bijvoorbeeld om gedichten die hij schreef om vrienden te bedanken voor een artistiek 

geschenk, maar ook probeerde hij – met zijn vaardigheid om op de juiste manier over kunst te 

                                                      
137 Zie over Porcellis Walsh (1974). Misschien schreef Huygens het gedicht naar aanleiding van het kijken naar 
het zeestuk dat van Porcellis’ hand kan zijn, waarmee Huygens zich door de Keyser liet uitbeelden. Inhoudelijke 
argumenten hiervoor zijn er echter niet. Zie over het portret bijvoorbeeld Van der Ploeg en Vermeeren (red.) 
(1997), cat. 15, pp. 160-163. In de inventarissen van de stadhouderlijke collectie komt de naam van de schilder 
niet voor.  
138 Huygens (1644), p. 173. In de tweede druk van de Momenta desultoria (1655) is in de titel het woord ‘tabulam’ 
gespeld als ‘Fabulam’, het betreft waarschijnlijk een zetfout.  
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kunnen dichten – vrienden te maken in (internationale) ambtelijke kringen.139 Deze zakelijke 

contacten werden vaak door Huygens aangehaald met een onderliggende politiek doel.  

Gedichten die functioneren in een persoonlijke context 

In dit deel bestudeer ik in de eerste plaats gedichten die zijn ontstaan rondom 

geschenkuitwisseling. Verwijzingen naar de schilderkunst komen namelijk voor in gedichten 

die Huygens schreef als dank voor ontvangen kunstwerken en in gedichten die hij een cadeau 

aan een schilder liet begeleiden. Bijzondere aandacht krijgt het gedicht Ooghentroost dat 

Huygens voor Lucretia van Trello schreef. De schilderkunst komt er namelijk uitgebreid in 

aan de orde. Vervolgens zullen verwijzingen naar de schilderkunst in funeraire poëzie worden 

geanalyseerd. Huygens schreef verschillende gedichten op het overlijden van schilders. Ten 

slotte bespreek ik gedichten van Huygens die destijds bij of onder een portret zijn 

gepubliceerd.  

Gedichten rondom geschenkuitwisseling 

Het uitwisselen van cadeaus is een bekend verschijnsel in de vroegmoderne tijd, het was 

onderdeel van een discours dat diende ter bevestiging van een sociale band.140 Zo ontving 

Huygens op 30 januari 1628 een brief op rijm van zijn voormalige studiegenoot uit Leiden 

Jacob van der Burgh (1596-1659). Het document vergezelde een kopie van zijn portret: ‘Ick 

vreese datmen my voor u heeft afgeschildert, als of ick was veraart en t’eenemael verwildert.’ 

(vs. 17-18), schrijft Van der Burgh. Huygens reageert met het gedicht ‘Antwoord’ waarin hij 

het voor zijn studiegenoot opneemt: 

 

Tis van Mierevelds pinceel niet,  
noch van Ravesteins palett,  
maer een Copiist die scheel siet  
heeft hem, slinx, soo af gesett.141 (vs. 5-8) 

 

Huygens neemt in dit gedicht geen blad voor de mond; een gegeven paard mag, op aanzet van 

de schenker, blijkbaar best in de bek worden gekeken! Maar in het vervolg van het gedicht 

verandert de toon. Huygens gebruikt literaire gemeenplaatsen om de geportretteerde te 

troosten: hij noemt het portret een ‘schaduw’ en stelt dat zijn ziel en deugden toch niet 

kunnen worden afgebeeld.142  

                                                      
139 De scheiding tussen privé en zakelijk is bij Huygens niet altijd eenvoudig te maken. Het betreft hier een grove 
indeling om het materiaal behapbaar te maken. 
140 Zie algemeen Mauss (1990), (1950)1, Peck (1990), Davis (2000) en specifiek Kooijmans (1997), vooral 
hoofdstuk VIII en Thoen (2007).  
141 Gedichten II, pp. 190-192, citaat regel 5-8. 
142 In 1634 scheef Huygens over een portret van Van der Burgh waarop Van der Burgh samen met Johan 
Brosterhuysen, eveneens een studiegenoot uit Leiden, is afgebeeld: ‘Op de sydelinge afbeelding van 
Brosterhuijsen’ en drie maal een erop volgend ‘Noch’.142 De tekening, gedateerd 1624, bevindt zich in de Teylers 
collectie in Haarlem. Zie bijvoorbeeld Strengholt (1987b), p. 27. In de gedichten wordt een imaginaire wereld 
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 Enkele jaren later liet Huygens een (kopie van) een portret van zijn inmiddels 

overleden vader maken door de beroemde hofschilder Michiel van Mierevelt (1567-1641.143  

Hij schonk het in 1635 aan zijn vriend Daniel Heinsius (1580-1655). Heinsius was hoogleraar 

en bibliothecaris in Leiden en in 1625 had Huygens zijn bundel Otia aan hem opgedragen.144 

Bij het portret van vader Christiaan schreef Huygens vier Latijnse portretgedichten.145 In deze 

gedichten past hij literaire gemeenplaatsen toe op de geschenksituatie. Het eerste bezingt het 

portret zoals het zal hangen in Heinsius’ bibliotheek, waarbij de nadruk ligt op de lof voor zijn 

vader.146 In het tweede gedicht ‘Ad Heinsium’, vraagt Huygens de ontvanger het geschenk met 

liefde te ontvangen. Het luidt, in vertaling: ‘Degene die jou de dode schaduw van zijn dode 

vader zendt, vraagt slechts dit: heb ’t als levend lief.’147 Het derde en vierde gedicht hebben 

geen betrekking op de geschenksituatie. In Huygens’ oeuvre zijn verschillende gedichten aan te 

wijzen die op vergelijkbare wijze een geschenk begeleidden.148  

 

Huygens was ook zeer geïnteresseerd in het onderhouden van contacten met vrouwen die 

onderlegd waren in de letteren en de kunsten. Zo wisselde hij vele brieven en gedichten uit 

met de beroemde Anna Maria van Schurman (1607-1678). De beeldende kunst komt voor in 

brieven die dateren uit de periode tussen 1634 en 1669.149 Ze correspondeerden veelal in het 

Latijn. Veel van de gedichten die hij voor haar schreef – op het portret dat ze in 1634 van 

zichzelf graveerde, op haar pinacotheca in 1645 en 1649, op haar in 1640 vervaardigde 

zelfportret in 1649, op haar portret door Janssens van Ceulen in 1661 en vele andere – staan 

eveneens in het teken van een uitgewisseld kunstwerk.150 Eén van Huygens’ gedichten is onder 

haar portret afgedrukt.151 (Afb. 15) Dat Huygens’ poëzie ook van waarde was voor de sociaal-

                                                                                                                                                                      
gecreëerd rond deze twee portretten. Huygens schreef vanuit de afgebeelde personen en laat hen reageren op wat 
ze in hun blikveld zien. De gedichten lijken niet op het getekende, maar op een onbekend, geschilderd portret 
geschreven. Volgens Huygens had Van der Burgh zich namelijk laten ‘bestollen’ in de ‘olyverw’.  
143 Zie Broekman (2005), pp. 30-31. 
144 Huygens/Blom (2003b) II, pp. 82-84. 
145 Gedichten II, p. 303, pp. 308-309.  
146 Gedichten II, p. 303: ‘In effigiem patris mei in bibliotheca Heinsij’, in vertaling: ‘Op de afbeelding van mijn 
vader, hangende in Heinsius’ bibliotheek’.  
147 Gedichten II, p. 303: ‘Ad Heinsium’  
Qui mitto Patris mortui umbram mortuam,  
Hoc tantum, amari viva postulo,  
Tuus.  
148 Zie bijvoorbeeld ‘In effigiem abrah. de Mori, verbi divini praeconis, matri missam’, vertaald ‘Op de afbeelding 
van Abraham de Mori, predikant, toegezonden aan diens moeder’. Gedichten III, p. 171. 
149 Zie over dit contact en de rol van de beeldende kunst daarin binnenkort Van der Stighelen en De Landtsheer 
(2010) en eerder Stighelen (1987) en (1992). Zie ook Kai Sass (1971) hoofdstuk III.  
150 Van der Stighelen en De Landtsheer (2010) behandelen deze gedichten inhoudelijk. Zie in het corpus: 
Gedichten II, pp. 299-302 over het zelfportret uit 1634, Gedichten IV, p. 40 en IV, p. 144 voor de gedichten op 
haar pinacotheca, Gedichten IV, p. 144 ook voor Huygens’ gedicht op haar zelfportret uit 1640, voor zijn gedicht 
uit 1661 op haar portret door Van Ceulen in 1657 Gedichten VI, p. 310. Zie verder Gedichten IV, p. 146, IV, p. 
238. 
151 Het gedicht ‘In effigiem Annae Mariae a Schurman’ van 12 april 1661 verscheen onder de gravure die Cornelis 
van Dalen jr. maakte naar het schilderij door Cornelis Janssens van Ceulen. In een brief van Huygens aan Van 
Schurman 23 maart 1651 (Brieven 5126) verwijst hij nog naar een ander gedicht dat onder een afbeelding is 
gepubliceerd. Onduidelijk is waar deze opmerking naar verwijst. 
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literaire status van Anna Maria van Schurman, blijkt uit het feit dat zij enkele van zijn 

gedichten opnam in haar verzamelbundel Opuscula uit 1652.152  

 Eén van de geschenken die Huygens aan Anna Maria van Schurman stuurde, was het 

in 1651verschenen Begraeffenisse van Syne Hoogheyt Frederick Henrick. Het bestaat uit een 

beschrijving van de uitvaart van de stadhouder in tekst en daarna dertig gravures die achter 

elkaar gelegd de stoet weergeven.153 (Afb. 16) Het is ‘Gheteeckent en uytghegheven door Pieter 

Post, Architect ende Schilder der Doorluchtighste Princen van Orangien; En ghesneden door 

Pieter Nolpe’. Huygens stuurde Anna Maria van Schurman het boek, of één van de prenten 

eruit, vergezeld van een Latijns gedicht.154 (Afb. 17) Het luidt, in Nederlandse vertaling:  

 

Toen ik het zag, was ik meteen verloren. Wat zegt u, Van Schurman,  
Welke Plato, welke Aristoteles zal deze knoop doorhakken? 
De schaduw is sterker dan het voorwerp zelf; na afloop van de begrafenis  
Blijft de uitvaart duren die Post hier graveert. 
Het unieke talent van de etser zal leven na de lijkstoet,  
Wanneer de man die de lijkstoet afbeeldde, reeds lang gestorven is.  
Parca, je gaat hier in de fout: doorgaans vergaat met het voorwerp ook de schaduw;  
Wanneer het leven hier voorbij is, kan de schaduw echter niet sterven.155 

 

De onsterfelijkheid van de kunst staat in dit gedicht centraal. Opnieuw wordt het begrip 

schaduw gethematiseerd. Waar in portretpoëzie vaak de afbeelding als schaduw van de 

werkelijkheid wordt bestempeld, staat zij hier juist centraal als vorm waarin de begrafenisstoet 

voor altijd blijft doorlopen en ook nog het leven van haar maker, Post, zal overleven. De 

‘onsterfelijkheid van de schaduw’ is, in de context van een begrafenis, een toepasselijke 

paradox. 

 

Anna Maria van Schurman was niet de enige vrouw met wie Huygens in de tweede helft van 

zijn leven geschenken uitwisselde. Vanaf begin jaren 1650 stond Huygens in contact met 

Béatrix de Cusance, hertogin van Lotharingen (1614-1664). Ook deze vrouw was goed thuis in 

de kunsten en letteren.156 In 1652 ontving hij van Béatrix portretten van zijn voorouders. In 

het volgende hoofdstuk zal ik op dit geschenk uitvoerig ingaan. Als dank stuurt hij haar een 

camee waarop Adam en Eva zijn afgebeeld. In de verschillende Franse gedichten op de in steen 

gesneden afbeelding staat één thema centraal: het via Adam en Eva benadrukken van hun 

                                                      
152 Schurman (1652), pp. 324-325. De gedichten zijn opgenomen in haar hoofdstuk ‘Elogia’ waar ook Latijnse 
gedichten van onder andere Barlaeus en Heinsius afgedrukt zijn. 
153 Post (1651). Ik zag het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 
154 ‘Ad Annam Mariam Schurmans inscriptum pompae funerisauriaci per P. Postium aere expressae.’ Gedichten 
IV, p. 256. Onder het gedicht staat: ‘A. Mariae Schurmannae cum funebri munusculo adscribebat. C.H.Z. 
MDCLI’ (Constantijn Huygens schreef dit voor Anna Maria van Schurman met de rouwstoet als geschenk 1651) 
Op cit: Van der Stighelen en Landsheere (2010), p. 52.  
155 Vertaling Van der Stighelen en Landsheere (2010), p. 52.  
156 Zie over dit contact de inleiding bij Huygens/Huysman en Rasch (2009).  
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gemeenschappelijke Bijbelse voorouders.157 Verder ontving hij haar eigen portret, waarop hij 

ook een tweetal gedichten vervaardigde.158   

 Huygens ontving verder begin 1660 verschillende geschenken van de dichteres Adriane 

le Thor.159 Dat blijkt uit de gedichten ‘Danck, aen Ioff.w Adriane le Thór, voor het contrefeitsel 

van een oud mann, een yvoiren copken, ende 3. dickschellige citers’ en uit Huygens’ ‘Halven 

danck aen Ioff. Adriane le Thor voor een present van blommen in miniature van De Gheyn’ 

en uit Huygens’.160 Huygens had dus een portret van een oude man van haar gekregen, een 

kopje van ivoor, drie citroenen en een bloemstuk in miniatura van De Gheyn. Ik citeer de 

openingspassage (vs. 1-4 van in totaal 20 regels) van het tweede gedicht om te laten zien dat 

het kunstwerk niet onderwerp, maar aanleiding voor het dichten was:  

 

De Bloemen die gij schenckt en sullen noijt verleppen;  
Noch Uwe Vriendschap oock: soo duijd ick 't Sinnen-beelt.  
Duijd ick 't naer uwen sin, soo derv ick niet eens reppen  
Hoe uw' miltdadigheit mijn schamend hert verveelt. 

 

In de zinnen waar het kunstwerk ter sprake komt, gebruikt Huygens het thema van de 

onsterfelijkheid van de kunst ten opzichte van de natuur. De gedichten staan echter bovenal in 

het teken van de geschenkcontext.  

Datzelfde geldt voor de gedichten die Huygens schreef in 1673 naar aanleiding van een 

schilderij dat hij ontving van Jeanne van Aerssen (werkzaam: 1671-1678). Het betrof een 

portret dat zij van haar zus had geschilderd. In drie Franse dankdichten staat de 

ontstaansgeschiedenis van het portret centraal. Ik citeer er één:  

 

Pere et Mere ont donné la vie à ceste belle, 
Mais vie perissante et sujette à mourir.  
Sa merveilleuse sœur, ne le voulant souffrir, 
D’une immortelle main l’a rendus immortelle.  

 

Opnieuw is het thema onsterfelijkheid. Deze keer maakt Huygens geen gebruik van de topiek 

rondom het begrip schaduw, maar gebruikt hij de verhouding tussen afbeelding en afgebeelde 

om de lof op de kunstenares te bezingen. Vader en moeder hadden sterfelijke kinderen op de 

wereld gezet, maar één van hen had ervoor gezorgd dat zij niet dood zullen gaan. De één 

overleeft in de afbeelding die van haar is gemaakt, de ander als maker van hetzelfde portret.161  

 
                                                      
157 Gedichten V, p. 33, 44, 45.  
158 Zie Gedichten VI, pp. 56-58 en 225. Zie over de geschenkuitwisseling tussen Huygens en De Cusance: 
Huysman (2010). 
159 Te Winkel (1924), p. 529.  
160 Gedichten VI, p. 278, 311. Zie ook Brieven 5712. 
161 Zie Gedichten VIII, pp. 97-98. In de jaren die erop volgen dichtte Huygens regelmatig op kunst van de hand 
van Jeanne van Aerssen. Zie Gedichten VIII, p. 178 ‘(Sur le portraict de Philippe de Marnix Seinr de St. 
Aldegonde; du sçavant pinceau de Mad.le Ieanne d’Aerssen)’, 288 ‘(Epistre d’importance)’ en 347 ‘(Op het 
conterfeitzel van Ian van Calcars geboortestad, door hem zelfs gedaen, en meesterlyck gecopieert door Ioff. 
Ieanne van Aarssen)’. 
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Ook gedichten zelf fungeerden als (relatie-) geschenken.162 Zo stuurde Huygens bijvoorbeeld 

in februari 1644 een Latijns portretgedicht op de afbeelding van de zangeres Utricia Ogle 

(1611-1674) aan hun gemeenschappelijke kennis en componist Johan Albert Ban (1597-

1644).163 In augustus van dat jaar schreef Huygens haar een brief waar hij een Frans gedicht op 

dat portret bijvoegde.164  

Een ander voorbeeld is een serie gedichten die Huygens als pamflet publiceerde. 

Waarschijnlijk zette het zien van een portret van de Haagse predikant Caspar Streso (1603-

1664) hem aan tot het schrijven van zijn Pastorum Hagiensium Icones (1651). (Afb. 18) In 

deze bundel zijn zes Latijnse gedichten opgenomen waarin de lof wordt gezongen op zes 

Haagse predikanten afzonderlijk en één gedicht op hun allen samen.165 Over de aanleiding van 

het publiceren van het pamflet kan worden gespeculeerd. Wilde Huygens de Oranjes een hart 

onder de riem steken in deze moeilijk tijden – alle predikanten dienden allemaal in hun kerk. 

Of was het een charme-offensief vanwege zijn orgeltraktaat waarmee hij in 1641 bij 

predikanten kwaad bloed had gezet?166  

 Dat de uitwisseling van dergelijke gedichten gebeurde vanuit een dieper liggende 

sociale pragmatiek, blijkt uit de brieven van Franciscus Plante (1613-1690). Hij was zojuist 

teruggekeerd van een reis in het gezelschap van Johan Maurits van Nassau Siegen (1604-1679) 

naar Brazilië toen hij Huygens schreef dat hij graag als dichter tot Huygens’ kring toegelaten 

wilde worden.167 Johan Maurits was een achterneef van Frederik Hendrik en woonde, net als 

Huygens, aan het Plein in Den Haag. Om zijn verzoek kracht bij te zetten stuurde Plante bij 

deze brief van 14 september 1644 een gedicht op een portret van Johan Maurits.  

Een jaar later, op 14 november 1645, schreef Plante aan Huygens dat hij diens 

gedichten op dezelfde afbeelding had gelezen. Plante doelde waarschijnlijk op Huygens’: ‘In 

effigiem I. Mauritij Nassavij’ en ‘In eandem’ van 10 en 11 november van dat jaar.168 Had 

Huygens afschriften van zijn gedichten naar Plante teruggestuurd? Ik citeer het eerste, in 

vertaling:  

 

Stop te vragen, beschouwer, hoeveel roem hier straalt van  
Onder de vreeswekkende helm van dit milde gelaat. 
Als je de Alciden van ons land kent, de Hollandse bliksems,  
Dan volstaat hier te zeggen: dit is Johan Maurits van Nassau.  

  

                                                      
162 Zie dit fenomeen bijvoorbeeld Huysman (2010).  
163 Zie Brieven 3462 en Gedichten III, p. 287: ‘In effigiem nobilis heroinae Utriciae Ogle, τής µελικωτάτης’.  
164 Brieven 3710 en Gedichten III, p. 318: ‘Dans le beau livre d’airs de Mad.le Ogle, escrit et peint à la main’. Zie 
ook Rasch (2010), specifiek p. 136. 
165 Zie over deze bundel Broekman en Bloemendal (2008).  
166 In Huygens’ Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken der Vereenighde Nederlanden (1641) pleitte 
hij voor het gebruik van het orgel om de gemeentezang te verbeteren. Streso was één van de tegenstanders van het 
invoeren van het orgel als begeleidingsinstrument. Zie voor de tekst Huygens/Zwaan (1974) en algemeen 
bijvoorbeeld Frijhoff en Spies (1999), pp. 593-595. 
167 Brieven 3755.  
168 Brieven 4208. Zie Gedichten IV, p. 62. 
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Maar vraag wel waarom de schilder zijn hoofd niet  
Met lauwer heeft willen omkransen.  
Hij zou hem geheel aan het oog onttrekken,  
Met zoveel blad zou deze triomfator bedekt moeten worden.  

 

Hoewel Plante in de brief vraagt of hij Huygens’ gedichten in een publicatie mag opnemen, 

zijn ze toch niet in Plantes Mauritiados libri XII (1647) onder het portret van Johan Maurits 

door Theodoor Matham (1605-1676) opgenomen.169 Mogelijk kreeg Plante geen toestemming 

omdat Huygens zijn naam niet aan Plantes bundel wilde verbinden. Huygens’ vriend Barlaeus 

had namelijk in hetzelfde jaar een boek uitgebracht over de reis van Johan Maurits waarin ook 

de gravure van Matham was afgedrukt. De titel van dit werk luidde Rerum per Octennium in 

Brasilia.170 In beide publicaties is onder het portret een bijschrift door Barlaeus opgenomen. 

(Afb. 19) 

 

Huygens zette ook zijn dichtbundels in als instrument om relaties te onderhouden, 

bijvoorbeeld met schilders en andere kunstenaars. Hij gebruikte zijn poëzie om zich te 

profileren en elk geschenk ging gepaard met een passend gedicht. Welke rol speelde de kunst 

in Huygens’ gedichten aan iemand die zelf kunstenaar was, of met de kunsten in aanraking 

kwam? Hieronder geef ik drie voorbeelden: de contacten met de Seghers, Junius en Lely. 

Daniël Seghers (1590-1661) en Pieter Lely (1618-1680) waren schilders die werkten in 

hofkringen – de eerste in Antwerpen, de tweede in Londen – en Franciscus Junius (1591-1677) 

was een geleerde die over kunst had gepubliceerd. Hun posities waren zo vooraanstaand dat 

Huygens hen graag met poëzie aan zich bond.  

De Antwerpse jezuïetenschilder Daniël Seghers ontving een exemplaar van Huygens’ 

Heilighe daghen (1645).171 Huygens bood de bundel in 1645 aan met een begeleidend, 

eveneens in het Nederlands geschreven gedicht: ‘Aen Daniel Seghers uytnemende bloem-

schilder, met myn Heilighe Daghen’:  

 

Werpt een médoogend oogh op mijn' verwelckte Bloemen, 
Bloem-schepper onder God. sij konnen sich niet roemen 
Yet Segher-lijcks te zyn. die daer nae trachten souw, 
Most sich vermeten wat Natuer, de wijze vrouw, 
Niet onderstaen en derft. 'Tzyn sterffelicke bladen, 
Die self in haer geboort met dorheid zijn beladen, 
En wasschende vergaen. daer d'uw' onsterffelyck 
Geen end en sullen sien dan in des werelds lijck. 
'Tzyn Bloemen niettemin; maer uyt Hollandsche veenen 
En poelen voortgebracht; 'Tzijn Torven, hard als steenen, 

  

                                                      
169 Zie Plante (1647). Ik zag het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 
170 Zie Barlaeus (1647). Ik zag het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.  
171 De bundel bestond uit een serie gedichten op christelijke feestdagen die hij in zeer korte tijd had geschreven, 
tussen 31 december 1644 en 8 januari 1645. Huygens droeg de bundel op aan Leonore Hellemans, echtgenote van 
zijn vriend Pieter Cornelisz. Hooft en presenteerde het cadeau als een nieuwjaarsgeschenk. De publicatie van de 
bundel werd verzorgd door Barlaeus, die er ook een eigen drempeldicht voor vervaardigde. Zie over de Heilighe 
daghen Huygens/Zwaan (1968) en Huygens/Strengholt (1974).  



53 

 

Maer waterigh van aerd; en evenwel wat warm: 
Warm, als eens sondaers ziel ontsteken in gekarm. 
Mishaeght u haer gesicht: neemt eenighsins genoegen 
In 'twonderlick gewasch der struycken diese droeghen; 
En seght, de vrucht is slecht: maer 'tis een zeldsaem land, 
Daer vlamm uijt slyck ontstaet, en 'tvier in 'twater brandt. 172 

 

In dit gedicht staat opnieuw de onsterfelijkheid van de kunst centraal. Huygens’ gedichten, die 

hij zijn geschreven bloemen noemt, kunnen zich niet meten met bloemen van Seghers; die 

overtreffen de natuur door hun onsterfelijkheid. In het tweede deel van dit gedicht schampert 

Huygens over zijn eigen poëzie: de gedichten zijn typisch Hollands (hij vergelijkt ze op 

ingenieuze wijze met turf) en geschreven door een zondaar. Hij doelt hiermee op de 

calvinistische grondslag van de gedichten, in contrast met het werk van de Zuid-Nederlandse 

Jezuiet.  

 Hoe de gelegenheid de inhoud van Huygens’ gedichten bepaalde, valt ook te illustreren 

met het vers dat hij schreef aan Junius. Huygens stuurde in 1651 een exemplaar van zijn 

Ooghentroost (1647) aan deze internationaal bekende taalkundige die, zoals gezegd, ook over 

de schilderkunst had geschreven. Junius had in 1637 De pictura veterum uitgebracht. Huygens 

liet zijn Ooghentroost vergezellen van een Latijns gedicht. Ik citeer een vertaling:  

‘Aan F. Junius, opdrachtvers bij mijn Ooghentroost.’ 
Ik vraag je, Iunius, dit Nederlandse gedicht niet te versmaden. 
Ik vraag je om woorden te lezen die Rome vreemd zijn, 
Dat eist een Hollandse tong: zoveel gezag over jou heeft  
Onze landstaal, dochter van een Saxische moeder. 173 

 

Dit gedicht staat in het teken van een verantwoording voor de taalkeuze van het geschonken 

Ooghentroost. Huygens wilde Junius te laten zien dat hij wel degelijk de geleerdentaal 

beheerste. Hij verdedigt in dit gedicht zijn keuze niet te hebben geschreven in de taal die 

Junius zelf gebruikte. 

 In 1670, ten slotte, stuurde Huygens een exemplaar van zijn Zee-straet van ’s Graven-

hage op Schevening (1667) aan de naar Engeland geëmigreerde schilder Pieter Lely.174 Lely was 

in 1661 aangesteld als hofschilder van koning Karel II waar hij, net als jaren daarvoor Van 

Dyck, een jaarlijks pensioen ontving.175 Zee-straet liet Huygens vergezellen van de volgende 

gedichten: 

 

Towards the Sea-side ev’rie daij 
Our People follweth this new waij. 
See what both Love and Art can doe.  
Here the new Way doth follow you. 

                                                      
172 Gedichten IV, p. 51. 
173 Gedichten IV, p. 256.  
174 Zie over de tekst van Huygens’ Zee-straet bijvoorbeeld Huygens/Strengholt (1981) en specifiek over de 
toegevoegde gravures die De Hooghe naar een tekening van De Bisschop vervaardigde: Van Nierop, Grabowsky 
(e.a., red.) (2008).  
175 Zie Sluijter (2003), specifiek p. 20 en bijvoorbeeld Keblusek (2003).  
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Wat dunckt u dan van ‘toverlegh 
Van onsen Schevelingsche Wegh? 
Eerst liep hij maer van hier aen ‘tStrand; 
Nu loopt hij tot in Engeland.176 

 

Huygens presenteert hier zijn Zee-straet als een brug van de Republiek naar Engeland. Dit 

blijkt ook uit het feit dat hij één gedicht in het Engels, en één in het Nederlands schrijft. Deze 

opdracht publiceerde hij in de Korenbloemen (1672) onder de titel ‘Aen een’ Vriend in 

Engeland, met mijn’ Zee-straet’. Het kunstenaarschap van de aangeschrevene speelt dan dus 

geen rol meer.177  

Ooghentroost 

Een gedicht dat intensief wordt bestudeerd waar het Huygens’ uitspraken over schilders 

betreft, is Ooghentroost.178 Huygens publiceerde het in 1647. Het is een lang gedicht; en de 

schilderkunst is één van de onderwerpen is die erin voorkomt.179 Huygens schreef het voor zijn 

vriendin Lucretia van Trello (ca. 1590-1663), die aan één oog blind was geworden. Om haar te 

troosten wijst het haar op de morele blindheid van verschillende groepen mensen. Ik bespreek 

het gedicht op deze plaats omdat hij het aan Lucretia als geschenk gaf. Daarnaast is het een 

gedicht waarin de schilderkunst misschien niet centraal staat, maar wel vrij uitgebreid aan de 

orde komt. Ik analyseer de ontstaansgeschiedenis van Ooghentroost om na te gaan hoe de 

uitspraken over de kunst die erin voorkomen, moeten worden geïnterpreteerd.  

Huygens’ Ooghentroost is in twee fasen ontstaan. Een eerste versie bood Huygens 

Lucretia aan. Huygens dateerde het gedicht 5 januari 1647, het bestond toen uit 430 versregels. 

Na een inleiding van 138 regels laat hij verschillende groepen mensen de revue passeren 

waarvan hij beredeneert waarom ze als ‘blind’ kunnen worden gekarakteriseerd. Hij begint 

met ‘De Gierighe’, de hebzuchtigen. Zij zijn blind omdat ze slechts geld zien; ‘Sij keuren ‘tbeste 

paerd naer de verguldste zadel.’ Daarna volgen ‘De Prachtighe’, ‘De Machtighe’, ‘D’Eer-

suchtighe’, ‘Het Venus-volck’, ‘De Nydighe’, ‘De Toornighe’, ‘De wijnighe’, ‘De Iaghers’, ‘De 

Tuijschers’, ‘De Pleiters’, ‘Den Hoveling’, ‘De Letter-luij’, en ‘De Dichters’.180 

Daarna breidde Huygens het gedicht uit om het daarna klaar te maken voor publicatie. 

In Huygens’ gepubliceerde versie telt het gedicht 1002 verzen en is de rij met blinden 

uitgebreid tot 31 groepen mensen in totaal. De naam ‘Trello’ is veranderd in ‘Parthenine’ en 

het gedicht telt 1002 verzen. Op verschillende momenten, maar waarschijnlijk nadat Huygens 

het oorspronkelijke gedicht aan Lucretia had aangeboden, voegde Huygens grote 

hoeveelheden Griekse aantekeningen, Latijnse citaten en Bijbelverwijzingen in de marge toe.  

                                                      
176 Gedichten VII, p. 295. 
177 Huygens (1672), p. 312. 
178 Lize Gosseye en Christophe van der Voort werken aan de Universiteit Gent aan een onderzoek naar Huygens’ 
Ooghentroost onder begeleiding van Jürgen Pieters.  
179 Zie Leerintveld (1990), Broekman (2005), pp. 22-23. 
180 Zie voor een overzicht van de typen en Huygens’ redenering Huygens/Zwaan (1984), p. XVIII.  
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Eén van de groepen mensen die Huygens op een later moment toevoegt, is die van de 

schilders. (Afb. 20) Bij de uitbreiding blijkt dat Huygens twee methodes heeft gehanteerd. De 

meerderheid van de groepen zijn tegenpolen, antithesen: de kwistigen staan tegenover de 

gierigen, de bezigen tegenover de luien. Daarnaast blijven enkele groepen zonder tegenhanger 

zoals de uit de eerste fase daterende hovelingen, geleerden en dichters en ook de – nieuw 

ingevoegde – schilders.181 

Over de blindheid van de schilders schrijft Huygens (afb. 21):  

 

 De Schilders (dit gaet hoogh) de Schilders, Parthenine, 
 (Noch zynse van ‘tgeslacht dat ick eerbiedigh diene) 
455 De schilders heet ick blind. en soom’er wel op lett, 
 ’T zijn scheppers meestendeel. sy sien maer door ‘tpalett, 
 En bouwen een’ Natuer, die vriendlick is van wesen 
 En soet en aengenaem: maer meent ghy daer te lesen 
 Hoe grootemoer Natuer haer eighen wesen staet? 
460 ‘Tis verre vanden wegh. Een steegh is oock een’ straet, 
 Een hutt is oock een huijs, en Struijcken zijn oock boomen,  
 Maer steegh en hutt en struijck zijn schaduwen en droomen 
 Bij straet en huijs en Boom: daer hoort veel goedheids toe 
 Om Gods en menschen werck te keuren met gemoe 
465 Voor even en gelyck. Wat wilm’ons meenen leeren? 
 Twee droppen zijn niet eens, twee eijeren, twee Peeren, 
 Twee aengesichten min. De trotste mogentheid  
 Van d’eerste Schepper blyckt in ‘teeuwigh onderscheid 
 Van all dat was en is en werden zal naer desen;  
470 En is ’t laetduncken van een mensch soo hoogh geresen, 
 Dat menschen machtigh zijn, daertoe, in allen schijn, 
 Niet kunstenaers genoegh, niet Scheppers wilde zijn? 
 Siet hoe verr ‘tsoete volck in dese blindheid dwalen: 
 Gaet met haer wandelen door Boom en Bergh en Dalen, 
475 Dat’s, seggens’, een Gesicht dat Schilderachtigh staet. 
 ‘K kan ‘tniet ontschuldigen, ‘tis derteltjes gepraett; 
 My dunckt sy seggen, God maeckt kunstighe Copijen 
 Van ons oorspronkelick, en magh sich wel verblyen 
 In ‘tmeesterlick patroon, all waer ’t van onse hand, 
480 ‘Ten kon niet schooner zijn, in Zee en Locht en Land. 
 Gaet met die scheppers thuijs, en leentse ‘tstrackste wesen, 
 ‘Tlangmoedigste gedult, om door en door te lesen 
 Hoe God uw aensicht schiep. Als ‘tlang gemaertelt is, 
 Daer staet ghij in ’t paneel: maer, in een woord, ‘tis mis.  
485 Sy scheppen u een ijet, een Bloedverwant, een’ Broeder: 
 Maer ghij en staet ‘er niet. De Dochter is maer Moeder, 
 De Vader is maer Soon. En, soeckt ghij meer bewijss, 
 Komt tot de tweede proef: daer ‘s ’t weer een’ ander Wijz, 
 Een ander Bloedverwant, een’ niewe Nicht geboren, 
490 En ghij in twijffeling wie wijsselixt gekoren. 
 Siet nu de menschen in haer oogeloosheid aen 
 Of ’t volck is om Gods doen of misdoen aen te slaen.182 

 

Bij de verzen 466, 467, 473 en 475 voegt Huygens in de druk citaten toe uit klassieke 

geschriften. De stelling dat twee door God geschapen objecten volgens hem nooit hetzelfde 

zijn (r. 466-469) onderbouwt hij met verwijzingen naar Euripides en Cicero over de 

                                                      
181 Ik gebruikte de inleiding van Zwaan; zie Huygens/Zwaan (1984), pp. IX-XXV. 
182 Gedichten IV, 100-101. 
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ongelijkheid van mensen ten opzichte van elkaar.183 Bij de regels over de vermeende blindheid 

van de schilders (r. 473-475) citeert Huygens eerst Cicero over het vermogen van schilders om 

details te zien die de gewone mens niet waarneemt en daarna Plato over de onmogelijkheid 

van de nabootsende kunsten om het wezen van een object te tonen.184 In deze laatste bron zit 

de sleutel voor de interpretatie.  

 De schilders zijn blind, zo legt Huygens uit, omdat ze niet in staat zijn het wezen van 

Gods schepping af te beelden. Hij spreekt troost uit door erop te wijzen dat ‘Gods en 

menschen werck’ (vers 464) niet, zoals de schilders menen, met elkaar overeen kunnen 

komen. Ter ondersteuning van zijn betoog gebruikt Huygens klassieke bronnen. Hij baseert 

zich op Plato’s Ideeënleer. Daarin vormt de Ideeënwereld de basis waarvan de wereld een 

schaduw is, en de kunst weer een schaduw is van de wereld. Huygens’ argument voor de 

blindheid van de schilders bestaat uit een christianisering van deze platonische opvatting.185 

Hij illustreert zijn stelling aan de hand van de portretschilderkunst wanneer hij schrijft: ‘God 

maeckt kunstighe Copijen / Van ons oorspronckelick’ waarna de schilders, die hij ‘scheppers’ 

noemt, hetvolgende doen: ‘Sy scheppen u een ijt, een Bloedverwant, een’ Broeder’.186 Huygens 

vondst ligt in het als blind bestempelen van de schilders zonder hen er feitelijk op aan te 

vallen: zij kunnen er immers niets aan doen. Net als voor de dichters, de geleerden en de 

hovelingen vindt hij ook hier een passend argument.  

 Zoals gezegd publiceerde Huygens’ zijn gedicht in de loop van 1647 en weer later 

drukte hij het in de Korenbloemen opnieuw af. Maar Huygens’ gedicht Ooghentroost, en 

specifiek het citaat over de schilders, was breder verspreid. Niet alleen Huygens zelf 

publiceerde het, ruim twintig jaar later nam ook de Middelburgse boekhandelaar en uitgever 

Willem Goeree (1635-1711) een deel ervan op in het eerste hoofdstuk van zijn Inleyding tot de 

Praktijk der Algemeene Schilderkonst (1670).187 Goeree citeert de regels 465-480 in zijn 

uiteenzetting over het gebruik van het spreekwoord ‘Dat is Schilderagtig’:  

  

                                                      
183 Bij vers 466 geeft Huygens een citaat waarbij hij geen bron vermeldt. Het gaat om een regel uit Stobaeus die is 
toegewezen aan Euripides. De vertaling luidt: ‘Er is niets gelijk van wat in de mensen is.’ Het heeft betrekking op 
de gerechtelijke ongelijkheid binnen het menselijk bestel. Bij vers 466 neemt hij een citaat op uit Cicero waarvan 
hij tevens de bron geeft. De vertaling luidt: ‘Wat verder? Is het juist bij de mensen niet zo, dat ge bij de meest op 
elkaar lijkende uitwendige gedaanten een ongelijke aard aantreft en bij een gelijke aard een verschillende 
gedaante?’ Zie Huygens/Zwaan (1984), p. 73. 
184 De vertaling van Huygens’ citaat bij vers 473 luidt: ‘Schilders zien vele details in de donkere en lichte partijen 
(van het schilderij), die wij niet zien.’ en van dat bij vers 475: ‘De schilderkunst en in het algemeen de 
nabootsende kunst, die ver van de waarheid afstaat, verwelkomt zijn eigen product en staat in een voortdurend 
contact met datgene van ons wezen, dat ver is van de functies van het intellect, en is een gezellinne en vriendin 
daarvan, zonder dat dit iets tot de waarde van het zedelijk juiste of van de waarheid bijdraagt.’ Zowel bij vers 473 
als bij 475 vermeldt Huygens de bron van de opgenomen citaten. Zie Huygens/Zwaan (1984), p. 74. 
185 Zie ook De Kruyter (1971), pp. 130-132. 
186 Zie ook Pieters en Gosseye (2007), p. 217. 
187 Zie Goeree/Kwakkelstein (1998), pp. 9-27. 
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Hier uyt blijkt dan, dat het spreekwoord, Dat is Schilderagtig, (wanneer wy yts aardigs in ’t natuurlijk 
leven beschouwen,) qualijk gebruikt en opgenomen word, evenals of de Schepselen maar ten naasten by, 
soo Geestig, Cierlijk en Plaisant, als de Geschilderde dingen waren, dat een groote misslag is; ten ware 
men het soo wilde nemen, Dat is Schilderagtig, (te weten) waardig om zijn plaisantie, aardige 
verkiesinge, en grootsheid Geschilderd te worden.188  

 

Goeree schrijft dan dat ‘de Vol-geestigen Heer Konstantijn Huygens’ de stelling ‘de Schilderye 

het Principaal, en de volmaakte natuur, slegts een Kopy’ – die het voorgaande impliceert – 

‘aardig wederspreekt’.189 Huygens’ gedicht werd dus in de zeventiende eeuw geciteerd om de 

aan de kunsttheorie verwante stelling.  

 Hoe functioneerde Huygens’ gedicht? Allereerst is het belangrijk dat in de eerste versie 

van de tekst, het gedicht voor Lucretia, de passage over de schilders nog niet voorkomt. Het 

ligt dus niet aan de basis van de opzet, Huygens voegde het toe op het moment dat hij heeft 

besloten tot publicatie. Daarnaast valt op dat in dit proces van het drukklaar maken het aantal 

regels niet alleen verveelvoudigd is, maar dat er ook veel verwijzingen toegevoegd zijn. 

Huygens wilde zich blijkbaar voor het grote publiek op een andere manier presenteren. In 

tegenstelling tot Lucretia lazen de vrienden in Huygens’ literaire kring uiteraard wél Grieks en 

Latijn.190 Het thema van Ooghentroost in geheel, consolatio, bepaalt de inhoud van de tekst. 

En ook van de schilders kan hij beargumenteren dat ze op een bepaalde manier blind zijn. De 

vondst bestaat uit het toepassen van een klassiek concept binnen zijn christelijke wereldbeeld. 

De kritiek op de portretschilders moet dus vooral niet tè serieus genomen worden, maar 

functioneert in een groter geheel van consolatio.  

 

Een overkoepelend element in Huygens’ gedichten rondom geschenkuitwisseling is dat de 

inhoud van de poëzie zich voegt naar het doel van het gedicht. Als Huygens een cadeau 

ontving, of er een stuurde, schreef hij een passend gedicht als dank of als opdracht. 

Ooghentroost kan worden gezien als een geschenk op zichzelf. Wanneer het onderwerp van 

het gedicht een object uit de beeldende kunst betreft, of de ontvanger van het gedicht een 

schilder is, bepaalt dat de inhoud van zijn gedicht. De inhoud van deze gedichten wordt dus 

bepaald door de geschenksituatie. Dit leidt ertoe dat ze niet kunnen worden gebruikt als 

aanwijzing voor het al dan niet waarderen van het geschenk, laat staan dat ze als autonome 

uitspraken gebruikt kunnen worden om Huygens’ smaak of visie eruit af te lezen.  

                                                      
188 Ik gebruikte de derde herdruk: Goeree (1697), pp. 21-22. 
189 Idem, p. 22. Zie ook Weststeijn (2008), pp. 106-107 en 255-259. 
190 Zwaan stelt dat Lucretia geen klassieke talen beheerste. Zie Huygens/Zwaan (1984), p. XIII. Dit gedicht wordt, 
net als ‘Van een verloopen schilder’, ook genoemd in een brief van Barlaeus aan Huygens. De brief is gedateerd 
22 november 1647 wat betekent dat Barlaeus waarschijnlijk weer als een van de eersten, na Lucretia zelf, van het 
gedicht kennis heeft genomen. Zie Brieven 4704. 
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Funeraire poëzie 

Een subverzameling gedichten van Huygens waarin de schilderkunst een rol speelt is zijn 

funeraire poëzie.191 In de inleiding kwam ter sprake dat Kranz in zijn index van beeldgedichten 

ook Huygens’ grafdichten op schilders tot de beeldpoëzie rekende. Op zich is dit opmerkelijk 

omdat in deze gedichten immers niet de kunst, maar de overleden persoon centraal staat. Hier 

geldt hetzelfde principe als bij de gedichten die Huygens schreef als dank voor ontvangen 

cadeaus: als het een artistiek geschenk betrof, werd daar in de poëzie de nadruk op gelegd. En 

als hij een gedicht schreef op het overlijden van een schilder, dan staat daarin diens kunst 

centraal. Dat zal ik hier laten zien. Op wiens sterven schreef Huygens’ gedichten? Hoe ziet deze 

poëzie eruit? En hoe functioneert de schilderkunst in deze gedichten? 

 In 1641 schreef Huygens een Latijns grafdicht op het overlijden van Van Mierevelt, hij 

publiceerde het grafdicht later in zijn Momenta desultoria (1644).192 Het luidt, in vertaling:  

 

Denkend aan Aemathia of Thrasimenum, huiver dan, wie je  
Ook bent, en beween deze nederlaag van ons vaderland. 
De schikgodin heeft met de dood van de schilder zoveel 
Mensenlevens weggenomen, als hij met de kunst ’t sterven 
Wilde wegnemen. Het is zoiets als Aemylius of Cannae: 
Mierevelt ligt hier met meer dan één legioen bataven.193  

 

In dit gedicht past hij de uit de portretgedichten bekende topiek toe op de actuele situatie. 

Waar een portretschilder ervoor kan zorgen dat mensen hun sterfelijkheid overwinnen, stelt 

hij hier dat met het overlijden van de portrettist niet alleen Van Mierevelt het graf in gaat. Hij 

kan nu immers niemand meer onsterfelijk maken; alle personen die deze schilder nog had 

willen afbeelden (voor het sterven had willen behoeden) gaan met hem mee.194 Opnieuw 

maakt Huygens dus gebruik van het bekende thema van de onsterfelijkheid van de kunst. 

Het gedicht ‘Epitaphium Iacobi Vallensis Med. et Mich: Mireveldij pictoris utriusque 

praestantissimi’; vertaald ‘Grafschrift op Jacob Vallensis, medicus, en Michiel van Mierevelt, 

schilder, beiden uitmuntend’ van 30 januari 1644 toont hoe Huygens gedichten voor elke 

gelegenheid naar zijn hand kon zetten. Jacob Vallensis, die als Jacob van Dalen (1570-1644) 

werd geboren, was hofarts onder Maurits en Frederik Hendrik. Huygens’ gedicht, in vertaling, 

luidt als volgt:  

 

Hier slaapt Vallensis’ metgezel, Mierevelt. Huiver 
Hollander. Jouw laatste uur is minder ver weg. 
Te Delft is de vraag, of men ze onder de sterfelijken moet  

                                                      
191 Zie over voorbeelden uit Huygens’ funeraire poëzie Witstein (1969), pp. 204-262. 
192 Huygens (1644), p. 159. 
193 Gedichten III, p. 161.  
194 Huygens gebruikte deze vondst ook in schertsgedichten zoals zijn ‘Grafschrift van een jong uytnemend 
contrefeiter’ (1670). Hier draaide hij haar om: dit gedicht gaat over een talentvolle, fictieve portretschilder die 
door de Dood wordt weggenomen omdat die zich bedreigd voelt. Gedichten VII, p. 312, Huygens (1672), p. 483. 
Zie over fictieve grafdichten Ter Meer (1991), pp. 160-161. 
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Rekenen, of onder de inheemse Goden. 
Ik weet het niet: ik herinner me wel dat de één mensen  
Onsterfelijk maakte, de ander mensen belette te sterven.195 

 

Van Mierevelt was al in 1641 overleden. Vallensis overleed enkele dagen nadat Huygens dit 

gedicht schreef, op 14 februari 1644. Waarschijnlijk is de titel dus later toegevoegd. Vallensis 

en Van Mierevelt waren beide afkomstig uit Delft, en de medicus was bovendien meerdere 

malen door de hofschilder geportretteerd.196 Het overlijden van Vallensis verbond Huygens 

met de idee dat een medicus eveneens de dood bestrijdt. Het thema van de onsterfelijkheid 

van de kunst staat ook hier centraal. 

Net als in de gedichten rondom geschenkuitwisseling – zijn eigen gedicht is altijd 

minder waard dan het cadeau waarvoor hij de schenker bedankt – zocht Huygens ook in zijn 

funeraire poëzie telkens naar de juiste toon. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een grafdicht dat hij in 

1658 schreef op het overlijden van architect Jacob van Campen (1596-1657). Huygens roemde 

Van Campens bouwstijl, en zijn kwaliteiten als schilder: ‘Hij die in ed’le verw en stelling had 

doorkropen / Al waermen Nederland na Roomen om siet loopen’197 De uitdrukking ‘verw en 

stelling’ ontleende Huygens aan de kunsttheorie; het begrip ‘stelling’ betekent houding of 

postuur; en dezelfde koppeling van woorden vinden we al terug in Van Manders Schilder-

boeck (1604).198 Van Campen had in zijn leven alles weten uit te beelden waarvoor de 

Hollanders naar Rome reisden. Wanneer Huygens in het Nederlands gedichten schreef, 

gebruikte hij de kunsttheoretische termen. De twee gedichten die Huygens’ schreef op het 

overlijden van Van Campen verschenen later in zijn Korenbloemen.199 

 Huygens’ funeraire poëzie voor beeldend kunstenaars is belangrijk om de 

onderliggende sociale pragmatiek. Huygens schreef grafdichten op schilders en kunstenaars 

die hij persoonlijk kende. Van Mierevelt schilderde zijn portret, net als Van Campen, met wie 

hij ook veel samen had gewerkt. Huygens schreef een reeks gedichten geschreven op het 

overlijden van de portretschilder Caspar Netscher (1639-1684) waarin hij telkens op puntige 

wijze het overlijden van de schilder bezong.200 Ook dichtte hij op het overlijden van Jacob de 

Gheyn, Jan de Bisschop (1628-1671) en Frederik van Dorp; allemaal mensen uit Huygens’ 

sociale kring.201 De literaire vondsten in deze gedichten zijn voornamelijk spel rondom het 

thema sterfelijkheid. De onsterfelijkheid van de kunst staat tegenover de sterfelijkheid van 

haar maker. Over de gebruikscontext is niet meer bekend dan dat Huygens het merendeel van 

                                                      
195 Gedichten III, p. 284. 
196 Gedichten II, p. 183. Huygens voegde in de Momenta het woord ‘Delfis’ aan de titel toe. Zie Huygens (1644), p 
197. 
197 Gedichten VI, p. 248: ‘Ander (Grafschrift)’. Het volgt op ‘Op het graf vanden heer Iacob van Campen’, 
Gedichten idem, p. 247. 
198 WNT stelling: 2b. Van Mander (1604), ‘Grondt’, hoofdstuk 8, 25 (f. 36r.). Hij spreekt daar over de 
‘welverwigh’e en constighe stellingh’ van Brueghels figuren in het landschap. 
199 Huygens (1672), p. 403. 
200 Gedichten VIII, pp. 334-336. 
201 Zie voor de lijkdichten Gedichten III, p. 160, VIII, p. 68, 242. 
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de gedichten opnam in zijn dichtbundels, om zo zijn netwerk van in hofkringen werkzame of 

in adellijke kringen bewegende kunstenaars te tonen.  

Onder of bij een portret gepubliceerd 

Een aantal van Huygens’ portretgedichten is gepubliceerd onder of bij een portret van degene 

over wie ze gaan. Hoe verhoudt de inhoud van het gedicht zich in zulke gevallen ten opzichte 

van het portret? Een voorbeeld is zijn op 23 september 1645 vervaardigde ‘Schip-breuck 

vanden heere Goethals’. Johannes Goethals (1611-1673) was hofpredikant van Frederik 

Hendrik. Op 19 september 1645 was een schip gezonken en de bemanning – waaronder 

Goethals – te water geraakt:  

 

Doe d'onvoorsiene kiel d'onmachtighe dé kraken, 
Doe spijcker, sparr, en spaen, en plecht, en plancken braken, 
Werd Goethals met de rest gedompelt inden vloed? 
Neen, niet als 'tonderlijf. den Hals was veel te goed: 
Den hals, die onse schuijt in 'theetste van de stroomen 
Noch moet verdedighen voor 'toverzeilend Roomen. 
Wat hiel hem boven stroom, de krachten sijner Ieughd? 
Sijn lijf dreef op sijn' Ziel, sijn' Ziel dreef op haer' deughd; 
Haer deughd was haer Geloof. en, of hij was aen 'tsincken, 
God deed' hem Pieters gunst, en schorste sijn verdrincken. 
Ia, schoon hem Ionas lot heel overkomen waer, 
Noch was hij binnen hoop van weder stranden: maer 
'Twaer Ninive te veel, all kons' hem weder visschen, 
Sijn saligh prediken drij dagen langh te misschen.202  

 

In het gedicht speelt Huygens met Goethals’ naam: dankzij zijn sterke ‘hals’ was de predikant 

niet verdronken. Het gedicht is als pamflet verschenen. Het was getekend ‘Constanter’ en 

vermeldde de plaats waar het ongeluk was gebeurd: ‘Oost-Eeckelo’ en de datum van het 

gedicht ‘Den 23. Sept: 1645’.203 Later verscheen het als portretbijschrift onder een gravure door 

Crispijn van den Queborn (1604-1652) naar het portret dat Anthonie Palamedes (1601-1673) 

in 1641 van de predikant had geschilderd.204 In 1674, dus na Goethals’ overlijden, werd deze 

portretprent gedrukt met het gedicht van Huygens als onderschrift.205 Het spreekt voor zich 

dat het onderschrift niet is geschreven in relatie tot het portret.  

 Op 3 maart 1666 schreef Huygens ‘In effigiem principis Guilielmi Henrici a Triglandio 

principi christiano suo praefixam’, vertaald ‘Op de afbeelding van Prins Willem Hendrik, 

ingevoegd door Trigland in zijn boek over de Christelijke prins’.206 Het is het eerste van vier 

gedichten op een boek van predikant Cornelius Trigland (1609-1672) over de opvoeding van 

Willem III. Trigland publiceerde zijn Idea, sive imago principis christiani in 1666.207 (Afb. 22) 

                                                      
202 Zie Gedichten IV, pp. 56-57. Zie over Goethals eerder Van der Aa, 7, pp. 261-262. 
203 Zie Knuttel (1978) deel 1, nr. 5240. 
204 Zie Hollstein (1949>) deel 17, p. 261. 
205 Catalogus (1896), p. 31, nr. 248, Gedichten IX, p. 16.  
206 Gedichten VII, pp. 93-94. 
207 De Universiteitsbibliotheek Leiden heeft twee exemplaren. Zie Trigland (1666).  
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Huygens’ eerste gedicht werd erin als portretbijschrift afgedrukt onder een gravure door 

Anthony van Zijlvelt (ca. 1640-na 1695) naar een schilderij door Abraham Ragueneau (1623-

na 1681). (Afb. 23) Het werd bovendien, met de drie andere gedichtjes als drempelvers 

opgenomen in de bundel.208 Het tweede van de vier versjes luidt, in vertaling: 

 

Trigland doet met de pen wat de graveur met de graveerstift doet;  
Beiden geven hier de beeltenis van de Oranjeprins. 

 

In alle vier gedichten staat het uit de oudheid stammende paragone-debat centraal, de strijd 

tussen de verschillende kunsten over de vraag welke het best in staat is de wereld af te 

beelden.209 Telkens varieert Huygens op het idee dat zowel het boek als het portret de jonge 

Willem toont. Dit is een manier om zowel de schrijver van het boek als de maker van het 

portret te prijzen. 

 

De gedichten over Willem III en Goethals functioneerden in de hofcontext. Maar er zijn ook 

gedichten van Huygens gedrukt onder portretten van mensen uit zijn persoonlijke omgeving. 

Hiervoor kwam al een gedicht ter sprake op een portret van Anna Maria van Schurman. Maar 

er zijn er meer. Eind maart 1646 schreef Huygens twee gedichten op een afbeelding van 

Henrick Bruno (1617-1664). Bruno was dichter en werkte tussen 1638 en 1647 als gouverneur 

van Huygens’ zoons.210 De gedichten gaan over een met potlood getekend portret, dat blijkt uit 

het eerste ‘In effigiem Brunonis plumbo delineatam’; ‘Op de afbeelding van Bruno, in 

potlood’. Ik citeer het tweede, in Nederlandse vertaling:  

 

‘Op de afbeelding van Hendrick Bruno’ 
Wil je een man schilderen die geverseerd is in verzen: dat  
Lukt niet, als je geen vers kunt maken. Bruno’s gelaat is niet  
In lijnen weer te geven: je zou hem in even zoveel kleuren  
Moeten schilderen. Kortom: om in één keer alle kleuren die  
Bruno waard zijn te gebruiken, schilder je een gedichtje.211  

 

Beide gedichten staan in het teken van het paragone-debat: als men Bruno écht wil afbeelden, 

dan moet dat niet in potlood, maar in kleur. Maar ook dan slaagt men slechts als dat in 

veelkleurige verzen wordt gedaan.212 Het hier geciteerde gedicht is te vinden onder de 

portretgravure van Reinier van Persijn (ca. 1614-1668).213 Dat de gedichten naar aanleiding 

van de tekening, en los van de gravure zijn geschreven, blijkt uit de datering van de prent. Die 

                                                      
208 Zie Trigland (1666). De pagina’s zijn niet genummerd. De gedichten zijn opgenomen na het voorwoord ‘Ad 
Lectorem’.  
209 Zie voor de tekst van de Latijnse gedichten én de vertaling bijlage 1. 
210 Zie over Bruno’s positie als gouverneur Strengholt (1988).  
211 Onbekend is, wie de tekening had gemaakt. Zie voor de gedichten Gedichten IV, p. 77. 
212 Zie voor de Latijnse tekst en Nederlandse vertaling bijlage 1.  
213 Zie Catalogus (1896), p. 50, nr. 407, Gedichten IX, p. 16. 
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verscheen namelijk pas na het overlijden van Bruno in 1665.214 Eerder had Huygens de 

gedichten al in de Momenta desultoria (1655) gepubliceerd. 

 Nog een voorbeeld van een portretgedicht dat inhoudelijk weinig met de afbeelding 

waaronder het is weergegeven te maken heeft. Ook Huygens’ gedicht ‘In effigiem C. Duarti’, 

‘Op de afbeelding van Caspar Duarte’ (1582-1653) was als portretbijschrift gepubliceerd. 

Huygens schreef het op 5 april 1657. Ik citeer de Nederlandse vertaling: 

 

Hoe zwaar het verlies van de overleden Duarte was, 
Wiens nobele schaduw hier nog altijd behaagt, aanschouw: 
De vier muzen die Antwerpen de wereld schonk en die het  
Negental van de Pindus deden wijken, van hen was zolang hij leefde 
Deze man de Vader, Liefde, Leidsman en Apollo.215  

 

Huygens gebruikt hier opnieuw het bekende thema van de schaduw die de dood overwint. 

Daarnaast leefde Duarte voort in zijn vier dochters. Huygens was sinds het begin van de jaren 

1640 bevriend met Duarte die lid was van een vooraanstaande en vermogende Antwerpse 

familie.216 Zijn gedicht werd afgedrukt onder een niet gedateerde gravure door Lucas 

Vorsterman I (1596/96-1674/75).217 Hoewel Huygens mogelijk een exemplaar van de gravure 

in zijn bezit had, staat ook dit gedicht inhoudelijk los van het portret.  

 

Verder zijn er verschillende bijschriften van Huygens gepubliceerd onder portretten van 

Lieven Willemsz van Coppenol (1598-na 1667). Van Coppenol was schoolmeester in 

Amsterdam voordat hij in 1650 het ambt moest neerleggen omdat er zich bij hem een vorm 

van krankzinnigheid had geopenbaard. Hij legde zich daarna toe op het kalligraferen. Van 

Coppenol bezocht verschillende dichters die hij afdrukken van zijn portret gaf, met de vraag 

om een lofdicht.218 Deze lofdichten gingen een publiek leven tegemoet. Een Latijns gedicht van 

Huygens verscheen onder Van Coppenols portret door Rembrandt en vijf Nederlandse 

portretgedichten onder een portret door Cornelis Visscher (ca. 1628-29 – 1668).219  

In 1661 liet Van Coppenol 28 lofdichten verschijnen op twee bladen in plano. (Afb. 

24) De prent is getiteld Op d’Afbeeldinghe en Penne-konst van Mr. Lieven van Coppenol. 

Onder de gravure door Visscher staat Huygens’ ‘Op de Prent vanden Onwedergaelicken 

Schrijver Lieven van Coppenol’ en bevinden zich 28 gedichten van Anna Maria van Schurman 

(1), Jacob Cats (2), Cornelis Boey (2), Catharina Questiers (2), Jacob Westerbaen (3), Joost 

van den Vondel (4), Jeremias de Decker (4), Dirck Verhoeven (1), Henrick Bruno (1), Gerard 

                                                      
214 Zie Hollstein (1949>) deel 17, p. 79. 
215 Zie Gedichten VI, p. 113. 
216 Huygens bezocht de Duartes vrijwel altijd als hij in de Scheldestad verbleef. Zie bijvoorbeeld Rasch (1994).  
217 Zie Hollstein (1949>) deel 43, p. 151. 
218 Zie voor biografische gegevens Wijnman (1933). 
219 Gedichten V, p. 213, Gedichten VI, p. 233, Bloemendal geeft een Latijns portretgedicht van Huygens dat is 
geschreven onder het portret door Rembrandt. Het werd door Stephanie Dickey ontdekt. Zie Dickey (2004) en 
Bloemendal (2004), p. 302. 
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Brandt (1), Jan Vos (1) en S. Engelsz. (1). Ook zijn er nog vier andere Nederlandse 

portretgedichten van Huygens’ hand afgedrukt.  

 Over de betekenis van Huygens’ gedichten is men het niet eens. Neolatinist Jan 

Bloemendal beargumenteerde in zijn artikel over Van Coppenol dat het Latijnse gedicht dat 

onder de afbeelding van Rembrandt is geplaatst niet moeten worden gezien als reactie op de 

prenten maar meer als literair spel.220 Kunsthistorica Stephanie Dickey echter suggereerde dat 

Huygens kritiek uit op de kwaliteit van het werk van Rembrandt. De vertaling van Huygens’ 

gedicht luidt:  

 

‘Op het portret van de beroemde kalligraaf Lieven van Coppenol’ 
De beoefenaar van de goddelijke kalligrafie is hierom niet genoeg te prijzen  
Omdat de toppen van de roem die hij verdient hoger liggen dan de roem die hij krijgt.  
Dit is de echte en toch ook weer niet de echte Coppenol, die vroeger  
krachtiger was in zijn jeugd, nu in zijn ouderdom nog krachtiger.  
Als je zijn hand over het gepolijste papier ziet vliegen  
Zou je niet zeggen dat de ouderdom op zijn hand drukt.  
In deze oude man zwelt nog de levenskracht van de jonge jeugd,  
Op die slapen passen geen grijze haren of kraaienpootjes.  
Haal je hand maar weg, Schilder, het is niet mogelijk, nee, deze Proteus  
Weer te geven, van wie ik niet weet of hij jong of oud is. 

 

Dickey stelt dat Huygens in die jaren geen persoonlijk contact met Rembrandt meer 

onderhoudt en geeft aan dat, hoewel het gedicht topisch is, het toch laat zien dat de dichter 

niet overtuigd is van Rembrandts kwaliteiten.221  

De hoofdgedachte van dit gedicht bevindt zich in de laatste twee regels. Het betreft de 

kern van het meest gebruikte topos in portretgedichten: de onmogelijkheid van het afbeelden 

van de grootheid van de geportretteerde. Huygens geeft, geheel volgens de conventies van deze 

topos, aan dat niemand – geen énkele schilder dus – Van Coppenol in een beeld zou kunnen 

vangen. De hiervoor aangehaalde stelling van Dickey is dus onhoudbaar. Eerder in dit 

hoofdstuk kwam een ander gedicht ter sprake waarin Huygens kritisch was over een portret 

van de hand van Rembrandt: zijn serie epigrammen op het portret van De Gheyn. Waarom 

betreft het in het gedicht op Van Coppenol geen kritiek op de schilder, en in het gedicht op De 

Gheyn in zekere zin wel? Het is een verschil tussen beide gedichten. Waar Huygens in zijn 

gedicht op Van Coppenol de traditionele topos gebruikt, draait het hem in zijn gedicht op het 

portret van De Gheyn om een gebrek aan gelijkenis tussen de persoon en het portret. De 

gedichten op het portret van Van Coppenol volgen zonder twijfel de regels van het genre, zijn 

geschreven vanuit een sociale verplichting en werden gepubliceerd tussen gelijksoortige 

gedichten van literaire vrienden.222 

 

                                                      
220 Bloemendal (2004), p. 303. 
221 Dickey (2004), pp. 154-155. 
222 Zie ook Haak (1990), (1969)1, pp.290-291. 



64 

 

Naar drempeldichten, lofdichten ter inleiding van een dichtbundel, van Huygens in het werk 

van anderen is nog geen onderzoek gedaan.223 Het zou interessant zijn te weten hoe zijn poëzie 

zich heeft verspreid en na te gaan hoe deze gedichten functioneerden. Zo werd een gedicht van 

Huygens gedrukt onder een portret van Ole Worm (1588-1654) in een boek over het 

rariteitenkabinet van Worm. Worm was een internationaal beroemde professor die zich als 

arts bezighield met studies naar medicijnen, botanie en anatomie en daarnaast bekend was als 

onderzoeker van oude runen.224 Na zijn overlijden werd het Museum Wormianum seu 

historia rerum rariorum (1655) gepubliceerd bij Elzevier in Amsterdam.225 Het portret hierin, 

was gemaakt door de onbekende Leidse graveur G. Wingendorp (werkzaam 1654-1681) naar 

een schilderij van Karel van Mander. (Afb. 25) Huygens’ gedicht, vertaald uit het Latijn, luidt: 

 

Zie het gelaat van de man, uit wiens schenking, lezer,  
U de grootste giften der natuur geschonken krijgt.  
Hij omvat zoveel schatten; deze  
Wormius zou zelf tussen al die rijkdommen verzameld moeten worden.226 

 

Worm kan, volgens Huygens, in zijn eigen kabinet worden opgenomen. Dit gedicht heeft 

inhoudelijk niet zozeer betrekking op het portret, maar draait vooral om de bijzondere man 

zelf, ook een wonder van de natuur. Het gedicht maakt dus een koppeling tussen auteur en het 

boek, waarin bovendien een afbeelding van Worms rariteitenkabinet is opgenomen (afb. 26), 

zonder in te gaan op het portret zelf.  

 Onduidelijk is vooralsnog hoe dit gedicht van Huygens in het boek terecht is gekomen. 

Misschien had Huygens de geleerde ergens ontmoet; Worm had als jongeman een rondreis 

gemaakt door Europa en tijdens die reis ook de Republiek bezocht.227 Verder onderhield 

Worm contacten met onder andere een aantal Leidse hoogleraren die ook Huygens goed 

kende.228 Bovendien bezat Huygens een boek van Worms hand.229 Had het te maken met 

Huygens’ interesse, en die van zijn zoon Christiaan (1629-1695), voor de 

natuurwetenschappen? Een ander portretgedicht van Huygens is namelijk afgedrukt onder een 

portret van de beroemde natuurkundig Anthonie van Leeuwenhoeck (1632-1723).230 Was hij 

                                                      
223 Zie over dit genre bijvoorbeeld Spies (2000b). Worp geeft een register van drempeldichten van Huygens in 
werk van anderen; zie Gedichten IX, pp. 189-191. Zie over de lofdichten van Huygens in het werk van drukker en 
uitgever Aert van Meurs: Leerintveld (1992), 145-146 en over die in het werk van De Brune: Leerintveld (2009), p. 
169. Zie over de indeling van Huygens’ eigen bundels Spies (1986).  
224 Zie Hovesen (1987), pp. 304-317.  
225 Ik zag het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam; Worm (1655). Zie ook: Schepelern 
(1971). 
226 Gedichten V, p. 170. 
227 Zie Schepelern (1971), p. 371. 
228 In de editie van Worms correspondentie komen namen voor van personen met wie Huygens ook contact 
onderhield, zoals de Leidse professoren Caspar Barlaeus, Daniël Heinsius en Jacob Golius. Zie Schepelern (1965-
68).  
229 Het boek met de signatuur ‘Constanter’ bevindt zich in Trinity College Library in Dublin; zie 
http://www.leidenuniv.nl/fsw/verduin/constanter/ [9.12.2009]. 
230 Gedichten VIII, p. 348: ‘Op de print van Ant. Leewenhoeck’, geschreven op 29 januari 1686. Zie Catalogus 
(1896), p. 50, nr. 409, Gedichten IX, p. 17. Een exemplaar van deze print is in het Rijksprentenkabinet.  
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met de hoogleraar of diens werk in aanraking gekomen door zijn nieuwsgierigheid naar runen 

en andere historische objecten?231 Of is de verbindende factor graveur Wingendorp? Huygens 

schreef namelijk nog een gedicht voor een ander werk van zijn hand.232 Er zijn nog veel vragen 

te beantwoorden over het sociale aspect van de plaatsing van gedichten bij de afbeelding waar 

ze betrekking op hebben.  

 

Ook waar het Huygens’ gedichten betreft die bij of onder een portret zijn gedrukt, houdt de 

eerder opgeworpen stelling stand: er is geen sprake van een aantoonbaar verband tussen het 

gedicht en de bedoelde afbeelding. De portretgedichten karakteriseren zich bovenal door 

epigrammatische puntigheid; ze zijn opgebouwd uit vondsten die vaak voortkomen uit 

literaire gemeenplaatsen. De gedichten zijn geschreven vanuit sociale pragmatiek.  

Gedichten met een diplomatiek doel 

Onderzoek naar de gedichten van Huygens waarin de schilderkunst voorkomt, levert ook 

poëzie op die puur geschreven lijkt te zijn vanuit zakelijk oogpunt. Het gaat om gedichten die 

Huygens schreef voor, en uitwisselde met, politieke kopstukken. Vooral tijdens het Eerste 

Stadhouderloze Tijdperk hield hij zich hier uitvoerig mee bezig. Tussen 1661 en 1665 verbleef 

hij lange periodes aan het Franse hof en de poëzie speelde in die jaren een belangrijke rol in 

zijn diplomatiek handelen. Dit is te verklaren vanuit het perspectief dat de positie van de 

Oranjes op dit moment politiek en militair gezien zwak was. Daarom restte slechts de weg van 

de diplomatie. Hieronder besteed ik eerst aandacht aan het contact tussen Huygens en de 

Franse vader en zoon Loménie, graven van Brienne. Daarna zal ik ingaan op de 

portretgedichten die Huygens tijdens deze jaren schreef, en uiteenzetten hoe die 

functioneerden in hun diplomatieke en sociale context.  

Huygens en Loménie: De Pinacotheca Sua 

Eind 1661 werd Huygens door Amalia van Solms naar Frankrijk gezonden om aan het hof van 

Lodewijk XIV (1638-1715) te pleiten voor teruggave van het vorstendom Orange. Huygens 

werkte ten tijde van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk namelijk nog voor het hof als lid van 

de Nassause Domeinraad. Lodewijk had Orange in 1659 ingenomen onder het voorwendsel 

van steunbetuiging aan Mary Stuart (1631-1660) in de voogdijtwist. Nu Mary overleden was, 

wilde Amalia het bestuur over het land terug. Tussen 1661 en 1664 sleepte de zaak zich voort: 

Lodewijk was niet te verleiden tot het terugtrekken van zijn legers. Uiteindelijk kwam het eind 

1664 tot een zwaarbevochten overeenkomst die Orange toekende aan de rechthebbende Prins 

                                                      
231 Thijs Weststeijn bereidt over deze publicatie een artikel voor.  
232 Gedichten VIII, p. 162: ‘Op de afbeelding der stede Delft, door bevel vande hoogh-achtbaere magistraet 
derselve uijtgegeven’, geschreven op 18 augustus 1677. Zie Catalogus (1896), p. 50, nr. 408, Gedichten IX, p. 17. 
Zie voor de afbeelding Van ’t Hof (1969).  
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van Oranje, Willem III.233 De post ‘buitenlandse zaken’ aan het Franse hof was in handen van 

de invloedrijke familie Loménie. Vader Henri Auguste Loménie, graaf van Brienne (1595-

1666) droeg sinds 1615 de titel ‘secretaire du cabinet’ en vanaf begin jaren veertig tevens die 

van ‘ministre’. Toen zijn zoon Henri Louis (1635-1698) eind jaren vijftig terugkwam van een 

educatiereis, volgde hij zijn vader op in het ambt.234  

Op 8 mei 1662 schreef Huygens een Latijns gedicht op een door Henri Louis 

beschreven verzameling schilderijen in het bezit van de familie Loménie. (Afb. 27) De titel van 

het gedicht luidde, in vertaling: ‘Op de pinacotheek van Loménie, beschreven door zijn eigen 

pen’.235 In de eerste vier verzen verwoordde Huygens zijn bewondering voor de 

kunstverzameling:  

 

Ik stond verwonderd, Loménie, over zoveel stralende sterren  
In zo’n klein stukje hemel, over zoveel sterren aan de muur in jouw museum.  
Waarheen ook maar ik mijn duizelende ogen wendde,  
Ik viel van verbazing in verwondering.  

 

Maar het gedicht stond niet in het teken van de collectie zelf:  

 

Maar nu ben ik weer bij zinnen gekomen, want u hebt  
Zelf met eigen hand de verbazingwekkende werken neergehaald als auteur.  
Vergeef me deze waarheid. […] 

 

Huygens gebruikte het paragonedebat tussen schilderkunst en poëzie om Loménie te prijzen 

voor diens vaardigheid in het beschrijven van kunstwerken. De dichtkunst van Loménie stond 

namelijk in dit gedicht centraal:  

 

Ik kon het penseel van Raphael bewonderen, van Titiaan, van Guido, van Polydore, en van al die andere 
halfgoden, als ik niet meer bewondering zou hebben voor de ene hand die al die vele handen die deze 
wonderen hebben vervaardigd, beter heeft weergegeven. 

  

Het gedicht was zoals gezegd geschreven naar aanleiding van een tekst van Henri Louis waarin 

hij zijn kunstcollectie beschreef. (Afb. 28) Het verwondert dan ook niet dat Huygens ervoor 

kiest de woorden van de graaf hoger te waarderen dan diens verzameling.  

 

Het gedicht over de pinacotheca was niet het eerste contact tussen beide families. Tijdens de 

genoemde educatiereis had Henri Louis in 1654 zowel Huygens als diens zoon Christiaan 

(1629-1695) in Den Haag ontmoet.236 Constantijn Huygens stuurde hem in mei 1655 een 

                                                      
233 Zie over de Franse missie Rijssen-Zwart (1987).  
234 Zie over vader en zoon De Loméni de artikelen van Houticq uit (1905), Doolittle (1968) 
235 ‘In ill.m comitis Briennaei pinacothecam ipsius calamo illustratam’. Gedichten VII, pp. 13-14. 
236 Henri Louis schreef erover in de memoires die hij aan het eind van zijn leven had opgesteld: ‘J’ai encore 
quelques amis en Hollande, MM. de Van Beuningen, Huygens de Zulichem, qui a une si belle maison à La Haye, 
sur le haut de laquelle il a fait mettre des spheres de cuivre doré en guise de girouettes (je ne sais pourtant si elles 
tournent au vent ou s’il y a une flamme dessus qui montre de quel côté il souffle), MM. Elzevier, M. Borel, Groot, 
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exemplaar van de tweede druk van zijn eerder dat jaar verschenen Momenta desultoria.237 

(Afb. 29, 30) Enkele jaren later, in 1660, publiceerde Loménie zijn reisverslag onder de titel 

Itinerarium. Henri Louis had Huygens een exemplaar doen toekomen, want in 1662 verscheen 

een herdruk van de bundel waaraan gedichten van Huygens zijn toegevoegd.238 Christiaan 

Huygens, die op dat moment aan zijn Franse netwerk werkte, liet Henri Louis een 

slingeruurwerk bezorgen en toen Christiaan in 1660-1661 Parijs bezocht, was hij geïnviteerd 

‘aupres du Roy et de M. le comte de Briene’.239 Over het bezoek vermeldt zijn reisverslag: ‘voir 

le comte de Briene, et apres son fils, marie a la fille de Monsieur Chavigny. Vismes ses 

tableaux, un excellent d’Albert Durer, et un de Corregio. Un crucifix que son Père fit apporter 

de Mic. Ange.’240  

 Het gedicht op de door Loménie beschreven kunstcollectie stond dus niet op zichzelf; 

het functioneerde in een context van geschenkuitwisseling. En ook dit gedicht werd door 

Loménie gepubliceerd. Eind 1662 liet de Franse minister de beschrijving die hij van zijn 

schilderijencollectie had vervaardigd drukken onder de titel: De Pinacotheca Sua.241 Niet alleen 

het hiervoor behandelde gedicht is als drempeldicht opgenomen, ook Huygens’ ‘In eiusdem 

pinacothecam ab ipso mihi inscriptam’, dat is ‘Op diens pinacotheek door hemzelf aan mij 

opgedragen’ dat hij schreef op 9 oktober 1662 en het op 14 oktober door hem vervaardigde ‘In 

eandem’ zagen hierin het licht.242 Bovendien was de bundel aan Huygens opgedragen. En hij 

was uitzinnig van vreugde toen hij eind oktober van Henri Louis een kopie ontving van het 

portret van Erasmus door Holbein dat in zijn De Pinacotheca Sua was bezongen.243 Hierover 

in het volgende hoofdstuk meer.  

 

Huygens’ correspondentie bevat tientallen brieven die hij met Loménie heeft gewisseld. Ze 

bewijzen dat Huygens zijn kennis van, en interesse voor kunst heeft ingezet om dit contact te 

cultiveren. Over deze manier van contacten leggen schrijft hij in Mijn leven (1678) wanneer 

hij vertelt over de onderhandelingen met Leopold Wilhelm, en diens opvolger Johan van 

Oostenrijk in 1656-1657:  

 
                                                                                                                                                                      
Nicolas Heinsius, et plusieurs autres que j’ai connus durant que j’étois en charge.’ Zie ed. Bonnefon (1916-1919) 
II, p. 186 en algemeen over de memoires: Charbonneau (1949). 
237 Het specifieke exemplaar, mét opdracht, bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek.  
238 Zie Loménie (1660) en Loménie (1662a). In de tweede druk zijn opgenomen: Huygens’ ‘In comitis de 
Briennae Itinerarium’ (geschreven op 21 maart 1662, zie Gedichten VII, p. 12), diens ‘Cesura ejusdem libri, pro 
Batavis’ (ongedateerd, Gedichten VII, p. 12), ‘In effigiem Com. Briennaei’ (geschreven op 29 mei 1662, zie 
Gedichten VII, p. 16),  
239 Huygens/Oeuvres complètes 22, p. 545. Zie voor informatie over de geschenkuitwisseling in zijn Franse 
netwerk de brieven 598, 600, 601, 603, 605. Zie ook Constantijn Huygens’ gedicht hierover: Gedichten VII, p. 25: 
‘Ad (Lomenium) cum horaria machină pendulo agitata’.  
240 Huygens/Oeuvres complètes 22, p. 557. 
241 Zie over de literaire aspecten van de bundel en een vertaling naar het Frans: Hénin (2000).  
242 Loménie (1662b), Bonnaffé (1873) en Gedichten VII, p. 20.  
243 Gedichten VII, pp. 21-22: ‘Ad Constantinum Hugenium Zulechemium effigiei Erasmi dedicatio jambis puris’, 
22-23: ‘Ad ill. comitem De Brienne χάρις αύτοσχέδιος’.  
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Bij […] Johan van Oostenrijk, zo wilde Fortuna, was ik niet minder gezien. Deze vorst, die zijn zorgen 
voortdurend verlichtte met harmonieuze concerten en niet zelden zelf zijn duim aan de snaren zette, 
was me zeer erkentelijk voor het Koninklijke geschenk dat ooit over zee aan zijn vader Filips was 
toegezonden maar onverwachts in handen van ons leger was gevallen. Dat waren boeken waarin 
musicerend Engeland destijds in opdracht van de hertog van Buckingham een verfijnde keur bijeen had 
gebracht. Ik wilde hem de werken schenken, maar hij weigerde ze als zijn bezit te aanvaarden en zei dat 
het geschenk voor hem al groot genoeg was als er op zijn verzoek exemplaren van afgeschreven mochten 
worden. Met dit soort middelen aasde ik op toegankelijkheid en een goed moment van spreken, en 
opende zich de deuren voor veilige, goede en snelle onderhandelingen. Zo bereiken we ernst met spel. 
Waar iemands talenten liggen, valt zijn gunst te winnen.244  

 

Tijdens zijn diplomatieke missies zocht Huygens dus naar díe punten, waarop hij bij zijn 

contacten een gunstig onderhandelingsklimaat kon scheppen.245  

 In het contact met de Franse ministers Henri Louis en Henri Auguste Loménie was het 

hun liefde voor de kunst en het verzamelen van schilderijen waar Huygens op inzette. Hij wist 

van deze interesse door de eerdere bezoeken aan Parijs van zijn zoon Christiaan en hij speelde 

daar handig op in. Hun collectie omvatte ruim dertig schilderijen, waaronder werk van Rafaël, 

Poussin, Dürer, Veronese en Carracci, maar ook schilderijen van Brouwer, Teniers en Van 

Dyck.246 Ook leerde Henri Louis op het moment dat de beide families contact onderhielden de 

Griekse taal, wat voor Huygens weer aanleiding was hem met gedichten hierover uit te 

dagen.247  

 

De gedichten van Huygens op de pinacotheca van Loménie dienden dus een pragmatisch doel. 

Het oogmerk van Huygens’ reis naar Parijs was de zaak Orange zo spoedig mogelijk in het 

voordeel van Amalia te beslechten. Huygens’ contact met de familie Loménie was een 

vruchtbare voedingsbodem voor politieke steun. Huygens vroeg in zijn brieven aan Henri 

Louis en Henri Auguste regelmatig aandacht voor zijn missie.248 Maar zelfs als de minister en 

zijn vader zich voor Huygens’ zaak hadden willen inzetten – iets wat uit de overgeleverde 

correspondentie niet blijkt249 – dan zal dit niet veel hebben uitgericht. Half november 1662 viel 

namelijk het doek voor de minister.250 Hij werd verbannen van het hof. Dit vorstelijke 

ongenade was een beslissend moment in de ‘vriendschap’ tussen Henri Louis en Huygens. In 

                                                      
244 Huygens/Blom (2003b) I, pp. 158-159, vers 733-747. 
245 Zie over de Brusselse commissies o.a. Rasch (2001) en Huygens/Blom (2003b) II, pp. 341-347. 
246 Zie over de collectie van de Briennes algemeen Schnapper (1994), pp. 243-246. 
247 Gedichten VII, pp. 17: ‘[Quaero Briennaeum]’, ‘Ad comitem Briennae studio Graecae linguae incumbentem’, 
17-18: ‘Eidem, ad poeticos lusus imtempestive provocanti’, 18-19: ‘Ad Lomenium Briennae com. nuper poetam’, 
19: ‘Ad Ill.m Briannaeum’, 20: ‘Eidem’, 23-24: ‘Ad Constantinum Hugenium indignatio in puros jambos’, 24: 
‘Receptus a certamine poetico, on quo se Briennaeus a Doc.mo Cossartio Soc. Ies. adjuvari passus erat’.  
248 Zie bijvoorbeeld Brieven 5778, 5785, 5793, 5822, 5823, 5854, 5856, 5879, 5948. 
249 Zie bijvoorbeeld Brieven 5782, 5900, 5910. 
250 Mogelijk was het overlijden van Mazarin in 1661 de reden voor een tanend vertrouwen van Lodewijk in zijn 
minister; de kardinaal had namelijk voor deze familie als patroon opgetreden. Zie over de gebeurtenissen 
bijvoorbeeld Hourticq (1905). 
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het voorjaar van 1663 schreef hij de graaf nog een tweetal brieven, waarna hij het contact 

definitief verbrak.251  

Parerga Peregrina, (portret-) gedichten in den vreemde geschreven 

Gedurende zijn verblijf in Parijs schreef Huygens veel portretgedichten, het merendeel op 

portretten van hoogwaardigheidsbekleders. Naast meerdere gedichten op het portret van 

Lodewijk XIV zelf, bezong Huygens het portret van diens vrouw Maria Theresia van Spanje 

(1638-1683), hun pasgeboren zoon Lodewijk, de Dauphin, en Lodewijks moeder Anna van 

Oostenrijk (1601-1666). Ook schreef Huygens portretgedichten op de afbeelding van de broer 

van de koning: Philips van Orléans (1640-1701) en diens vrouw Henriëtta van Engeland 

(1644-1670). Hij dichtte verder op de afbeelding van Lodewijk II de Bourbon, prins van 

Condé en hertog van Enghien (1621-1686) en diens zoon Henri Jules (1643-1709). Ook de 

portretten van Hugues de Lionne, markies van Berny (1611-1671) en minister onder Lodewijk 

Antoine hertog de Gramont (1604-1678) maarschalk van Frankrijk werden bezongen.252  

 Het schrijven van portretgedichten was, net als de bezoekjes aan de Loménies, 

onderdeel van Huygens’ sociale politiek. Ik citeer het eerste gedicht dat hij tijdens zijn 

aanwezigheid in Parijs schreef; het is gedateerd 25 december 1661. Het luidt, in vertaling uit 

het Latijn:  

 

‘Op de afbeelding van de allerchristelijkste koning Lodewijk XIV’ 
Frankrijk, puik land, stop van al jouw helden, dankzij wie  
Je bent wat je bent, de gezichten of gedenktekens te vereren.  
Alle grote koningen die de tijden ooit hebben vereerd,  
Van hen allen heb je hier de samenvatting in één.  
Om de lof van allen op deze ene te kunnen plakken,  
Zeg dan: deze ene ontvouwt allen; hier is de stamvader.253 

 

Interessanter dan de inhoud van de gedichten die hij in deze tijd schreef – centraal staat 

telkens de afkomst van de afgebeelde – is hun gebruikscontext. Zo stuurde Huygens gedichten, 

waaronder waarschijnlijk een volgend gedicht ‘In effigiem regis’ van 4 januari 1662, aan Henri 

Louis Loménie op 11 januari 1662. Hij schreef in de begeleidende, in het Latijn gestelde brief: 

‘Ik stuur deze verzen want niet alle geletterden aan uw hof vonden ze gevat. Dat hoor ik van 

                                                      
251 Zie Brieven 6006, 6018, 6025, 6047 
252 Zie Gedichten VII, p. 5: ‘In effigiem regis christianissimi Ludovici XIV’, ‘In eandem’, pp. 7-8: ‘In effigiem regis’, 
p. 36: ‘In effigiem Annae Austriacae reginae matris Ludovici XIV’, p. 42: ‘In effigiem Maria Teresae Reginae’, p. 
45: ‘In effigiem regis’, 46: ‘In effigiem ducis Aurelianensis regis unius fratris, Ad D. de Lionne’, ‘In eius effigiem’, 
p. 47: ‘In effigiem Ill.mi Leaenae’, ‘In effigiem … Britannicae Ducissae Aurelianensis’, ‘In effigiem Principis 
Delphini’, p. 51: ‘In effigiem principis Condaei’, ‘In effigiem ducis Anguiani’, p. 72: ‘In effigiem ipsius quam in 
tabula uxor manu tenet’, p. 73: ‘In effigiem viri excelsi’ (klad: ‘In effigiem Ducis Grammontij’), p. 77: ‘In effigiem 
eius quam in tabula uxor tenet.’  
253 Gedichten VII, p. 5. Zie bijlage 1 voor de Latijnse tekst.  
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vrienden, vrienden weliswaar. Beoordeelt u ze eens…’.254 Blijkbaar was het gebruikelijk om de 

portretgedichten in hofkringen te laten circuleren als intellectueel spel.  

 Op 7 april 1664 stuurde Huygens enkele gedichten naar Hugues de Lionne, een andere 

minister onder Lodewijk XIV. In het begeleidend schrijven stelde hij: ‘De lange wegen van 

Parijs zetten me telkens aan om gedachten te formuleren ter verdrijving van verveling of 

verslapping.’255 De Lionne zal bij deze brief onder andere gedichten vinden op ‘de portretten 

van de koning, koninginnen, de Dauphin, van meneer en mevrouw, meneer De Lionne enz.’256 

Huygens vervolgde zijn brief: ‘en als u er een oogje op heeft geworpen, zal ik u plechtig 

beloven die dingen te verbranden, zoals men met de ketters doet bij de heilige inquisitie, want 

ze zijn geen haar beter dan hun auteur, die u nederig de voeten kust.’257 Met De Lionne zou 

Huygens een vriendschappelijk contact blijven onderhouden.258  

Gedurende zijn verblijf in Parijs gebruikte Huygens poëzie voor het kweken van een 

gunstig onderhandelingsklimaat met de hovelingen. Ook zijn dichtbundels werden met dat 

doel ingezet. Huygens schonk niet alleen Henri Louis Loménie, maar ook Lodewijk II de 

Bourbon een exemplaar van zijn Momenta desultoria.259 Geheel in lijn met de hofconventies 

bood hij zijn poëzie op nederige wijze aan de belangrijke heren aan. Hij presenteerde zich als 

een intellectuele erudiete dichter – het merendeel van de gedichten schreef hij in het Latijn – 

bij wie het schrijven van poëzie fungeerde als verantwoorde vrijetijdsbesteding.260  

 

Maar in tweede instantie wilde Huygens zich met deze gedichten ook aan een groter publiek 

presenteren. Dit blijkt uit een brief die hij op 28 maart 1667 vanuit de hofstad aan Frederik 

van Dohna  stuurde.261 Huygens schreef dat hij de Latijnse poëzie die hij tijdens zijn verblijf in 

Parijs had vervaardigd uit wilde geven onder de titel Parerga Peregrina.262 Tot publicatie lijkt 

het overigens niet te zijn gekomen. Worp geeft in het registerdeel van zijn uitgave van de 
                                                      
254 Brieven 5749: ‘Hos inquam claudicantes et sui naturâ versiculos et autoris inscitiâ audeo ad te mittere, vir 
eximie, postquam non omnibus aulae vestrae literatis contemptui fuere, ut quidem amici referunt, sed amici. 
Cense tu pro imperio, cui me submitto, libens meritoque, et vale, patriae meum decus.’ 
255 Brieven 6244: ‘Ainsi les longues rues de Paris me font la faveur de me produire tousjours quelque pensée qui 
me destourne de celle du chagrin ou je languis icy.’ 
256 Brieven 6244: ‘des portraicts du Roy, des Reines, du Prince Dauphin, de Monsieur, de Madame, de M. de 
Lionne’. 
257 Brieven 6244: ‘et apres y avoir donné una ochiata, on vous promettra de calciner ces elles drogues, comme on 
faict les heretiques alla santissima inquisizione, car elles ne valent pas mieux que leur auteur qui besa los pies à 
V.E.’. 
258 Zie Worp (1896), pp. 113-115 en Huygens/Blom (2003b) II, p. 353. De gedichten die Huygens op het portret 
van De Lionne schreef, lijken bovendien als enige van de gestuurde te refereren aan een specifiek portret. Zie 
bijlage 1 voor de teksten. 
259 Huygens/Blom (2003b) II, p. 353, Gedichten VII, p. 41: ‘Momentis Desultorijs cels.mo principi condaeo datis 
inscriptum’.  
260 Zie de literatuur over Huygens’ Otia (1625) en zijn Momenta desultoria (1644). Huygens herhaalt dit in een 
brief van 21 januari 1666 aan De Lionne (Brieven 6510) wanneer hij het heeft over zijn ‘grand nombre de 
ravauderies qui m’ont dessenuyé dans les carosses et les litteries, et mesme en chevauchant’. Zie ook Brieven 6552.  
261 Brieven 6603. Dohna was zoon van Amalia haar zus Ursula van Solms en had de positie van gouverneur van 
Orange bekleed voor de Franse bezetting. Huygens en hij stonden in goed contact. Zie voor een overzicht: 
Huygens/Blom (2003b) II, p. 378. 
262 Zie ook Brieven VI, p. X.  
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poëzie aan dat Huygens 146 Latijnse gedichten uit het klad had overgeschreven en 

gerangschikt.263 In de bundel zouden onder andere alle gedichten zijn opgenomen die hij met 

vader en zoon Loménie had uitgewisseld, de portretgedichten op de Franse Koninklijke familie 

en hovelingen, maar bijvoorbeeld ook twee gedichten op zijn eigen portret.  

 De inhoud van de Parerga Peregrina zou bestaan uit een subtiele afwisseling van 

gedichten die zijn diplomatieke netwerk schetsen, en poëzie geschreven vanuit een 

persoonlijke invalshoek. Zo zou het op 19 april 1664 geschreven ‘In effigiem meam’ plus het 

op 20 april in het Latijn geformuleerd vervolg, erin worden opgenomen.  De tekst van ‘In 

effigiem meam’ luidt, in vertaling:  

 

Wat de natuur niet kan, doet de goddelijke macht van de kunst;  
Dit is namelijk, zonder mij, de schaduw van mijn lichaam.  
En waarover je je nog meer verwonderen mag:  
Wanneer ik er niet meer zal zijn, zal zij voortgaan te leven,  
En zal mij zonder te sterven mijn Schaduw overleven.  
Hoe nietig is de mens! Wat de Pezen door de dood ondergaan,  
Wat het vlees ondergaat, dat ondergaat niet het doek,  
Dat ondergaat zelfs de Schaduw niet.264 

 

De schilderkunst zorgt er ook in dit gedicht voor dat het uiterlijk van de beschreven persoon 

voortleeft. Maar er zit wel degelijk een persoonlijk element in deze poëzie. Het tweede is 

getiteld ‘In eandem, ad liberos’ en luidt: 

 

In levenden lijve ben ik niet bij jullie, het is de schaduw van mijn lijf.  
Als je wilt doen alsof ik er ben, wel hier is je Vader.  
Maar als je hem meer aanwezig wenst, geloof dan maar, dat jullie Vader,  
Met al zijn gedachten, die de schilder niet weergeven kon, thuis is.265 

 

Hier klinkt Huygens’ verlangen door naar de thuisreis. 

Schrijven over kunst in gedichten met een specifieke functie 

Het merendeel van Huygens’ gedichten die in dit deel centraal hebben gestaan, is geschreven 

naar aanleiding van een situatie of gebeurtenis. De ontstaanscontext bepaalde dan ook in veel 

gevallen de inhoud van het gedicht. Huygens gebruikte gedichten om te bedanken voor 

kunstzinnige cadeautjes en schreef grafdichten op het overlijden van schilders die hij 

persoonlijk kende. Wanneer het over kunst ging, gebruikte Huygens een passend jargon. En 

wanneer de situatie vroeg om verzen waarin schilders als blinden moesten worden 

voorgesteld, zoals in Ooghentroost, schreef hij die en formuleerde hij de vondst zo, dat de 

schilders hem zijn argument niet kwalijk konden nemen. Huygens’ gedichten die letterlijk als 

bijschrift naast of onder een portret zijn gebruikt, gaan voornamelijk over geportretteerden die 

                                                      
263 Gedichten IX, pp. 185-188. 
264 Zie Gedichten VII, p. 52 en Leerintveld (1990), p. 182. 
265 Zie Gedichten VII, p. 52 en Leerintveld (1990), p. 182. 
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hij kende uit de hof- of privékring. Al deze gedichten tonen Huygens in zijn sociaal-artistieke 

netwerk. 

Ook gebruikte Huygens zijn vaardigheid om op een intellectuele manier over kunst te 

schrijven in zijn diplomatieke leven. Het contact met de Loménies toont dat Huygens 

inspeelde op de persoonlijke interesse van mensen die hij belangrijk achtte. Als hij had 

gemerkt dat de beeldende kunst voor iemand belangrijk was, gebruikte hij die kennis om op 

gepaste manier van zich te laten horen. Het spreekt voor zich dat ook de inhoud van deze 

gedichten zich dus liet sturen door de situatie waarin ze waren ontstaan. Dat beeldvorming 

voor Huygens belangrijk was, blijkt uit zijn vele publicaties en plannen daarvoor. Als zodanig 

functioneerden de hier besproken gedichten over de kunst in een netwerk van (internationale) 

relaties. Huygens presenteerde zich als intellectueel hoveling-dichter die, indien nodig met een 

gedegen kennis van de topiek die door humanisten voor de schilderkunst werd gebruikt, 

telkens weer een passend gedicht vervaardigde.  

Conclusie 

De gedichten van Constantijn Huygens staan vol met verwijzingen naar kunst, met gedichten 

over kunst en met termen die ook in kunsttheoretische handboeken voorkomen. Maar sprak 

Huygens zich uit over de contemporaine schilderkunst? Ik heb geen aanwijzingen gevonden 

waaruit dat blijkt.266 De gedichten waarvan bekend is op welk schilderij of gravure de dichter 

zich richtte, staan eerder in het teken van het kunstig toepassen van literaire topiek dan van 

het becommentariëren van het desbetreffende kunstwerk. In de sneldichten waarin kunst of 

kunstenaar centraal staat, baseerde Huygens zijn vondsten bovenal op kennis uit klassieke en 

contemporaine teksten waar hij weer zijn eigen draai aan gaf die vaak een morele les betrof. 

Als ware humanist putte hij uit een rijke traditie.267 

 Verwijzingen naar de schilderkunst komen ook veelvuldig voor in gedichten die 

geschreven lijken te zijn met een onderliggend sociaal of diplomatiek doel. Huygens gebruikte 

zijn kennis van kunst en van de manier waarop daarover werd geschreven door 

contemporaine kunsttheoretici om zichzelf als een veelzijdig man neer te zetten. Hij liet zien 

dat hij wist waarover hij schreef en wilde daarin puntig en gevat zijn. Waar de sneldichten 

voornamelijk circuleerden in zijn persoonlijke kring, gebruikte Huygens het genre 

portretgedicht om bij belangrijke tijdgenoten in de gunst te komen. De gebruikte topiek moet, 

gezien de voortdurende herhaling, betekenis hebben gehad voor de zeventiende-eeuwse 

intellectueel.  

                                                      
266 Al in 1959 zuchtte kunsthistoricus Hendrik Enno van Gelder ‘dat welliswaar precies twee dozijn schilders in 
het naamregister van Worps volledige uitgave voorkomen’ maar dat geen van deze verwijzingen betrekking 
hebben op ‘een ook maar enigermate belangrijk gedicht’. Van Gelder (1959), p. 176. 
267 Dit sluit aan bij de visie van Strengholt op Huygens’ gedichten over dromen, denken en dichten. Zie 
Strengholt (1977), pp. 23-25.  
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De gebruikscontext van Huygens’ gedichten is dus van groot belang. Zijn poëzie 

functioneerde in sociaal artistieke kring. Een algemene karakteristiek van Huygens’ gedichten 

over de kunst en van zijn gedichten waarin de kunst voorkomt, is dat hij zich presenteert als 

een erudiet dichter. Ze functioneren in een sociaal netwerk en hun inhoud en de manier 

waarop ze worden gebruikt, laten zien dat ze in het teken staan van een zorgvuldig 

georkestreerde zelfrepresentatie. Uit de aard van de gedichten en deze specifieke context kan 

worden geconcludeerd dat Huygens’ poëzie niet gelezen moet worden als bron voor 

persoonlijke ideeën over schilders en hun werk, maar als een netwerkinstrument. 
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HOOFDSTUK 2: Schilderkunst in Huygens’ bezit 

Inleiding 

In het eerste gedeelte van zijn artikel over schilderijencollecties in de Republiek ten tijde van 

Frederik Hendrik en Amalia van Solms schrijft kunsthistoricus Jaap van der Veen:  

 

Omdat Constantijn Huygens zo bepalend is geweest voor de vorming van de stadhouderlijke 
verzameling wordt wel eens vergeten dat hij ook een eigen kunstcollectie heeft gehad.268  

 

In dit artikel gaat hij vervolgens in op de collecties van de zogenaamde ‘liefhebbers’, die hij 

ook wel ‘particuliere verzamelaars’ noemt: burgers en edellieden die een kunstverzameling 

opbouwen. Opvallend is, dat Van der Veen in dit artikel niet verder ingaat op die ‘eigen 

kunstcollectie’ van Huygens.269 De reden hiervoor zal het gebrek aan bronnen zijn. 

Reconstructies van vroegmoderne collecties zijn meestal gebaseerd op contemporaine 

inventarissen of veilingcatalogi die werden opgesteld bij het overlijden van de eigenaar.270 Een 

enkele maal, zoals bij de Utrechtse Willem Vincent baron van Wyttenhorst (1613-1674) – Van 

der Veen behandelt hem in zijn artikel – stelde een verzamelaar ook zelf een register samen 

van de schilderijen en prenten in zijn collectie. Voor Huygens ontbreken dergelijke gegevens, 

dit betekent dat er over zijn collectie vrijwel uitsluitend in speculerende zin gesproken kan 

worden.271  

 

Die speculaties zijn tot op heden met name gebaseerd op documenten over het 

schilderijenbezit van Huygens’ nazaten en documentatie over het Huygenshuis aan het Plein 

in Den Haag. Hoewel uit Huygens’ sterfjaar geen inventaris of verkoopcatalogus bekend is 

waarin schilderijen voorkomen,272 zijn er wel documenten over het schilderijenbezit van 

Huygens’ nazaten. Een belangrijk document is de veilingcatalogus van de verkoop van de 

                                                      
268 Van der Veen (1997), p. 87. 
269 Van der Veen (1997), p. 87. In 2005 publiceert hij een artikel van bredere opzet: ‘Vorstelijke en burgerlijke 
verzamelingen in de Nederlanden vanaf het einde van de zestiende eeuw tot omstreeks 1700’. Daarin geeft hij, 
opnieuw vanuit de context van Huygens’ werk aan het hof, aan dat Huygens zelf ‘een collectie schilderijen, 
prentkunst, wetenschappelijke instrumenten en allerlei rariteiten’ bezat. Van der Veen (2005), p. 107. Ook hier 
gaat hij verder niet op de verzameling in.  
270 Zie naast de publicaties van Van der Veen bijvoorbeeld Samuel (1975) over de collectie van de Antwerpse 
handelaar Diego Duarte en Belkin en Healy (2004 ) over die van de schilder Rubens.  
271 In haar artikel over de kunstmarkt in Den Haag in de zeventiende eeuw stelt Carola Vermeeren dat Huygens 
een ‘collectioneur’ was, maar dat er weinig bekend is over zijn verzamelactiviteiten. Vermeeren (1998), p. 77. 
Ellinoor Bergvelt roept in 2002 in haar inleiding bij de tentoonstellingscatalogus Schatten in Delft op tot 
bestudering van verzamelingen in Den Haag ‘omdat we weten dat daar vele zeer welgestelde en goed ingevoerde 
(zoals Constantijn Huygens) collectioneurs zijn geweest.’ Bergvelt, Jonker (e.a., red) (2002), p. 28. Zie verder 
bijvoorbeeld Brom die schrijft dat Huygens een ‘boven de gebruikelijke rariteiten of curiositeiten uitgaande 
kunstverzameling’ had. Brom (1957), p.184.  
272 Een inventaris van Huygens’ schilderijenbezit is of bij zijn overlijden niet gemaakt, of een dergelijk document 
is niet overgeleverd. Wel is er een verkoopcatalogus van Huygens’ bibliotheek opgesteld, in 1688. Zie hierover 
Leerintveld (1998). Een bijkomend probleem is dat Huygens zijn schilderijen niet merkte; zijn handschriften en 
boeken voorzag hij wel van een handtekening. 
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schilderijen van ‘de Vrouwe van Ste Anneland’ die op 6 november 1725 plaatsvond. Gary 

Schwartz en Marten Jan Bok identificeerden haar als Huygens’ dochter Susanna Doublet 

Huygens (1637-1725).273 Enkele schilderijen die hierin voorkomen zijn geïdentificeerd met 

werken uit hedendaagse collecties.274 In het Haags Gemeentearchief ontdekte ik tijdens mijn 

onderzoek de tot nu toe onbekende inventaris die Susanna Doublet Huygens in 1721 van haar 

bezit liet opstellen. Tientallen schilderijen worden hierin genoemd en het merendeel ervan 

komt niet voor in de veilingcatalogus van 1725. 

Een volgende belangrijke bron is de inventaris van het bezit van Huygens’ 

achterkleindochter Susanna Louisa van Wassenaer Huygens (1714-1785), het laatste familielid 

in mannelijke lijn. Het document bevat onder andere een hoofdstuk ‘Familie Pourtraiten’ en 

een hoofdstuk ‘Schilderijen’. Het eerste hoofdstuk werd al in 1896 gepubliceerd door Ernst 

Wilhelm Moes, en het tweede werd in 1988 voor het eerst onder de aandacht gebracht door 

Ad Leerintveld.275 De familieportretten werden onder de erfgenamen verdeeld. Op 22 mei 

1786 vond er een veiling plaats van de werken die werden genoemd in het hoofdstuk 

‘Schilderijen’. Er is één exemplaar van de veilingcatalogus overgeleverd.276 Dit belangrijke, 

vooralsnog onontsloten hulpmiddel bevat ook gegevens over de kopers.277 In dit hoofdstuk 

zullen enkele lotnummers uit de verzameling van Susanna van Wassenaer Huygens worden 

geïdentificeerd met werk in tegenwoordige musea.  

Naast deze documenten van nazaten van Huygens zijn er ook bronnen over de 

geschiedenis van het Huygenshuis aan het Plein, die informatie verschaffen over het 

kunstbezit van de familie. De genoemde Susanna van Wassenaer Huygens was de laatste uit de 

familie die het huis bewoonde. Na haar overlijden werd het verkocht aan Jacob Verheye van 

Citters (1753-1823) waarna het in 1800 overging in de handen van Johannes Goldberg (1783-

1828).278 In 1827 bood Goldberg het weer te koop aan en hij liet voor deze gelegenheid een 

uitvoerige beschrijving van het interieur van het huis drukken.279 Verschillende schilderijen 

                                                      
273 Schwartz en Bok (1990), p. 149. Zij spreken daar over ‘de Huygenscollectie’, iets wat daarna door verschillende 
wetenschappers wordt overgenomen.  
274 Zie bijvoorbeeld over werk van Saenredam Schwartz en Bok (1990), over een serie schilderijen van Van de 
Venne Van Suchtelen (1990) en over werk van Rubens Woollett en Van Suchtelen (2006), pp. 72-77. Zie ook 
Schwartz (2006), pp. 339-340. In dit hoofdstuk wordt hier uitgebreid op ingegaan.  
275 Moes (1896), Leerintveld (1988), p. 103. De namen van de schilders in deze hoofdstukken zijn vermeld in 
Broekman (2005), pp. 85-89, zie ook pp. 14-16. 
276 Leerintveld vermeldt alleen het bestaan van de veilingcatalogus, in Broekman (2005) staat dat een exemplaar 
zich bevindt in de Bibliothèque National in Parijs. Het werk van Leerintveld is af en toe geciteerd. In het artikel 
waarin hij vertelt over het hoofdstuk ‘Schilderijen’ in de verzameling van Susanna van Wassenaar Huygens, stelt 
hij: ‘Om een indruk te geven noem ik enkele namen van schilders: Breugel, Teniers, Brouwers, Elsheimer, 
Molenaar, Vingbooms, Zaanredam, Scorel, Palamedes.’ Met deze informatie is niet door iedereen zorgvuldig 
omgesprongen. Zo meldt Herman Roodenburg, zonder referenties te geven, dat Huygens schilderijen verzamelde 
van Scorel, Breugel en de andere door Leerintveld vermelde schilders. Roodenburg (2004), pp. 57-58. Hij 
herhaalt dit twee jaar later in een artikel: Roodenburg (2006), p. 391. 
277 Hieruit blijkt dat ook het merendeel van de ‘schilderijen’ door de erfgenamen is gekocht. 
278 Zie voor een overzicht van de eigenaren van het Huygenshuis na 1687: Bruin (1999), pp. 70-74. 
279 Het Franse document is door Van der Muelen in 1889 in Nederlandse vertaling gepubliceerd. Zie noot 380. 
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komen erin voor; het document wordt geciteerd in het boek van Schwartz en Bok dat al ter 

sprake kwam.280 

 

In dit hoofdstuk stel ik de vraag hoe Constantijn Huygens’ kunstbezit eruit heeft gezien en in 

hoeverre hij kan worden gekarakteriseerd als een kunstverzamelaar. Om te achterhalen wat 

Huygens in zijn collectie had, gebruik ik als uitgangspunt de rijke verzameling brieven, 

gedichten en egodocumenten van Huygens’ eigen hand en pas in tweede instantie de 

verzameling achttiende- en negentiende-eeuwse documenten over het schilderijenbezit van 

zijn nazaten.281 Huygens’ schriftelijke nalatenschap is contemporain en als zodanig de 

belangrijkste bron voor informatie. Een eerste inventarisatie van dit materiaal publiceerde ik 

in 2005.282  

De resultaten van het systematisch doorwerken van Huygens’ poëzie en 

correspondentie worden besproken in chronologische volgorde. Ik maak daarbij een indeling 

in twee hoofdperioden, te weten de tijd vóór en na 1650. De twee periodes zijn op hun beurt 

onderverdeeld tot in totaal vijf tijdvakken. Het eerste van de vijf tijdvakken in Huygens’ leven 

bestrijkt de jaren van zijn huwelijk, 1627-1637. Het tweede tijdvak start wanneer Huygens zijn 

intrek neemt in het huis aan het Plein en loopt tot het begin van het Eerste Stadhouderloze 

Tijdperk in 1650. Het derde tijdvak, dat is het begin van de tweede periode, begint op het 

moment dat Huygens zijn secretarisambt noodgedwongen moet neerleggen – een ingrijpende 

breuk in zijn leven en carrière – en eindigt voor zijn vertrek naar Parijs in 1661. In het vierde 

staan de jaren in Parijs centraal, dat tijdvak loopt door tot 1669. Het laatste tijdvak eindigt bij 

zijn overlijden in 1687.  

Soms is het moeilijk vast te stellen aan welke zeventiende-eeuwse verwijzing uit 

Huygens’ bronnen wel, en aan welke geen aandacht moet worden besteed. Ik heb me zoveel 

mogelijk laten leiden door concrete gegevens, en pure speculatie terzijde gelaten. Dat leidt tot 

verschillende beslissingen. Zo is er bijvoorbeeld, op basis van een identificatie van het werk in 

de inventaris van Susanna Doublet Huygens, beargumenteerd dat Huygens een schilderij van 

Rubens heeft bezeten. Omdat er bronnen zijn die getuigen van direct contact tussen Huygens 

en Rubens, ga ik wel in op deze stelling hoewel er geen bewijs is van de verwerving door 

Huygens zelf. Daarentegen ga ik bijvoorbeeld niet in op de speculatie dat Huygens een 

                                                      
280 Schwartz en Bok (1990), pp. 149-154. Zij vermelden overigens geen bron. Lunsingh Scheurleer noemt de bron 
wel expliciet in zijn artikel over beeldhouwwerk in Huygens’ huis. Lunsingh Scheurleer (1962), pp. 181-182.  
281 De uit zijn oeuvre verkregen gegevens worden, waar mogelijk, gekoppeld aan lotnummers uit de latere 
bronnen over kunst in het bezit van Huygens’ nazaten. Naar de inventaris van Susanna Doublet Huygens uit 
1721 verwijs ik in het vervolg met ‘SDH (1721), naar de verkoopcatalogus van haar kunstcollectie uit 1725 met 
‘SDH (1725)’ en naar de verkoopcatalogus van Susanna Louise van Wassenaer Huygens uit 1786 met ‘SWH 
(1786)’. In bijlage 2 wordt uitleg gegeven over de verspreiding van Huygens’ bezittingen. Van enkele van deze 
werken is bekend waar ze zich tegenwoordig bevinden, maar het zal niemand verbazen dat dit om 
uitzonderingsgevallen gaat. 
282 Broekman (2005), zie daar hoofdstuk 1 en bijlagen 1-3.  
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Verlossing van Petrus door Van Steenwijck heeft bezeten, alleen omdat een verwijzing 

daarnaar in de catalogi van zijn nazaten voorkomt. Deze schilder wordt namelijk door 

Huygens alleen genoemd in de autobiografie van zijn jeugd; bronnen over contact met de 

schilder of interesse voor zijn werk zijn er niet.283  

Doel van dit hoofdstuk is om te laten zien wat de contemporaine bronnen ons leren 

over kunst in de collectie van Constantijn Huygens. 

Aanwijzingen over kunst in Huygens’ collectie vóór 1650 

1627-1637: De basis van de verzameling: de huwelijksjaren in het huis aan de 

Lange Houtstraat in Den Haag 

De pinacotheca 

De eerste expliciete verwijzing naar een schilderijenverzameling in Huygens’ bezit dateert van 

1635. Op 23 oktober van dat jaar schrijft Huygens aan zijn zwager David le Leu De Wilhem 

(1588-1658) dat hij blij is zijn zwager en diens gezin een gunst te kunnen verlenen door hem 

in zijn huis te kunnen laten wonen.284 Huygens zelf was in 1627 getrouwd met Susanna van 

Baerle (1588-1637), ze kregen vijf kinderen. Blijkbaar zaten de De Wilhems tijdelijk verlegen 

om woonruimte en had de familie Huygens, die op dat moment aan de Lange Houtstraat in 

Den Haag woonde, ze onderdak aangeboden.285 Omdat Huygens op dat moment zelf aan het 

front was met de stadhouder, heette hij zijn zwager door middel van deze brief van harte 

welkom. Hij vraagt slechts één ding:  

 

Alleen de bibliotheek is slechts voor jou toegankelijk, evenals het pinacotheekje dat daaraan grenst; dit 
om ervoor te zorgen dat ze door zo min mogelijk mensen worden bezocht. De rest staat jullie en je 
vrienden vrij te gebruiken zoveel je wilt.286  

 

Uit deze passage valt af te leiden dat Huygens al in 1635 een schilderijenverzameling had. 

Bovendien komt eruit naar voren dat de bibliotheek en de pinacotheek een vergelijkbare status 

genoten. Die ruimtes behoorden tot het persoonlijke, en exclusieve, domein van de familie. 

Huygens schrijft expliciet dat hij zo min mogelijk mensen in die kamers wil toelaten. Het feit 

                                                      
283 Zie Schwartz en Bok (1990), p. 52 en Howarth (2009), p. 24. 
284 Brieven 1264. De brief is geschreven in het Latijn. Worp geeft de brief samengevat en vertaald weer. Deze 
vertaling is gemaakt aan de hand van de autograaf die zich in de KB bevindt onder het signatuur KA 45-74v-75r. 
Het klad is ook bewaard gebleven, KB KA 44-nr. 222. 
285 v.R. (1897), pp. 142-143.  
286 Brieven 1264: ‘… solam Bibliothecam tibi commendo, et quae adjacet, pinacotheculam ut quam fieri possit 
paucis hominibus frequentetur, coeterarum omnium usus, et fructus si vultis vester erit et amicorum…’. 
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dat Huygens zelfs zijn zwager de toegang tot die ruimtes vraagt te beperken, geeft aan hoe 

belangrijk die zijn geweest.287 

Wat er zich op dat moment aan schilderijen in dit schilderijenkamertje grenzend aan 

de bibliotheek bevond, leert Huygens’ brief aan zijn zwager niet. Zeker is dat zijn eigen portret 

er hing, vermoedelijk zelfs meerdere malen. In de inleiding van zijn editie van Huygens’ Mijn 

leven (1678) stelt Frans Blom dat weinig Nederlanders in de zeventiende eeuw zichzelf zo vaak 

hebben laten portretteren – zowel in beeld als op schrift – als Huygens.288 Hij begon ermee in 

de tijd rond zijn huwelijk. Het schilderij in rijkostuum door schilder en architect Thomas de 

Keyser (1596/97-1667) waarop hij met zijn een klerk staat afgebeeld is gedateerd 1627. (Afb. 2) 

Het ongedateerde portret door Jan Lievens (1607-1674) waaraan Huygens in de autobiografie 

over zijn jeugd uitvoerig aandacht besteedde, stamde uit hetzelfde jaar, of misschien een jaar 

eerder.289  

In 1632 schreef Huygens in zijn dagboek dat hij was afgebeeld door Van Dyck (1599-

1641).290 De schilder was in de winter van 1631-1632 in Den Haag waar hij verbleef aan het hof 

van de stadhouder. Dit portret heeft waarschijnlijk gediend als basis voor Huygens’ beeltenis 

in Van Dycks Icones principum, virorum doctorum, pictorum. De Antwerpse Paulus Pontius 

(1603-1658) maakte hiervoor de gravure. (Afb. 3) Het portret door Van Dyck is niet 

bekend.291  

In het Mauritshuis in Den Haag bevindt zich verder het ongedateerde en 

ongesigneerde dubbelportret van Constantijn Huygens en Susanna van Baerle. (Afb. 4) Het 

werd in 1991 ontdekt en geïdentificeerd door Julius Held.292 Hij beargumenteerde dat het is 

geschilderd tussen 1635 en 1637, waarschijnlijk door Jacob van Campen.293 De belangrijkste 

bron voor deze toeschrijving is Huygens’ gedicht ‘Op de zydelinge afbeelding van mij en mijn 

                                                      
287 Van der Veen stelt aan de hand van een document over de kunstkamer van Pieter Spiering uit 1638 dat het de 
vroegste Haagse vermelding is van een aparte kunstkamer. Huygens’ brief dateert echter van drie jaar eerder. Van 
der Veen (1997), p. 95. 
288 Huygens/Blom (2003b) I, p. 7. 
289 Het eerste portret bevindt zich in het Rijksmuseum (SK-C-1467), het tweede in The National Gallery in 
Londen (NG-212). Over het portret door Lievens beargumenteert Leerintveld overtuigend dat het gedateerd 
moet zijn niet in de winter van 1627-1628, maar in die van 1626-1627 (Leerintveld (1990)). Zie over de kleding 
op het portret door De Keyser bijvoorbeeld Te Winkel (2006), pp. 93-94. Jardine geeft aan dat dit een 
huwelijksportret betreft, waar echter mijns inziens geen andere aanwijzingen voor zijn dan dat het in hun 
trouwjaar is geschilderd. Jardine (2008), p. 159. 
290 Het kwam in het vorige hoofdstuk al ter sprake bij ‘Beeldgedichten’.  
291 Waarschijnlijk betrof het een olieverfschets. Ger Luijten legt uit dat hoewel Van Dyck erg snel werkte, één dag 
te kort zal zijn geweest voor een schilderij. Luijten (1999), pp. 73-74. 
292 Held (1991).  
293 Hoewel poëzie noch correspondentie ondubbelzinnig uitsluitsel kunnen geven over identificatie van 
afgebeelde personen, toeschrijving en datering van het dubbelportret dat zich nu in het Mauritshuis bevindt, 
moet het in de context van de 1635 verzameling genoemd worden. (Mauritshuis inv. 1089). Het werd ontdekt en 
geïdentificeerd door Julius Held in 1991, zie voor zijn argumenten Held (1991). 
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huisvrouw in een blad door I. van Campen’ dat al in het vorige hoofdstuk werd genoemd. Het 

gedicht is gedateerd 25 december 1634.294 Het is het enige portret dat bekend is van Susanna.  

Het erven van familieportretten 

Huygens’ eigen portretten hingen tussen portretten van zijn voorouders die hij had geërfd van 

zijn moeder, Susanna Hoefnagel (1561-1633). Negen jaar na het overlijden van vader 

Christiaan Huygens (1551-1624) stierf zij. Constantijn kwam onder andere het volgende toe: 

 

Uyt myne Meublen sal hy trecken het Armosyne Camerbehangsel, Een Damasten Ammelaecken, Myns 
Mans ende myn Conterfeitsels, deur Michiel Mirevelt, ende dat van myn Broeder Georis deur Hans van 
Aken gemaeckt.295  

 

Expliciet had Susanna laten optekenen dat Constantijn deze schilderijen toekwam. Deze frase 

in haar testament is bijzonder omdat Constantijn niet hun eerste, maar na Maurits hun 

tweede zoon was.296 Het was gebruikelijk dat dergelijke familiestukken op de oudste zoon 

overgingen. Huygens’ bevoorrechte positie in het gezin blijkt ook uit de eerste zin van het 

gedeelte waarin Susanna de erfenis van haar tweede zoon beschreef. Ze gaf daarin aan dat 

Constantijn zich de ‘administratie myner lantgoederen meest [had] onderwonden, ende 

daarvan de beste kennisse [had] becoomen’.297  

Huygens had zich meer dan de anderen geïnteresseerd in en ingezet voor het bezit, 

beheer en de administratie van de familie-eigendommen. Het portret van Susanna Hoefnagel 

dat Van Mierevelt rond 1630 van haar schilderde, bevindt zich tegenwoordig in het 

Huygensmuseum Hofwijck.298 (Afb. 5) Het is niet bekend of het pendant waarop Christiaan 

staat afgebeeld nog bestaat. Met ‘Broeder Georis’ bedoelde Susanna de bekende 

miniatuurschilder Joris Hoefnagel (1542-1600). In Mijn jeugd spreekt Huygens vol trots over 

zijn oom, die ‘vanaf zijn kinderjaren een weergaloze vaardigheid [had] verworven’ in het 

miniatuurschilderen.299 Van Huygens’ neef, Jacob Hoefnagel, leerde hij zelf deze kunst, zo 

vertelt hij ook.300 Het portret van Joris was geschilderd door de Duitse schilder Hans von 

Aachen (1552-1615) met wie Hoefnagel in de late jaren 1580 in München verbleef.301 Dat 

portret is niet bekend.  

                                                      
294 Gedichten V, pp. 305-306. Het is een serie van drie gedichten; het laatste is gedateerd 2 januari 1635. 
295 Schinkel (1851-1856), p. 15. 
296 In een eerdere clausule had zij aangegeven dat aan Maurits onder andere de meubels toekwamen, met als enige 
uitzondering de ‘schilderyen die Ic hyernavolgende specificeeren sal voor mynen Zoone Constantin te zyn’. In de 
beschrijving van Constantijns gedeelte, komt het citaat over de familieportretten voor. Schinkel (1851-1856), p. 
14. 
297 Idem, p. 14. 
298 Bezit Frans Halsmuseum Haarlem, geschilderd ca. 1630. 
299 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, pp. 10-15. 
300 Idem, pp. 69-73.  
301 Jacoby (2000), pp. 21-44 over deze periode in het leven van Van Aachen en specifiek over het contact met 
Hoefnagel p. 25.  



81 

 

Niet alleen in de autobiografie van zijn jeugd schreef Huygens over zijn familie. Op 22 

december 1636 stuurde hij een brief aan zijn vriend Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647) die 

op dat moment bezig was met zijn Nederlandse Historiën. Huygens droeg er een steentje aan 

bij door hem te schrijven over een gebeurtenis uit 1581 waar zijn vader Christiaan bij 

betrokken was: de bevrijding van een jonge gijzelaar uit het huis van de Spaanse gezant in 

Londen.302 Tijdens een van Huygens eigen reizen naar Londen was hij in zijn vaders 

voetsporen getreden:  

 

Binnen Londen hebb ick verscheidene reisen in ‘tselve huijs vanden Ambassr gegeten, bijde Weduwe 
vanden He Winwood, die het in eigendom bewoonde, ende wel kennisse van ‘tfeit hadde; soo mij noch 
onlanghs Mijlord Audever, vanden huijse Howard, verhaelt heeft, de geschiedenisse tot den Grave van 
Arondel, sijnen oom, (dien wij desen avond wachten) in schilderije uijtgebeeldt te hangen. Ick meene 
daernaer te talen, ende een dobbel daeraf te bekomen is ’t doenlijck. Want den aenslagh, schoon 
geensins van de grootste zijnde, is daerin wat aensiens waerd, dat hij met vernuft en stilte, en niettemin 
met spoed moste verricht werden, om de Ratten sonder schrick aende vall te krijgen; sulx doch van 
elders belett werde.303  

 

Ik lees dit lastige citaat als volgt: Huygens had het huis tijdens verschillende reizen naar 

Londen bezocht. De weduwe Winwood, Elizabeth Ball, die er op dat moment woonde, kende 

het verhaal van zijn vader goed.304 In 1636 had Huygens van ‘Mijlord Audever’ gehoord, dat 

bij de beroemde kunstverzamelaar Thomas Howard, graaf van Arundel (1585-1646), een 

schilderij aan de muur hing dat de gebeurtenis uitbeeldde. Huygens schrijft aan Hooft dat hij 

van plan is te vragen of het mogelijk is een kopie van dit schilderij te verkrijgen. Of Huygens 

dit ook werkelijk heeft gedaan, is niet bekend. 

Vroege geschenken in de privésfeer 

In het vorige hoofdstuk kwamen al verwijzingen voorbij naar kunst die Huygens in deze 

periode had gekregen. Zo kwam daar het portret ter sprake van zijn Leidse studievriend Van 

der Burgh dat deze hem in januari 1628 had toegestuurd.305 Zowel het gedicht dat Van der 

Burgh met het portret stuurde, als Huygens’ antwoord suggereren dat het om een geschilderd 

portret ging.306  

 Een ander voorbeeld van een portret dat Huygens in deze periode ontving, is dat van 

de beroemde hoogleraar uit Leuven Erycius Puteanus (1574-1646). In 1635 kreeg Huygens een 

brief van Puteanus’ zoon waarin deze hem een brief en een portret van zijn vader stuurde. Nu 

                                                      
302 Brieven 1512. Ook in Mijn leven refereert Huygens aan deze geschiedenis, zie Huygens/Blom (2003b) I, pp. 
130-133, vers 254-273 en II, pp.  230-238. Zie ook Hooft/Van Tricht (1976-1979) II, nr. 855 en Knevel (2001), p. 
33. 
303 Citaat uit Van Tricht (1982), nr. 855. Grammaticale uitleg daar in het notenapparaat.  
304 Elizabeth Ball was de weduwe van Sir Ralph Winwood († 1617) die tot 1614 regelmatig in Den Haag verbleef 
als agent van Engeland en lid was van de Raad van State. Christiaan Huygens had veel contact met hem gehad. 
Huygens schrijft in 1621 vanuit Londen aan zijn ouders dat hij van plan is de weduwe Winwood te gaan 
bezoeken. Zie Brieven 103.  
305 Gedichten II, pp. 190-191.  
306 Zie hoofdstuk 1 voor de gedichten. Eén passage luidt: “Tis van Mierevelds pinceel niet, noch van Ravesteins 
palett, Maer een Copiist die scheel siet heeft hem, slinx, soo afgesett’.  
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kon Huygens nu zowel de inborst als het uiterlijk van zijn vader aanschouwen.307 Bij deze 

verwijzing staat het echter niet vast of het om een geschilderd portret ging, of bijvoorbeeld om 

een ets of prent. Puteanus’ portret zou ook worden opgenomen in Van Dycks Icongraphie. 

(Afb. 6) Mogelijk ontving Huygens een afdruk van de gravure door Pieter de Jode II (1606-na 

1674).  

Het contact met Van de Venne 

Eén van de weinige schilders van wie bekend is dat Huygens hem in zijn jonge jaren goed heeft 

gekend, is Adriaen van de Venne. In 1622, toen Huygens het secretarisambt nog niet 

bekleedde en een huwelijk nog ver was, had hij in Middelburg zijn bundel Batave Tempe laten 

drukken in de werkplaats van Adriaen en zijn broer Jan (gest. 1625).308 Het contact was 

ontstaan via Huygens’ collega-dichter Jacob Cats (1577-1660) voor wie de Van de Venne-

broers vanaf 1618 werkten. Er zijn twee brieven van Adriaan v an der Venne aan Huygens 

bekend: op 1 april 1634 bood hij Huygens een exemplaar van zijn Sinne-vonck op den 

Hollantschen Turf aan en op 5 augustus 1635 stuurde hij zijn Belacchende Werelt.309 In 1625 

was de schilder naar Den Haag vertrokken in de hoop op stadhouderlijke patronage; in de 

brief uit 1635 vroeg hij Huygens om ‘eyndelijck eens te verkrijgen dat ik mochte de eere 

hebben wat aerdighs te maecken in de Konstkamers van den Doorluchtigen Prince van 

Orange gelijck andere hebben gedaen’.310 Het dringende verzoek volgde op een eerdere brief 

uit 1634 waarin hij zijn interesse ook al kenbaar had gemaakt.  

Bezat Huygens zelf ook schilderijen van Van der Venne? Ariane van Suchtelen heeft in 

1990 een serie van vier kleine landschaps-panelen van Adriaen van de Venne geïdentificeerd in 

de verkoopcatalogus van Susanna Doublet Huygens uit 1725: A Merry Company in an Arbor, 

A Ball Game Before a Country Palace, Prince Maurits Going to the Falcon Hunt en Winter 

Landscape with Skaters near a castle.311 (Afb. 7) Ze beargumenteert dat deze schilderijen 

hoogstwaarschijnlijk uit de collectie van Susanna’s vader afkomstig waren. Cats was, zo schreef 

hij aan Huygens op 23 november 1623, door de gebroeders Van der Venne betaald 

‘exemplaribus, picturis, libris, alijs elegantijs’, ‘in kopieën van prentenboeken of in 

schilderijen, boeken of andere mooie dingen’. 312  Dat Huygens van Van der Venne boeken 

ontving, is bekend. Hoewel er geen bronnen zijn die aangeven dat Huygens schilderijen van 

                                                      
307 Brieven 1059. Brief in het Latijn, autograaf in BL.  
308 Zie over de ontstaansgeschiedenis Huygens/Leerintveld (2001) II, pp. 25-37. Zie over het rijke culturele 
klimaat in Zeeland in het eerste kwart van de zeventiende eeuw, en ook het contact tussen Huygens en de 
drukkerij van de Van der Vennes: Porteman en Smits-Veldt (2008), pp. 308-330. 
309 Brieven 892 en 1193. 
310 Brieven 1193.  
311 Van Suchtelen (1990). De eerste twee schilderijen bevinden zich in het J. Paul Getty Museum, de derde in een 
Zwitserse privécollectie en de vierde in het Worcester Art Museum. Ze dateren 1614-1615. In de catalogus van 
Susanna Doublet Huygens betreffen ze de nummers 4 tot en met 7. 
312 Zie ook Huygens/Leerintveld (2001) II, p. 35, noot 113. Opmerkelijk genoeg noemt Huygens deze bekende 
Haagse schilder niet in zijn Mijn jeugd.  
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Van der Venne heeft gekregen, is het goed mogelijk dat de panelen door hem zijn verworven. 

Van der Venne lijkt niet in zijn doel te zijn geslaagd in Den Haag opdrachten van het hof te 

ontvangen.313 

1637-1650: Van de voltooiing van het huis aan het Plein tot het begin van het 

Eerste Stadhouderloze Tijdperk 

Schilderijen voor Domus en Hofwijck 

In 1637, vlak na het overlijden van zijn vrouw, betrok Huygens zijn nieuwe huis aan het Plein. 

(Afb. 8) Hij liet door Theodoor Matham een serie etsen van het huis maken die door Hendrik 

Hondius werden gedrukt.314 H.G. Bruin schreef een artikel bij de tekstuitgave van Huygens’ 

verhandeling ‘Domus’. Wanneer hij zich hierin afvraagt wat Huygens aan kunst in zijn huis 

had, kan hij slechts twee schilderijen noemen: het medaillonportret door Adriaan Hanneman 

(ca. 1604-1671) en het door Gerard van Honthorst (1592-1656) geschilderde dubbelportret 

van Frederik Hendrik en Amalia van Solms.315 Bij Van Honthorst bestelde Huygens namelijk 

een kopie van een schilderij dat deze schilder eerder van en voor Frederik Hendrik en Amalia 

had gemaakt.316 (Afb. 9) Het was bedoeld om in het trappenhuis te worden opgehangen en het 

bevindt zich tegenwoordig in het Mauritshuis in Den Haag.317 Het familieportret dat Huygens 

bij Hanneman bestelde, werd afgeleverd in 1640 en ook dit schilderij is nu in bezit van het 

Mauritshuis.318 Bij beide schilderijen schreef Huygens gedichten; ‘In effigiem meam quinque 

liberorum vultibus cinctam’ op 3 januari 1641 en ‘In principum auriaci et auriacae effigies 

domi meae’ ruim een week later op 12 januari.319  

Uit Huygens’ correspondentie is verder bekend dat hij een schilderij bestelde bij 

Cornelis Hendricksz. Vroom (1590/2-1661). Er zijn twee brieven die over deze opdracht gaan: 

in een brief van de architect Pieter Post (1608-1669) aan Huygens van 24 februari 1641 geeft 

de architect aan dat hij Vroom had aangezet het bestelde schilderij te voltooien en in een brief 

van Vroom aan Huygens van 14 mei 1641, stelt de schilder dat zijn schilderij klaar is, maar dat 

                                                      
313 Zijn naam komt niet voor in de overgeleverde betalingsopdrachten van het hof; zie hiervoor Slothouwer 
(1945). Zie Royalton-Kisch (1988) en later Porteman en Smits-Veldt (2008), p. 425. 
314 Bruin (1999), pp. 69-70. Zie eerder Orenstein (1996), p. 154, voetnoot 6.  
315 Bruin (1999), p. 74.  
316 Zie Brieven 1666. De autograaf is in de KB. Opgemerkt moet worden, dat deze brief zich dus niet meer in de 
British Library bevindt, zoals Unger (1891) en Brieven aangeven. In de catalogus van de collectie handschriften 
van Alfred Morisson, waartoe de brief heeft behoord, Thibaudeau (1883-1892) VI, pp. 304-5, is de brief 
beschreven. Tegenwoordig bevindt een gedeelte van deze Morisson collectie zich in de British Library.  
317 Het Mauritshuis kocht het schilderij uit de collectie van Johannes Goldberg. Zie voor een overzicht Broos en 
van Suchtelen (2004), pp. 141-144. 
318 Zie over dit schilderij Brieven 2131. Het medaillonportret kwam via overerving in het Mauritshuis terecht (inv. 
241). Zie voor provenancegegevens Broos en Van Suchtelen (2004), pp. 119-122. Ad Leerintveld wees mij op een 
brief in de KB die niet in Worp is opgenomen van de graveur Lucas Vorsterman aan Huygens. Hieruit blijkt dat 
hij ook een gravure naar het schilderij van Hanneman zou maken. (Hij maakte eerder ook een gravure naar het 
portret door Lievens.) Signatuur: KB: 424 B 7.  
319 Gedichten III, p. 142 en 144. De titels luiden in vertaling: ‘Op mijn gezicht omgeven de gezichten van mijn vijf 
kinderen’ en ‘Op de afbeelding van de prins en prinses van Oranje in mijn huis’.  
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het slechts wat langer moet drogen.320 In de catalogi van Susanna Doublet Huygens en 

Susanna van Wassenaar Huygens komen verschillende schilderijen voor, door of naar 

‘Vroom’.321 Er wordt echter maar één schilderij vermeld dat zeker door Cornelis is 

vervaardigd: ‘Een Italiaensch Landschap van den Jongen Vroom, een voet hoog, en een voet 

elf duim en drie quart breedt’. Het is een lotnummer in de catalogus van Susanna Doublet.322 

Van de schilder zijn weinig schilderijen overgeleverd.323 De opmerkelijke afmetingen van het 

genoemde schilderij komen precies overeen met Vrooms Rivierlandschap met antieke 

graftombe in het Frans Halsmuseum in Haarlem.324 (Afb. 10) Doordat deze afmetingen 

hetzelfde zijn, is het aannemelijk dat het schilderij in het Frans Halsmuseum het werk is dat is 

genoemd in de verzameling van Susanna Doublet. Waarschijnlijk is dit dus het werk dat 

Huygens in 1641 bij hem bestelde.325 

Post was in deze periode betrokken bij de bouw van Huygens’ buitenhuis Hofwijck. 

Dit maakt het aannemelijk dat het schilderij van Vroom hiervoor was bedoeld. Huygens had 

in 1639 een stuk Voorburgse grond gekocht en eind 1641 was de bouw van het huis 

voltooid.326 In 1641 bestelde Huygens nog een schilderij: hij liet zich portretteren door Van 

Mierevelt. Op 8 juli 1641 schreef hij ‘In effigiem meam a decrepito Mireveldio pictam’, ‘op 

mijn portret geschilderd door de afgeleefde Van Mierevelt’.327 (Afb. 11) Dit portret bevindt 

zich tegenwoordig in het Huygensmuseum Hofwijck. Hoewel er geen contemporaine 

aanwijzingen voor zijn, is het aannemelijk dat Huygens ook dit schilderij bestelde om het in 

Hofwijck te plaatsen. 

                                                      
320 Brieven 2654, 2707. De brief van Vroom werd al uitgegeven door Moes (1900). Zie over de opdracht van 
Huygens aan Vroom Keyes (1975), 93-94. 
321 SDH (1725): 61, 114 en 98. SWH (1786), nr. 40. 
322 SDH (1725), nr. 61. 
323 Zie de monografie van Vroom: Keyes (1975).  
324 Haverkamp Begemann identificeerde het schilderij in 1967 met het lotnummer in de catalogus maar wist niet 
dat de Vrouwe van Annaland Huygens’ dochter was. Zie: Haverkamp-Begemann (1967), pp. 65-66. De in de 
catalogus gegeven maten zijn Rijnlandse voeten; omgerekend meet het schilderij volgens de bron 31.4 bij 62.1 cm. 
De Vroom in het Frans Halsmuseum (inv. 551) is 29.7 cm hoog en 60.2 op het smalste, en 60.4 op het langste 
punt breed. De 1.7 cm die het zowel in de lengte als in de breedte verschilt, heeft mogelijk te maken met een 
eerdere omlijsting. Met hartelijke dank aan de medewerkers van het museum en in het bijzonder aan Anna 
Tummers. 
325 Zie Broekman (2009). De klassieke ruïne vertoont overeenkomsten met een gravure uit de Vestigi Delle 
Antichita di Roma Tivoli Pozzuolo et Altri Luochi van Sadeler uit 1606. Gravure nummer 29 toont de Porte del 
monte Quirinale en de met gras begroeide toren daar heeft een met de toren op de Vroom vergelijkbare 
architectuur. Met hartelijke dank aan Nicolette Sluijter, die mij de gravure toonde. In de inventaris van Susanna 
Doublet Huygens uit 1721 wordt verder ook een werk van Vroom genoemd: een ‘Gesigt van ponte mole door 
den Jongen Vroom’. Op gravures van de beroemde Milvische brug over de Tiber is een toren afgebeeld die een 
zelfde vierkant dak weergeeft. Mogelijk heeft men de toren daarmee destijds verward. Zie over het schilderij in 
het Frans Halsmuseum Keyes (1975) catalogus P19, pp. 182-183. Zie verder over dit specifieke schilderij 
Rosenberg (1928), p. 102 en 105, Stechow (1966), pp. 58-59, Bol (1969), pp. 144-148 en later Van Thiel-Stroman 
(2006), p. 329. Als Vrooms Rivierlandschap inderdaad door Huygens in 1641 is besteld, betekent dit dat het ruim 
tien jaar later moet worden gedateerd dan in de genoemde publicaties wordt verondersteld.  
326 Huygens/Van Strien en Van der Leer (2002). Zie ook de inleiding door Willemien de Vries in Huygens/Van 
Strien (2008). 
327 Gedichten III, p. 161. De schilder was op 27 juni van dat jaar overleden, dit portret zal een van de laatste 
stukken van zijn hand zijn geweest. 
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Rembrandt schonk een schilderij 

Tijdens de regeerperiode van Frederik Hendrik, van 1625 tot 1647, richtten vele mensen zich 

tot Huygens in de hoop op zijn voorspraak gunsten te verkrijgen van Frederik Hendrik. Eén 

van de schilders die Huygens werk aanbood, was Rembrandt. In de eerste brief van Rembrandt 

aan Huygens, gedateerd februari 1636,328 beschrijft hij de vorderingen die hij maakte met de 

Passiereeks voor de stadhouder.329 Afsluitend stelt hij: ‘En ken oock niet naerlaeten volgens 

mijn dienstwillijgen gunst mijn heer te vereeren van mijn jonsten werck […].’ Drie jaar later, 

op 12 januari 1639 schrijft Rembrandt Huygens: ‘om dat mijn heer in deesen saeken voor die 

2de maels bemoijt wert sal oock tot een eerkentenissen een stuck bij gedaen weesende 10 voeten 

lanck ende 8 voeten hooch’.330 Op 27 januari schrijft Rembrandt aan Huygens:  

 

Met een sonderlin vermaeck hebbe ick ue aengenaemen missijve van den 14 deses doorleesen. Bevinden 
daer ue goeden gunst ende geneegentheijt soo dat ick van harten geneegen uwer obblijsier blijven ue 
rekumpensijve dienst ende vriendschap te doen. Soo ist door geneegentheijt tot sulx tegens mijns heeren 
begeeren dees bijgaende douck toesenden hoopende dat u mijner in deesen niet versmaeden sult want 
het is die eersten gedachtnis die ick aen mijn heer laet. 

 

In het postscriptum geeft hij nog aan dat Huygens het schilderij in ‘starck licht’ moet hangen, 

waar hij er van een afstand naar kan kijken: ‘soo salt best voncken’.331  

In de eerste brief bood Rembrandt waarschijnlijk enkele schetsen aan, die hij op dat 

moment net had voltooid.
332

 Het tweede geschenk was een schilderij op doek, dat gezien de 

afmetingen, waarschijnlijk zijn De blindmaking van Simson betrof.
333

 Het schilderij is 

tegenwoordig in het Städelsches Kunstinstitut in Frankfurt. (Afb. 12) Een dikwijls gestelde 

vraag is, of Huygens het schilderij heeft aangenomen. In de basis draait het om twee 

aanwijzingen: in de eerste plaats Rembrandts woorden dat hij het doek tegen de zin van 

Huygens opstuurde, en daarnaast het feit dat het schilderij niet voorkomt in de overvloedige 

contemporaine bronnen rondom Huygens.
334

  

                                                      
328 Brieven 1350. Voor het transcript zie Gerson (1961).  
329 Zie Corpus II, A 65 The descent from the cross (1632/33), A 69 The Raising of the Cross (1633), III, A 118 The 
Ascension (1636), A 126 The Entombment (ca. 1635/39) en A 127 The Resurrection (1635/39).  
330 Brieven 2020.  
331 Brieven 2032.  
332 Worp, Gerson (1961). Corpus (1982-1989) III, A 116, p. 193. 
333 Het idee is sinds Hofstede De Groot algemeen geaccepteerd. Alleen Schwartz opteerde voor een ander werk, 
Rembrandts Danae, maar deze suggestie is niet overgenomen. Zie Schwartz (1984), pp. 130-130. Reacties hierop 
onder andere in het Corpus (1982-1989) III, A 116, p. 193 en recentelijk Sluijter (2006), pp. 259-260. 
334 Van Gelder suggereert dat Huygens de Simson wel heeft aangenomen, maar dat de familie het van de hand 
deed om plaats te maken voor het familieportret van de Hoefnagels van Pourbus dat Constantijn II in ruil voor 
een Engels rijpaard in Brussel had verworven. Van Gelder (1959), p. 178. Schwartz neemt, vooral door het gebrek 
aan bronnen, aan dat Huygens het geschenk had teruggestuurd. Schwartz (1984), p. 131. Bruyn, Haak e.a. zetten 
deze en andere interpretaties naast elkaar en concluderen dat het aannemelijk, maar niet zeker is dat Huygens het 
werk heeft geaccepteerd. Van Rembrandts opmerking dat hij het doek tegen Huygens’ zin opstuurde geven zij 
aan dat Huygens’ afwijzing die verloren is gegaan geïnterpreteerd kan worden in de context van de retoriek van 
de geschenkcultuur. Corpus (1982-1989) III, A 116, p. 193. 
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Onlangs heeft Eric Jan Sluijter de discussie weer aangehaald. Hij geeft aan dat 

Huygens het geschenk niet wilde aannemen omdat hij waarschijnlijk bang was dat Rembrandt 

een financiële tegenprestatie voor een dergelijk kostbaar schilderij verwachte, en/of omdat hij 

zich niet verplicht wilde voelen Rembrandts carrière te blijven promoten.
335

  Er kan worden 

gespeculeerd over de vraag of Huygens het cadeau wel of niet heeft aangenomen, maar als hij 

dat wel gedaan zou hebben, is het vreemd dat een dergelijk opvallend schilderij in geen van 

de bronnen wordt vermeld. Zeker is echter, dat Huygens er niet zelf op uitgetrokken is om de 

schilder een opdracht te geven voor een schilderij dat hij graag aan zijn privécollectie wilde 

toevoegen of bereid was daar veel geld voor te betalen. In de context van dit hoofdstuk is het 

belangrijk te constateren dat, áls er bij Huygens een schilderij van Rembrandt aan de muur 

hing, hij dat als geschenk aangeboden had gekregen, en niet zelf had gekocht. Ik kom hier 

later op terug.  

Kunstwerken van Hoefnagel en Goudt  

Ook na het overlijden van Frederik Hendrik, tijdens het stadhouderschap van zijn zoon 

Willem II (1625-1650), wisten mensen Huygens te vinden. De eerste expliciete verwijzing naar 

Huygens’ collectie betreft een brief, gedateerd 26 november 1647, die Huygens ontving van 

jonkheer Joost van Cranevelt.336 Van Cranevelt vertelde hem hierin over zijn jongste zoon: 

deze was, met 47 andere kinderen die bij de Jezuïeten in Emmerik in de leer waren, gevangen 

genomen door de Generaliteit. In zijn brief vroeg hij Huygens om er met de stadhouder over 

te praten. Van Cranevelt kende Huygens persoonlijk: hij schreef namelijk dat hij sinds zijn 

bezoek aan diens ‘Constcabinet’ niet meer in Den Haag was geweest. Om zijn verzoek kracht 

bij te zetten, stuurde hij een geschenk mee: een ‘zeer loffelyk, ende curieuse teykeninge van 

den wijt beroemde verlichter, ende fraije schilder Hoefnagels’. Hij schreef dat hij Huygens 

hierover had verteld en dat hij nu dus niet twijfelde, dat ‘deese […] aen V.W.Ed zeer 

aengenaem sal weesen’. Dit is de reden waarom hij besloot dit werk ‘aen V.Wel. Ed. 

ommeteseijnden’.337 Worp vermeldt dat de in Emmerik schoolgaande kinderen op korte 

termijn werden vrijgelaten.  

 Van Cranevelt heeft Huygens bezocht in zijn huis en stuurde hem, op het moment dat 

hij in de problemen zat, een tekening van Hoefnagel als geschenk. Het portret van de 

Antwerpse miniaturist waaraan Huygens via moederszijde was verwant, kwam hiervoor al ter 

sprake. Waarschijnlijk had Van Cranevelt dit portret, of een tekening van Hoefnagels hand, 

                                                      
335 Sluijter ziet het als onderdeel van een ‘valore di stima’-strategie die men ook bij Italiaanse schilders tegenkomt. 
Zie Sluijter (2009), p. 14. 
336 Brieven 4713. Omdat Worp de brief samenvat, citeer ik uit de autograaf. KB: KA 52-aa, 88.  
337 Van Cranevelt stelt ook nog dat indien hij verder nog ‘ijetwes meerder van de const’ bezit dat Huygens’ wens 
zou zijn, Huygens dat maar hoeft door te geven. 
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gezien bij Huygens thuis. In de verkoopcatalogus van de collectie van Susanna van Wassenaer 

Huygens uit 1786 komt onder nummer 82 voor: ‘Een naakt Kindtje met een Doods hoofd, in 

een ovaal Medaillon, rontom het zelve Bloemen, Capellen en andere Insecten en een Dood 

Muisje: uitneemend kragtig en uitvoerig, door G. Hoefnagel, in een vergulde Lyst met een 

Schuif.’ In de prentencollectie van het British Museum bevindt zich een tekening van 

Hoefnagel die met deze omschrijving overeenkomt.338 (Afb. 13) Of Van Cranevelt Huygens 

deze tekening schonk, of één van de ‘bloempotjes’ die in die catalogus worden genoemd, is 

niet duidelijk.  

 

Dat Huygens ook werk in zijn collectie heeft van de Utrechtse schilder Hendrick Goudt (ca. 

1583-1647) blijkt uit een brief aan Anna Maria van Schurman van 8 juli 1647. Huygens 

schrijft:  

 

Het wonderbaarlijke schilderij van uw stadgenoot de krankzinnige schilder Goudt, dat ik bezit en 
waarover ik u al heb verteld, zou bij deze gelegenheid ook meegezonden zijn, als het mij niet te binnen 
was geschoten dat u leek te beloven zelf nog deze zomer naar Den Haag te komen.339  

 

Deze verwijzing is in verband gebracht met een schilderij in de collectie van Susanna Doublet 

Huygens dat is omschreven als ‘Een kaersligtje, verbeeldende de Historie van Baucis en 

Philemon, by H. Goudt.’340 Het is bekend dat Goudt een schilderij bezat van de Duitse schilder 

Adam Elsheimer (1578-1610): Jupiter and Mercury by Philemon and Baucis waar hij in 1612 

een gravure naar maakte. Een ongesigneerd en ongedateerd schilderij met hetzelfde onderwerp 

is toegeschreven aan Goudt en geïdentificeerd met het schilderij in de collectie van Susanna 

Doublet.341 (Afb. 14) Het kan dus het schilderij zijn, waarover Huygens in 1647 aan Van 

Schurman schreef.     

 Omdat Huygens voorstelde om het werk – een ‘tabellam’ – op te sturen, kan men zich 

echter afvragen of het niet gaat om grafiek. Er is gesuggereerd dat in de veiling van Susanna 

Doublet een ingekleurd exemplaar van de gravure is verkocht.342 Opvallend is, dat ook in de 

veiling van Susanna van Wassenaer Huygens van 1786 werk van Goudt wordt verkocht: ‘Een 

Capitaale Teekening met de Pen, door Ghoudt, na de bekende Prent van Lucas van Leyden, 

                                                      
338 Provenanceonderzoek zal moeten uitwijzen, of dit de tekening is die zich in 1786 in het Huygenshuis bevond. 
Zie over deze tekening: Bartrum (1997), Chmelarz (1883), p. 287. Alle drie tekeningen uit de catalogus van SWH 
(1786) werden gekocht door ‘Gerlag’, nummer 82 voor f 42-- en 83 en 84 samen voor f 4-10-. 
339 Brieven, 4617. Vertaling Huygens/Rasch (2007) II, pp. 815-817. Hij maakte ook een nieuwe transcriptie van de 
autograaf; Huygens’ tekst luidt: ‘Quam του µαίνοντος pictoris vestri Goutii penes me mirabilem tabellam esse 
narravi, etiam nunc transmissa fuisset, nisi succurrisset, quod ipsam te Hagæ videbaris polliceri in hanc æstatem.’  
340 SHD (1725), nr.16. 
341 Zie Schwartz (2006), pp. 339-340 en Huygens/Rasch (2007) II, p. 817, noot 10. Zie over Goudt als navolger 
van Elsheimer en over het ongesigneerde schilderij Andrews (1977), pp. 38-39 en figs. 87 en 134. Zie over de 
Elsheimer ook Klessmann (2006), 170-173. Op dat moment was het schilderij in de Wachtmeister Collection in 
Wanås, in 2001 werd het geveild bij Christies, zie Christies (2001), pp. 66-71. 
342 Huygens/Rasch (2007) II, p. 817, noot 10. Zie ook Van der Stighelen en De Landtsheer (2010), p. 158 en pp. 
184-185 (en daar de voetnoten 125 en 126). 
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genaamt Virgilius &c. uitneemend uitvoerig behandelt, in een zwarte lyst met een glas en 

besloten in een Nooteboome kasje met deurtjes.’ De pentekening van Goudt naar het werk 

van de beroemde Leidse kunstenaar Lucas van Leyden (1494-1533) is in de collectie van het 

Rijksmuseum in Amsterdam.343 (Afb. 15) Daar bevindt zich bovendien een prent van de 

houtsnede van Van Leyden waar de tekening op is gebaseerd. (Afb. 16) Kortom: zeker is dat 

Huygens werk van Goudt heeft bezeten en dat hij daarmee goede sier wilde maken bij Van 

Schurman.  

Schilderijen van Craen en Saenredam 

Ook in de jaren onder Willem II kreeg Huygens een enkele keer van een schilder werk 

aangeboden als geschenk. De Middelburgse Laurens Craen (werkzaam 1646-tussen 1663-

1670, †1670) schreef hem in 1648. Hij bood daarin niet alleen zijn diensten aan, maar trachtte 

ook: ‘door dit giftich present mijn Joncghe fortuyn in U gratie te vervoorderen’.344 Hij nodigde 

Huygens uit in Middelburg en stuurde hem een kunstwerk. De vroegst gedateerde schilderijen 

van Craen zijn van 1646 en hij werd in 1654 tot het Middelburgse schildersgilde toegelaten.345 

Op het moment dat hij Huygens schreef, stond hij dus aan het begin van zijn carrière. In een 

tweede brief van Craen aan Huygens, gedateerd 14 oktober 1649, schreef hij: ‘Mij is over leedt 

geweest, dat ick het geluck niet een hebbe moghen hebben, van mynen geringhen dienst, op 

mijn vertrecken naer Zelandt, sijn Ed. op te offeren’.346 Blijkbaar had Craen in 1649 Den Haag 

bezocht, maar Huygens daar niet ontmoet.347 In deze tweede brief vroeg Craen verder of 

Huygens hem in gedachten wilde houden: hij zou graag iets maken voor ‘sijn Hoogheyt ofte 

mevrou de Princesse’.  

Er is geen reactie van Huygens op deze brieven bekend. Hoewel in Huygens’ dagboek 

een verblijf in Middelburg is vermeld midden augustus 1649, zijn er geen aanwijzingen dat hij 

de schilder heeft bezocht.348 Bovendien komt er geen werk van Craen voor in de inventarissen 

van de stadhouderlijke collectie. Craen lijkt er dus, net als bijvoorbeeld Van der Venne, niet in 

te zijn geslaagd een opdracht van de stadhouder te verwerven. Maar nam Huygens het 

geschenk aan? In de verkoopcatalogus van Susanna van Wassenaer Huygens uit 1786 wordt 

onder lotnummer 45 ‘Een stil leeven met Vruchten &c. door L. Craan’ aangeboden. Het is 

                                                      
343 Tico Seifert maakte hiervan melding in een paper op het congres van de HNA in Baltimore in 2006. 
Rijksprentenkabinet inventarisnummer RP-T-1964-37, de tekening is gesigneerd en gedateerd: H Goudt / 1600. 
De tekening wordt omschreven in de catalogus van Schapelhouman en Schatborn uit 1998, zie daar p. 70 en fig. 
119. Zij geven aan dat de tekening afkomstig is uit de collectie van H. Teding van Berkhout Sr. uit Haarlem en dat 
het Rijksmuseum haar kocht van Jhr. H. Teding van Berkhout Jr uit Amsterdam. Deze Teding van Berkhout uit 
Haarlem stamt in directe lijn af van de Jan Teding van Berkhout die – zie bijlage 2 – de tekening uit de collectie 
van Susanna van Wassenaer Huygens had gekocht. Zie voor biografische gegevens over de familie Teding van 
Berkhout: Schmidt (1986), pp. 100 en 166-167. 
344 Brieven 4883. De brief is daar verkort weergegeven. Citaat uit de autograaf: KB: KA 52aa 95.  
345 Van der Willigen en Meijer (2003), p. 68. 
346 Brieven 4991.  
347 Van der Willigen en Meijer (2003), p. 68, dit om de frase ‘op mijn vertrecken naer Zelandt’. 
348 Unger (1885).  
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aannemelijk dat Huygens het schilderij – dat vast appels zal verbeelden, Craen noemde het 

immers een ‘giftich present’ – in 1648 heeft geaccepteerd.349  

 

Een andere schilder die in deze periode met Huygens contact zocht, was Pieter Saenredam. Op 

21 mei 1648 schrijft hij Huygens dat hij blij is dat ‘Sijne Hoogh.t hem begint in schilderijen te 

vermaken’ en stelt dat hij zijn ‘laest gemaeckte groote kerck’, en ‘noch vijff andere’ via 

Cornelis Vroom aan de stadhouder zal sturen.350 Over de prijs schrijft hij dat hij ‘vertrouwe, 

EU noch wel het mondelingh discours indachtich is’. Of de zending Willem II heeft bereikt, is 

onzeker. In de inventarissen van de stadhouderlijke kunstverzameling komt geen schilderij 

van Saenredam voor. Hoewel er geen contemporaine gegevens zijn over een aankoop door 

Huygens of een schenking aan hem, bezat hij wel minstens één Saenredam.  

 In verschillende documenten over de bezittingen van de nazaten van Huygens worden 

schilderijen genoemd. In de verkoopcatalogus van Susanna Doublet Huygens uit 1725 komen 

drie Saenredams voor: een onbekend ‘perspectieff, verbeeldende een Kerck van binnen; door 

P: Saenredam’ (76 bij 56 cm), ‘Noch een Perspectieff door den Zelve, verbeeldende de Sta. 

Maria-Kerk te Uitrecht, van binnen te zien’ (120 bij 94 cm) en ‘Den Dom Kerk van Uitrecht 

door P. Saenredam’ (207 bij 161 cm).351  

Nadat Susanna van Wassenaer Huygens in 1786 overleed, werd uit haar boedel ‘Een 

Kerkgezicht, zynde de Utrechtsche Dom van binnen met een Begraaffenis, door Saenredam’ 

verkocht.352 Dit is waarschijnlijk het schilderij dat als derde in de catalogus van Susanna 

Doublet wordt genoemd, het is zoekgeraakt na de verkoop in 1786. In de verkoopcatalogus 

van het Huygenshuis uit 1827 komt een ‘inwendige der Mariakerk te Utrecht, door P. 

Saenredam’ voor. Dit kan in verband worden gebracht met het tweede werk van Saenredam in 

de catalogus van Susanna Doublet.353  Waarschijnlijk heeft het schilderij het Huygenshuis dus 

tijdelijk verlaten. Het is nu in het Rijksmuseum en draagt de titel: Het middenschip en koor 

van de Mariakerk te Utrecht gezien vanuit het westen (1641).354 (Afb. 17) Welk werk er met 

het eerste lotnummer in de catalogus uit 1725 wordt bedoeld, is niet bekend.  

Gary Schwartz en Marten Jan Bok hebben op basis van al deze gegevens gespeculeerd 

dat Huygens zelf meerdere schilderijen heeft gekocht.355 Mijns inziens is het aannemelijk dat in 

ieder geval de Saenredam uit het Huygenshuis daar al tijdens Huygens’ leven was. Het 

schilderij wordt in de verkoopcatalogus uit 1827 namelijk omschreven als pendant van een 

                                                      
349 In de veiling 1786 ging het schilderij voor het relatief hoge bedrag van [f] 10-10 naar Willem Hendrik Teding 
van Berkhout waarna de verblijfplaats van dit schilderij onbekend is. 
350 Brieven 4818. De autograaf van de brief is niet meer bekend. Zie voor het transcript Vosmaer (1866).  
351 SDH (1725), nrs. 82, 83, 97. Afmetingen zijn daar in Rijnlandse voet bij vermeld.  
352 SWH (1786), nr. 24. Het werk werd voor [f] 41 verkocht aan Willem Hendrik Teding van Berkhout.  
353 Van der Muelen (1889), p. 76. 
354 Schendel (1976), p. 491. 
355 Ook bij een aantal kennissen van Huygens is namelijk werk van Saenredam bekend. Zie voor deze hypothese: 
Schwartz en Bok (1990), pp. 149-154. en pp. 206-207. 
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‘Moses door de dochter van Pharao uit het water gered, buitengewoon goed geschilderd door 

Spreeuwen’.356 Ook dit schilderij is nu in het Rijksmuseum: het is geïdentificeerd met Farao’s 

dochter vindt Mozes in het biezen mandje waarvan het landschap is toegeschreven aan 

Cornelis Vroom en de figuren aan de Paulus Bor (ca. 1601-1669).357 (Afb. 18) Waarschijnlijk 

hingen beide pendanten al ten tijde van Huygens’ leven bij hem aan de muur. Huygens had 

immers eerder een schilderij bij Vroom besteld en Bor zal hij hebben gekend van diens werk 

voor paleis Honselaarsdijk in 1638.358 Dit laatste blijkt ook uit een brief van Johan 

Brosterhuysen (1596-1650) aan Huygens waarin staat: ‘Mess.rs Campen, Colterman en Bor 

doen haer dienstighe ghebiedenisse aen U’ Ed.t.’359  

Schilderijen van Seghers en Rubens 

In de jaren 1640 en 1650 had Huygens regelmatig contact met de Antwerpse schilder van 

bloemstukken Daniël Seghers. Frederik Hendrik, Amalia van Solms en Willem II waren zeer 

geïnteresseerd in de schilderijen van Seghers. Kunst van Seghers was echter niet eenvoudig te 

verkrijgen. Hij was een jezuiet en omdat jezuïeten geen bezit mochten hebben, stelden 

schilders als Seghers hun werk ter beschikking van de orde, die ze weer ten geschenke gaf aan 

diplomatieke relaties in binnen- en buitenland. De Engelse en Franse koningshuizen, de 

Spaanse koning Philips IV, aartshertog Leopold Wilhelm en koningin Christina van Zweden 

behoorden tot de ontvangers van zijn bloemstukken.360 Frederik Hendrik, zijn vrouw en zoon 

zorgden er ook voor werk van Segers in hun bezit te krijgen: ze stuurden geschenken in ruil 

voor schilderijen en lieten die vergezellen van lof- en dankdichten die waren geschreven door 

Huygens. Seghers’ schilderijen staan centaal in een aantal gedichten van Huygens uit de jaren 

1645-1646 en 1652.361 

Huygens heeft waarschijnlijk ook zelf één of meerdere schilderijen van Seghers 

gekregen. In het laatste jaar van zijn leven schreef Seghers een lijst met de titel: ‘Cataloge van 

de Bloem-stukken, die ik selfs met mijn hand heb geschildert en voor wie?’362. 

Catalogusnummer 91 luidt: ‘een cartelle [cartouche] voor mijn heer van Zuijlicsem Secretaris 

van den Prins van Orangie daer sijn conterfeytsel in was van wit en swart’.363 In de 

                                                      
356 Van der Muelen (1889), p. 76. 
357 Rijksmuseum inv. SK-A-852. Zie over (de literatuur over) de toeschrijving van dit schilderij dat aanvankelijk 
als Spreeuwen is herkend en later aan Bor en Vroom wordt toegeschreven: Keyes (1975), p. 80-82. 
358 Zie over Bor: Plietzsch (1916) en Bloch (1928). Zie over het netwerk rond Van Campen: Bok (1995). Zie over 
de samenwerking tussen Vroom, Bor en Van Campen: Buvelot (1995), pp. 59-61.  
359 Brieven 3985.  
360 Zie Allard (1869), Delen (1943) en Couvreur (1967). Zie daarna o.a. Van der Ploeg en Vermeeren (red.) 
(1997), pp. 208-211 en pp. 246-249. 
361 Huygens verstrekte Seghers verder een paspoort op 7 mei 1648. Zie: Denucé (1949), p. 69. Zie voor de 
schilderijen van Seghers aan het hof van Oranje Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997), pp. 208-211 en pp. 
246-249. Zie voor een overzicht van Huygens’ gedichten Broekman (2005), pp. 44-51.  
362 Uitgegeven door Couvreur in 1967. Het is ook een van de voornaamste bronnen voor kennis over de 
schilderijen die door de stadhouder en zijn familie werden verworven: zie noot 77.  
363 Couvreur (1967), p. 104. 
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documenten van Susanna van Wassenaer Huygens uit 1786 komt de omschrijving voor 

‘Dezelfde [Constantijn Huygens] borstbeeld in ’t graauw in een krans van bloemen op 

koper.’364 Het portret is waarschijnlijk in het Huygenshuis gebleven na 1786; het wordt 

namelijk weer genoemd in een veiling van Goldberg, in 1828: ‘Idem [Constantijn Huygens] in 

eenen bloemenkrans, door pater Zeghers, op koper, in verg. lijst.’365 Het is onbekend of dit 

kunstwerk tegenwoordig nog bestaat.366 Mogelijk schilderde Seghers zijn bloemenkrans 

rondom een grisaille naar de gravure van Huygens in Van Dycks Iconographie.367  

    In paleis Het Loo bevindt zich verder een Bloemencartouche rond een beeld van 

Koning-Stadhouder Willem III van Seghers dat uit het huis van Huygens afkomstig is.368 (Afb. 

19) Het wordt omschreven in de verkoopcatalogus van het Huygenshuis uit 1827: ‘Deze 

kamer […] vaste spiegel, waarboven een groot schilderstuk, voorstellende het borstbeeld van 

Koning Willem III, geplaatst in een nis en omringd van bloemen. Dit stuk is goed afgewerkt en 

geschilderd door de beroemden P. Zeegers […].’369 In de catalogus bij de tentoonstelling ter 

herdenking van de 300ste geboortedag van Huygens in 1896 wordt bovendien vermeld: ‘Dit 

schilderij, afkomstig uit den schoorsteen in de voorkamer van het huis van Huygens, was 

blijkens eene thans verdwenen inscriptie ‘donum auctoris’ op de keerzijde, een geschenk van 

den schilder aan Huygens.’370 Omdat de inscriptie niet meer achterop het schilderij is te 

vinden, is het onmogelijk te bepalen of zij authentiek is.371  

 Overigens was Huygens niet de enige secretaris die door Seghers met een schilderij 

werd vereerd. Ook Huygens’ assistent kreeg er een. Nummer 190 uit de lijst van Seghers’ hand 

luidde namelijk: ‘een klijn blom-glasken voor Sr Verhulst klerk van den Secretaris Huijgens’.372 

Samuel van Huls (1596-1688) was in 1651 klerk op het secretariaat van Frederik Hendrik. Hij 

werd later eerste klerk van de Staten Generaal en ook lid van de vroedschap van Den Haag. 

 

                                                      
364 Nummer 20 in het hoofdstuk ‘Familieportretten’ in de nalatenschap van Susanna van Wassenaer Huygens 
(1785) dat werd gepubliceerd door Moes in 1896. Moes (1896), p. 178. 
365 Goldberg (1828a), p. 182, nummer 6. 
366 De serie van zes ovale portretten op koper uit de studio van Van Mierevelt die in dezelfde lijst worden 
genoemd (verbeeldende Willem I, Louise de Coligny, Philip Willem, Maurtis, Frederik Hendrik en Friedrich V), 
zijn gekocht door het Mauritshuis. Zie: Buvelot (2004), pp. 198-201. 
367 Moes brengt het in verband met het gedicht van de Zuid-Nederlandse dichter Simon Ingen. In 1658 
publiceerde hij een portretgedicht met de titel ‘Op de Afbeelding van de Heer van Zuylichem, &c. Van Cossiers, 
voor P. Zegers’. Moes (1896), p. 183. Zie hierover ook Van Gelder (1957), p. 27. Zie over de schilder Jan Cossiers: 
Van der Stighelen (2008), pp. 144-147. 
368 Ik bedank Marieke Tiethoff-Spliethoff hartelijk voor haar hulp en voor het beschikbaar stellen van de foto van 
het schilderij. 
369 Van der Muelen (1889), p. 74. 
370 Catalogus (1896), p. 22. Ook tegenwoordig is het briefje niet bij het schilderij. Of het briefje authentiek was, is 
onzeker. De catalogus van het Mauritshuis vermeldt bij het schilderij dat het niet van Seghers’ eigen hand is en 
dat het waarschijnlijk rond 1670 gedateerd moet worden. Zie Broos en Van Suchtelen (2004), p. 312. 
371 Bronnen erover ten tijde van Huygens’ leven zijn niet bekend. De inscriptie is belangrijk voor de identificatie 
van het schilderij. De catalogus van het Mauritshuis vermeldt namelijk dat het schilderij niét van Seghers’ eigen 
hand is en dat het waarschijnlijk rond 1670 moet worden gedateerd. Zie Broos en Van Suchtelen (2004), p. 312. 
372 Couvreur (1967), p. 119.  
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In de inleiding van dit hoofdstuk heb ik aangegeven alleen contemporaine verwijzingen naar 

kunst in Huygens’ collectie te zullen analyseren. Er is echter één schilderij waaraan ik, hoewel 

dergelijke verwijzingen ontbreken, in de afsluiting van dit gedeelte toch aandacht wil besteden. 

Het betreft de Pan en Syrinx van Pieter Paul Rubens en Jan Brueghel de Oude (1568-1625) 

(afb. 20), tegenwoordig in het Staatliche Museen in Kassel. Dit werk is op basis van 

overeenkomstige maten geïdentificeerd met een lotnummer in de catalogus van Susanna 

Doublet Huygens uit 1725.373 Deze identificatie is aanleiding geweest voor de veronderstelling 

dat het schilderij uit het bezit van Huygens afkomstig is.374 Ik ga op deze hypothese in omdat 

hij illustreert op welke manier er aannames over Huygens’ kunstcollectie worden gedaan. 

Hoewel Huygens’ kennis van het leven en werk van Rubens bekend is uit de autobiografie en 

hij tussen 1635 en 1639 met de schilder heeft gecorrespondeerd, is het zeer de vraag of hij dit 

kostbare werk in zijn bezit heeft gehad.  

Uit de eerste brief van Huygens aan Rubens, gedateerd 13 november 1635, blijkt dat de 

schilder hem als secretaris van Frederik Hendrik had gevraagd om een paspoort. Huygens kon 

hier niet voor zorgen, maar probeerde het contact op informele toon voort te zetten. In juli 

1639 stuurde Huygens Rubens een set etsen van zijn nieuwe huis aan het Plein. Rubens’ reactie 

op deze brief is verloren gegaan. Huygens kondigde op 14 november 1639 in een brief aan, dat 

hij in een volgende brief Rubens’ kritiekpunten zou weerleggen. Er is een opzet hiervoor 

overgeleverd die Huygens echter pas na Rubens’ dood in 1640 had opgesteld.375  

Verder vroeg Huygens in de tweede brief of Rubens voor Frederik Hendrik een 

schilderij wilde maken: ‘naar eigen ontwerp, maar met niet meer dan drie of vier personen 

erop geschilderd en dan zo ‘dat de schoonheid van de vrouwen erin is uitgewerkt con amore, 

studio e diligenza’.376 In de derde brief specificeerde Huygens deze opdracht: het ging om een 

schoorsteenstuk ‘een of andere geschiedenis of bijzonder spel en gril… mannen en vrouwen… 

met mooie en vreemde kleren’.377 Rubens’ overlijden in 1640 verhinderde de uitvoering.378 

 Uit deze brieven blijkt dat Huygens heeft geprobeerd op persoonlijke toon briefcontact 

met Rubens te onderhouden. In de brieven profileerde hij zich als belangrijk hoveling door het 

                                                      
373 Zie SDH (1725), nr. 35. Het wordt omschreven als ‘Pan en Sieringhs door P: P: Rubens’. 
374 Woollett en Van Suchtelen (2006), pp. 72-77. 
375 Zie Brieven 1301, 2149 en 2272. Het concept bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek. Zie voor een 
uitgebreide behandeling van de correspondentie Ottenheym (1997a), specifiek p. 7. 
376 Brieven 2149: ‘… dont l’invention fust toute vostre, comme la facon, qu’on ne desireroit de trois ou quatre 
figures pour le plus, et que la beauté des femmes y fust elabourée con amore, studio e deligenza…’ Vertaling 
Rasch (1996), p. 94. De opdracht werd voorzichtig ingekleed: Huygens stelde dat Frederik Hendrik blij was te 
kunnen vernemen dat Rubens hersteld was van een ‘forte maladie’ en dat de schilder opnieuw kon gaan werken.  
377 Brieven 2272: ‘… qualche historia o sia fovola e capriccio particolare… huomini e donne… con habiti vaghi e 
pellegrini…’.Vertaling van het citaat Rasch (1996), pp. 94-96. 
378 Rubens’ dood vernam Huygens overigens door een brief van zijn zwager De Wilhem; die had het op zijn beurt 
gehoord van Jan Lievens, die op dat moment in de Scheldestad verbleef. De schilder had aangeboden het 
schilderij te voltooien. In de tweede brief van De Wilhem aan Huygens schreef De Wilhem dat Lievens had laten 
weten ‘dat den doeck geschickt ten dienste van S.H. van den overleden H. Rubbens gans onbegost is. Simpleyck 
staet er achterop: Hage, met kryt’ Tot een (vernieuwde) opdracht lijkt het niet te zijn gekomen. Blijkbaar lag de 
waarde van het stuk in de hand van Rubens, niet in het gewenste schoorsteenstuk. Zie Brieven 2394 en 2437.  
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opsturen van de schetsen van zijn nieuwe huis en het aanzetten tot een discussie erover. Waar 

het de opdracht voor Frederik Henrik betreft, valt op dat Huygens op zeer nederige wijze de 

schilder verzocht of hij misschien in opdracht van de stadhouder zou willen werken. Zelfs de 

invulling van het schilderij werd in grote lijnen aan de schilder overgelaten.379 Uiteindelijk kon 

Rubens het schilderij niet leveren. Hoewel het uiteraard niet is uitgesloten, is het moeilijk voor 

te stellen dat Huygens een schilderij heeft gekocht of gekregen van de schilder aan wie door de 

stadhouder tevergeefs een opdracht was verstrekt. Ik kom hier op terug.  

Verwijzingen naar kunst in de periode tot 1650  

In de Huygensdocumenten tot 1650 komt een aantal schilderijen voor en het merendeel van 

deze werken zal een plekje hebben gevonden in zijn huis aan het Plein. Zoals eerder vermeld is 

er in 1827 een beschrijving gemaakt van het interieur van het Huygenshuis, een boekje dat 

diende ter bevordering van de verkoop.380 De tekst is geschreven als een rondgang door het 

huis, een citaat: 

    

Van dit kabinet komt men in een groote galerij, gelambriseerd en met papier behangen, zeer geschikt 
om er een verzameling schilderijen in te plaatsen. 

 

Huygens heeft veel geld uitgegeven aan de stoffering van zijn huis. Er is een brief bekend uit 

juni 1637 waarin Huygens aan Daniël Nijs (1572-1647) vroeg om hem Italiaanse stoffen te 

sturen: hij wilde er, zo schreef hij, zijn ‘petite galerie’ mee bekleden.381 Nijs was een Vlaamse 

handelaar die zich had gevestigd in Venetië. Huygens had hem tijdens zijn reis naar Italië 

bezocht en noteerde in zijn reisverslag dat hij Nijs’ kunstkabinet had bekeken.382 In augustus 

1637 bedankte Huygens hem voor de stoffen en meldde hij ook franje en groen damast nodig 

te hebben.383 De handelscontacten tussen Venetië en de Nederlanden kwamen in deze tijd tot 

volle bloei en dit soort luxeproducten waren gewild.384.  

De vraag is, hoe Huygens’ ‘petite galerie’ eruit heeft gezien in de jaren voor 1650 

waarin hij Huygens werkte als secretaris van Frederik Hendrik en Willem II. De 

contemporaine bronnen, Huygens’ brieven, gedichten en, in mindere mate zijn 

                                                      
379 Zie over het opdrachtgeverschap bv. Rasch (1996) en over dit contact met Lievens daar voetnoot 20.  
380 Citaat uit de vertaling van Van der Muelen (1889), p. 76. Een exemplaar van het originele Franse document, 
Description de la maison, jardin, remise ecurie, etc. appartenante a Mr. le conseiller d’Etat I. Goldberg a la Haye, 
don’t la vente publique, annoncée par les affiches, les gazettes et autres papiers publics, est fixée au 10e Décembre 
1827, pour l’adjudication provisoire et au 17e Décembre suivant pour l’adjudication difinitive bevindt zich in de 
collectie van Museum Meermanno in Den Haag (signatuur 148 H 48).  
381 Brieven 1560. De Franse brief is daar vertaald en samengevat weergegeven. De autograaf bevindt zich in de KB: 
KA 49-1, 767.  
382 Huygens/Blom (2003a), p. 151. Huygens vertelt in zijn journaal, dat later nog aan de orde zal komen, dat Nijs 
hem ‘eindeloze hoeveelheden schilderijen en antieke beelden toonde’ en ‘een klein tafelvormig kabinet van 
ebbenhout, met daarin zo veel zeldzame schilderijtjes, medailles, schelpen en soortgelijke curiositeiten’.  
383 Brieven 1654. Ook deze brief is vertaald en samengevat, zie KB: KA 49-1, pp. 761-762.  
384 Zie bijvoorbeeld Logan (1979).  
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egodocumenten, geven enkele verwijzingen naar kunst in zijn collectie. Om na te gaan in 

hoeverre hij als kunstverzamelaar kan worden gekarakteriseerd, moet gekeken worden hoe 

zijn collectie tot stand kwam. Er kunnen vier vormen van verwerving worden onderscheiden: 

erfenis, schenking, aankoop van bestaande schilderijen en aankoop van stukken die in 

opdracht zijn vervaardigd.385 In de periode tot 1650 heeft Huygens de familieportretten geërfd, 

schilderijen en tekeningen als cadeau ontvangen en daarnaast heeft hij enkele schilders 

opdracht gegeven voor hem te werken.  

 

Portretten van zichzelf en van zijn familie liet Huygens op verschillende momenten schilderen. 

Daarnaast bestelde hij in 1637 bij Van Honthorst een portret van Frederik Hendrik en Amalia 

van Solms voor zijn nét voltooide huis. Dit huis, hij schreef er de verhandeling Domus over, 

had Huygens laten bouwen op de grond die hij van Frederik Hendrik cadeau had gekregen. 

Frederik Hendriks onderliggende agenda bij het geven van het bouwkavel aan het Plein was 

een groter plan om de stad een vorstelijke allure te geven. Als secretaris had Huygens 

ongetwijfeld de opdracht gekregen een huis te bouwen dat aan deze vraag om grandeur kon 

voldoen.386 Het was immers niet alleen een privéverblijf, hij ontving er als secretaris van de 

stadhouder ook hooggeplaatste gasten. Het portret van zijn patroon toonde de bezoekers 

Frederik Hendrik als centrale machthebber in de Republiek. Bovendien zal het schilderij voor 

Huygens’ persoonlijk van grote betekenis zijn geweest: het verbeeldde immers degenen aan 

wie hij zijn belangrijke positie te danken had. Er valt hier een parallel te trekken met een 

Franse hoveling: kardinaal Richelieu. Hoewel de positie van de machtige assistent van de 

Franse koning niet te vergelijken is met die van Huygens, prijkte ook in Richelieus privépaleis 

een levensgroot portret van Lodewijk XIII.387 

Enkele jaren later kocht Huygens van Cornelis Vroom een schilderij, waarschijnlijk 

voor zijn buitenhuis Hofwijck. Geeft de keuze voor dit schilderij een indicatie van Huygens’ 

persoonlijke smaak? Als het inderdaad Vrooms Rivierlandschap met antieke graftombe uit het 

Frans Hals Museum betreft, kan zijn voorkeur verklaard worden vanuit zijn interesse voor 

Italië, die ook blijkt uit zijn reis naar Venetië. Bovendien toont dit schilderij een veelheid aan 

klassieke architectuur; naast de toren zelf zijn er op de achtergrond kolommen te zien en een 

gebouw waar, net als op Huygens’ huis aan het plein, drie standbeelden op de gevel prijken. 

Maar dit betreft vooral speculatie; vast staat slechts dat Huygens bij Vroom een schilderij 

                                                      
385 Van der Ploeg en Vermeeren (1997), p. 36. 
386 Vlaardingerbroek (2000) heeft overtuigend laten zien dat de architectuur van Huygens’ huis ten doel stond 
van de uitstraling van de dynastieke ambities van de stadhouder en geeft aan dat het niet zozeer een 
vooruitstrevende persoonlijke uiting van Huygens’ interesse voor het classicisme betrof. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Huisken, Ottenheym en Schwartz (1995) en Blom in Huygens/Blom (1999) beargumenteert hij dat 
het ontwerp resultaat was van het samenvoegen van de wensen van de stadhouder, Huygens en architect Van 
Campen en niet van de secretaris alleen.  
387 Zie Laveissire (2002). 
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bestelde. Hij heeft de schilder ongetwijfeld gekend van de opdracht voor paleis Honselaarsdijk 

in 1638. Ook Vrooms vader, Hendrik Cornelisz. Vroom, werkte voor de Oranjes. Hij werd 

door Huygens genoemd in Mijn jeugd.  

Kortom: in de jaren waarin Huygens werkte als secretaris van de stadhouders, zijn er 

slechts twee schilderijen aan te wijzen waarvan het zeker is dat Huygens er geld aan heeft 

uitgegeven en die geen familieleden afbeelden. Er zijn geen contemporaine bronnen die 

Huygens tonen als een hoveling die een kunstverzameling aanlegt van grote meesters. 

 

Wel zijn er verschillende kunstwerken aan Huygens geschonken. Vaak betreft het een cadeau 

dat vergezeld gaat van een im- of expliciet verzoek aan de secretaris om opdrachten van het 

hof. Van de schilders die Huygens een schilderij hebben aanboden, Rembrandt en Craen, 

komt echter alleen van de laatste een schilderij voor in de bronnen over het kunstbezit bij 

Huygens’ nazaten. Behalve dat het grote schilderij van Rembrandt veel kostbaarder was, is een 

ander verschil dat Craen niet voor het hof lijkt te hebben gewerkt, terwijl Rembrandt wél een 

opdracht heeft ontvangen. Twee andere schilders van wie Huygens werk bezat, waren 

Saenredam en waarschijnlijk Van de Venne. Ook deze schilders lijken er niet in te zijn geslaagd 

een opdracht van de Oranjes te krijgen.  

 Deze samenvatting leidt tot de veronderstelling dat Huygens geschenken heeft 

geaccepteerd van schilders die hij niét aan een stadhouderlijke opdracht kon helpen. Toch is 

het aannemelijker dat hij de schilders betaalde voor de schilderijen. Door een cadeau aan te 

nemen zou hij zich immers de sociale verplichtingen van een wederdienst op de hals halen. 

Daarnaast zetten deze gegevens aan tot speculatie over Huygens’ beweegredenen. Nam hij juist 

werk van die schilders in zijn eigen collectie op die niét door zijn meerdere werden verzameld? 

En als dat zo was, deed hij het dan uit esthetische overweging, omdat hij ze voordelig kon 

krijgen of misschien om door de gunst van het kopen zijn eigen netwerk te verstevigen?  

 

Hier spelen twee belangrijke kwesties: in de eerste plaats de problematiek van het al dan niet 

accepteren van relatiegeschenken. In verschillende studies is de afgelopen jaren aangetoond 

dat men zich in de vroegmoderne tijd terdege bewust was van de sociale verplichtingen 

rondom het aannemen van cadeaus en aanverwante risico’s als omkoping.388 Het aannemen 

van een geschenk is nooit vrijblijvend, en al helemaal niet als men in een belangrijke, 

invloedrijke positie verkeert. Huygens lijkt zich van deze risico’s bewust te zijn geweest. Een 

van de duidelijkste voorbeelden hiervoor is zijn tekst ‘Domus’. In het voorwoord gaf Huygens 

aan dat hij schreef om zijn familie te vertellen dat hij de grond voor het huis op een eerlijke 
                                                      
388 Mauss zette het onderwerp op de kaart met zijn toonaangevende essay uit 1950. Zie daarna bv. over het 
Engelse hof in de zeventiende eeuw Peck (1990), over het geschenk in Frankrijk in de zestiende eeuw Davis (2000) 
en over de Republiek het proefschrift van Thoen; Thoen (2007). Zie over de verhouding tussen Willem Frederik 
en het hof in Den Haag en de rol van geschenken Janssen (2005), specifiek pp. 209-212. 
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manier had verkregen.389 Een ander voorbeeld is de manier waarop Huygens omging met de 

problemen van zijn zoon Lodewijk (1631-1699). Die had in zijn functie in het stadsbestuur 

van Gorkum steekpenningen aangenomen, wat een diplomatieke rel ontketende. In zijn latere 

autobiografie Mijn leven haalde Huygens deze geschiedenis aan en rechtvaardigde hij het 

gedrag van zijn zoon expliciet.390  

 In de tweede plaats kan Huygens’ verhouding tot zijn werkgever een rol hebben 

gespeeld in zijn ideeën over de kunst die hij in zijn bezit mocht hebben. Als hoveling diende 

men in de schaduw van zijn heer te blijven; het overschrijden van deze ongeschreven regel kon 

desastreus zijn. Zo liet Lodewijk XIV begin jaren 1660 Nicolas Fouquet (1615-1680) – arriviste 

aan het Franse hof – arresteren en gaf de schilders die op dat moment voor Fouquets 

privépaleis werkten, opdrachten ter decoratie van het paleis van Versailles.391 Een hoveling 

deed er dus verstandig aan niet de jaloezie van zijn patroon op te wekken. Dit is een mogelijke 

verklaring voor de afwezigheid van een kunstcollectie in Huygens’ huis gedurende de jaren 

waarin hij als secretaris werkte. Het contact tussen Huygens en Rubens laat zien hoe moeilijk 

het was voor de stadhouder om bij de schilder een schilderij te bestellen.392 Vanuit dat 

perspectief is het slecht voor te stellen dat Huygens in zijn privéverzameling wel een schilderij 

zou hebben van de Antwerpse meester.  

 

Het materiaal uit de periode tot 1650 geeft dus geen enkele aanwijzing over Huygens als 

fervent kunstverzamelaar. Mijns inziens is het in ieder geval niet aannemelijk dat hij het 

schilderij van Rembrandt heeft geaccepteerd of een werk van Rubens heeft gekocht. Om de 

hoge waarde van dergelijke kunstwerken én om het feit dat de stadhouder kunst van deze 

schilders heeft verzameld, zullen ze niet in zijn eigen collectie hebben geprijkt.393 Behalve de 

schilderijen die in verband kunnen worden gebracht met zijn familie of de nederigheid ten 

opzichte van zijn patroon, betreffen de voornaamste werken in zijn collectie toevallige 

geschenken die hij heeft geaccepteerd. Vanaf 1650 echter had Huygens in principe de handen 

vrij. Door het overlijden van Willem II en het ontbreken van een volwassen opvolger verviel 

                                                      
389 Huygens/Blom (1999), pp. 12-13. 
390 Zie vanuit historisch perspectief bijvoorbeeld De Wit (1981) en Roorda (1984) en over Huygens’ bewuste 
reacties Huygens/Blom (2003b) I, pp. 148-151 en Huygens/Blom (2003b) II, pp. 302-306. 
391 Zie bijvoorbeeld Sinclair (1990), p. 49. Op 19 januari 1665 heeft Huygens een portretgedicht geschreven op de 
afbeelding van deze Fouquet. Zie Gedichten VII, p. 75.  
392 De Jongh geeft aan dat Huygens in zijn verwoording van de opdracht in zijn brief aan Rubens waarschijnlijk 
van mening was dat hij bij zo’n groot kunstenaar als Rubens niet met teveel eisen kon aankomen. Zie De Jongh 
(2006), p. 183. Ook zal meegespeeld hebben dat Rubens’ gezondheid tanende was. Een ‘vrije opdracht’ kon 
mogelijk de kans van een afwijzing van de schilder voorkomen. 
393 Het al dan niet aannemen van het werk van Rembrandt betreft mijns inziens geen kwestie van smaak, zoals 
velen hebben beargumenteerd. Tümpel schrijft – op basis van de frase over Rubens’ Medusa in Huygens’ 
autobiografie – dat Huygens het schilderij van Rembrandt liever bij vrienden zag dan in zijn eigen huis. Zie 
Tümpel (1992), pp. 78-80. Westermann beargumenteert dat Rembrandt dit schilderij aan Huygens aanbood 
omdat hij zijn smaak kende, zie Westermann (2000), p. 129. 
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zijn ambt als secretaris en bleef hij slechts als lid van de Domeinraad voor het hof werkzaam. 

Wat laten de bronnen in deze periode zien over schilderijen in Huygens’ verzameling? 

Aanwijzingen over kunst in Huygens’ collectie na 1650 

1650-1661: Van het begin van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk tot het 

vertrek naar Parijs 

De portretten verworven via Béatrix de Cusance 

In de jaren 1650 schreef Huygens een aantal pittige brieven, waarin hij beleefd maar 

vasthoudend om kunst vraagt: de correspondentie met Béatrix de Cusance, hertogin van 

Lotharingen.394 In 1652 ontmoette Huygens haar bij de Duartes in Antwerpen. Zelf had zij ook 

een woning in de Scheldestad. Tijdens een bezoek toonde zij hem haar kabinet. Huygens 

ontdekte er tot zijn verbazing portretten van zijn voorouders Joris Vezelaer (1493-1570) en 

Margaretha Boge (†1574). In een brief van 2 december 1652 bood ze hem de portretten van 

zijn voorouders aan.395 Huygens uit zijn dank voor de portretten in een brief van 9 december 

1652; hij schreef haar dat hij heel blij was zijn voorouders in haar collectie te hebben 

‘ontmoet’.396 De portretten worden genoemd in het bezit van Susanna van Wassenaer 

Huygens. Het betreft waarschijnlijk kopieën naar de originele portretten die zich 

tegenwoordig in de National Gallery in Washington bevinden.397 (Afb. 21, 22) Uit Huygens’ 

dankdicht aan Béatrix blijkt dat hij haar cadeau met een ander kunstwerk beantwoordde. Hij 

schonk haar een schilderij van Adam en Eva: ‘Sur un tableau d’Adam et Eve envoyé a madame 

La Duchesse de Lorraine, qui m’avoit faict present de deux excellens portraicts de mes aijeuls, 

trouvez dans son cabinet’.398 

 Dankzij Béatrix kon Huygens dus portretten van zijn voorouders toevoegen aan zijn 

collectie. Is dat de reden dat hij vond dat ook haar beeltenis in zijn verzameling thuishoorde? 

In augustus 1655 vroeg hij de hertogin van Lotharingen om een portret van haar zelf, en één 

van haar zuster, ‘Mademoiselle de Beauvais’, Marie Henriette de Cusance (1624-1700).399 

Wanneer Huygens eind januari 1656 nog niets heeft ontvangen, schreef hij een brief naar de 

                                                      
394 Brieven 5258, 5262, 5265, zie Broekman (2005), pp. 31-32. Zie voor deze brieven ook Huygens/Huysman en 
Rasch (2009). 
395 Brieven 5258. De autograaf bevindt zich in het KHA. Zie idem. 
396 Brieven 5262, KB KA 49-2, p. 497. Zie ook Huygens/Huysman en Rasch (2009). 
397 Naar aanleiding van haar werk voor de beeldredactie van mijn boek (Broekman (2005), legde Lucy Schlüter in 
2006 het verband tussen de bronnen uit Huygens’ correspondentie en poëzie en de portretten in Washington. Zie 
voor deze identificatie Schlüter (2006).  
398 Gedichten V, p. 33. 
399 Brieven 5425, KB, Huygens/Huysman en Rasch (2009), nr. 29. De vraag om het portret van Béatrix haar zuster 
staat niet in Worp.  
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Duartes in Antwerpen waar Béatrix op dat moment logeerde.400 In die brief vroeg hij waarom 

Béatrix hem zo lang liet wachten op haar portret. Maar wat blijkt: de brieven hadden elkaar 

gekruist. In een schrijven van Béatrix van 22 januari 1656 legde ze uit dat Huygens zo lang op 

het beloofde portret moest wachten omdat de schilder ziek was.401 Waarschijnlijk gaat het om 

een portret door de Antwerpse portretschilder Justus van Egmont (1601-1687).402 Over het 

portret van haar zuster wordt niet meer gerept.  

Huygens schreef twee gedichten over het portret van Béatrix. In het eerste, gedateerd 

mei 1656, vroeg hij zich af waarom hij er zolang op moet wachten. Het tweede gedicht is 

gedateerd september 1657 en heeft het karakter van een conventioneel portretgedicht.403 Op 

dat moment had Huygens het portret blijkbaar ontvangen. In de catalogus van Susanna 

Doublet Huygens uit 1725 komt een kniestuk van haar voor.404  

Het is niet het enige portret dat Huygens in de herfst van 1657 ontving. Dit blijkt uit 

een gedicht dat hij schreef op 30 oktober 1657. De titel luidt: ‘Aen Ioff.re Van Hoogenhuijse’. 

Huygens bedankt haar voor haar portret: ‘Uw’ schoone schaduwe besit ick door uw’ gunst: / 

Hier is de mijn’ in Rijm; ‘tgaet schier als kunst om kunst.’405 Worp weet over deze Van 

Hoogenhuijse te vermelden dat zij een vriendin was van Margaretha van Osmael, die later in 

dit hoofdstuk nog ter sprake zal komen. Er zijn twee brieven van Huygens aan Van 

Hoogenhuijse bekend, uit oktober 1655 en september 1656.406 Uit deze correspondentie blijkt 

dat hun contact was ontstaan uit een gedeelde belangstelling voor muziek.  

Schilderijen via Musson in Antwerpen 

Huygens kocht in de jaren 1650 ook schilderijen in Antwerpen. Op 23 december 1652 richtte 

hij zich tot de kunsthandelaar Matthijs Musson (1598-1678) met de vraag of die meer 

informatie had over de portretten die hij van Béatrix had gekregen.407 Verder schreef Huygens 

in een postscriptum:  

 

                                                      
400 Brieven 5452, KB, Huygens/Huysman en Rasch (2009), nr. 31. Zie voor het veelvuldige contact tussen de 
familie Duarte en de familie Huygens zie Rasch (1994).  
401 Brieven 5451, KHA, Huygens/Huysman en Rasch (2009), nr. 30. Hierop reageert Huygens weer met een 
verontschuldiging: Brieven 5453, KB, zie idem, nr. 31. 
402 Dit naar aanleiding van de brief die Huygens op 12 maart 1657 aan Béatrix schreef. Hij stelde daarin: ‘Je rens 
tres-humbles graces à Vostre Altesse de l’adresse qu’il luy a plû me donner au Juste.’ (Brieven nr. 5533, 
Huygens/Huysman en Rasch (2009), nr. 37.) Zie over Van Egmont: Van der Stighelen (2008), 178-180. 
403 Gedichten VI pp. 56-58: ‘Songe a Mad. la Duchesse de Lorraine tardant de me donner son portraict.’ 
Gedichten VI, p. 225 ‘Sur le portraict de la Duchesse de Lorraine’. 
404 SDH (1725), nr. 141: ‘Hertogin van Lotteringen, knie[-]stuk’. 
405 Gedichten VI, p. 232. 
406 Brieven 5431, 5506. KB KA 49 II fol. 642.  
407 Waarschijnlijk wilde hij nagaan hoeveel Béatrix voor de kopieën had betaald om zo de waarde van zijn 
wedergift te bepalen. Zie Huysman (2010), pp. 213-214.  
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Ich wenschte oock wel te weten wie die secretaris Huygens is geweest daarvan U.L. het contrefeitsel 
heeft, ende waarvoor het allernaest te krygen souden zyn, als mede de twee Apostel-tronien van Van 
Dyck.408  

 

Blijkbaar had Musson hem verteld over een portret van een Huygens’ onbekende secretaris die 

ook de naam ‘Huygens’ droeg. Graag wilde hij van Musson weten voor hoeveel die het 

desbetreffende portret kon verkopen. Daarnaast informeerde hij naar de prijs van twee 

‘Apostel-tronien’ door Van Dyck geschilderd. Rond 1620 had Van Dyck een serie van Christus 

met de apostelen gemaakt die later ook in prent waren uitgebracht. (Afb. 23) Van Dycks 

schilderijen waren geïnspireerd op de serie die Rubens enkele jaren daarvoor had 

vervaardigd.409 

 Dat het tot een aankoop is gekomen, blijkt uit een aantekening uit het notitieboek van 

Musson. In zijn ‘Journael’ vermeldde Musson op 10 januari 1653:  

 

Ick hebe de twee tronien van Dyck ghelaten aen Myn Heer Hueghens  
voor hondert ende sestigh guldens    160 gl. 
de ander in het stoefken     36 gl.410  

 

Dat Huygens voor de tronies het hoge bedrag van 160 gulden betaalde, 80 gulden per stuk, is 

een indicatie dat het hier om schilderijen ging, en niet om prenten. Of het werkelijk werken 

van de hand van Van Dyck betrof, en geen kopieën, is niet bekend. Ook is er geen zekerheid 

over de voorstellingen van de werken die hij kocht, net als onbekend is wat er zich bij Musson 

‘in het stoefken’ bevond waarvoor Huygens 36 gulden neerlegde.  

 Enige jaren later, in maart 1657, schreef Musson in zijn notitieboek:  

 

Het schildery te leveren aen den schipper Tunus op Den Haeghe eenen dysendach toecomende voor 
Menheer Van Sulliom, daer ick af betaelt ven 30 guldens: een Conterfyssel met een wit hem.411 

 

Over dit ‘Conterfeyssel met een wit hemd’ is verder niets bekend.  

Hoewel er dus nog veel vragen onbeantwoord blijven, blijkt uit deze bronnen dat 

Huygens in de winter van 1652-1653 bij Musson twee aposteltronies kocht waarvan hij 

aannam dat ze van de hand van Van Dyck waren. Het is aannemelijk dat hij de schilderijen 

voor zijn eigen collectie heeft aangeschaft. In 1650 was zijn secretarisambt immers komen te 

vervallen. Daarnaast komen in de inventarissen van de stadhouderlijke collectie geen 

schilderijen voor die met de omschrijving overeenkomen. Huygens had in deze jaren 

regelmatig contact met kunsthandelaar Musson en kocht via hem verschillende kunstwerken.  

                                                      
408 De brief staat niet in Worp, zie Denucé (1949), pp. 127-128. Vlieghe noemt deze brief van Huygens maar gaat 
er niet op in: Vlieghe (1987), p. 200. 
409 Zie over de apostelserie bijvoorbeeld de tentoonstellingscatalogus Antoon van Dyck en de prentkunst door 
Depauw en Luijten (1999), catalogusnummer 47, pp. 337-341. Specifiek bijvoorbeeld Roland (1984). 
410 Denucé (1949), p. 129. 
411 Duverger (1969), p. 94. 
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Het contact met Christina van Zweden  

In Huygens’ dagboek staat dat hij op 20 en 21 juli 1655 koningin Christina van Zweden (1626-

1689) bezocht in Brussel.412 Waarschijnlijk was het de eerste keer dat hij haar ontmoette. Het 

bezoek betekende veel voor Huygens: drie dagen later, op 24 juli 1655, schreef hij in een brief 

aan de Franse kapitein Jean d’Aulnoy dat hij zich haast niet had kunnen beheersen de 

koningin te vragen om ‘un peu d’ombre de ce visage Roijal’.413 Waarom zette Huygens zijn 

zinnen op een portret van Christina van Zweden? Een stapje terug in de tijd.  

Christina regeerde tussen 1644 en 1654. In 1651 bekeerde zij zich in Brussel heimelijk 

tot het katholicisme en in 1654 deed zij afstand van de troon en vertrok naar Antwerpen. Op 6 

maart 1648 schreef Huygens haar zijn eerste brief en bood hij haar exemplaren aan van zijn 

Pathodia sacra et profana (1647) en Momenta desultoria.414 Hij schreef haar op 5 april 1650 

dat ‘de heer Spiering op zich genomen heeft u een bundel gedichten en een bundel liederen 

aan te bieden’; blijkbaar had hij op zijn eerdere brief geen reactie gekregen.415 Ook deze brief 

haalde echter niets uit. Aan Pierre Chanut (1601-1662), die van 1645 tot 1650 de Franse gezant 

in Zweden was, schreef Huygens in november 1650 dat hij het betreurde dat het pakketje was 

zoekgeraakt maar dat hij blij was dat Chanut een goed woordje bij de koningin voor hem had 

gedaan.416  

In 1653 deed Huygens weer pogingen om met Christina in contact te komen.417 Op 3 

februari 1653 schreef hij een brief aan Chanut, die inmiddels Frans gezant in Den Haag was.418 

Hij vroeg onder andere waarom Christina nooit op zijn pogingen tot contact was ingegaan. In 

een postscriptum stelde Huygens: ‘De schilder Beck, die hier langs is geweest, heeft ons het 

portret getoond van zijn meesteres de koningin, wat mij in de stemming bracht het epigram 

erover te schrijven dat u hierbij aantreft, […].’419 Huygens voegde één, of misschien twee 

gedichten aan de brief toe; namelijk: ‘In effigiem reginae Sueciae’ en ‘In eandem ad Chanutum 

Galliae legatum’.420 De in Delft geboren David Beck (1621-1656) verbleef tussen 1647 en 1653 

aan het hof in Stockholm waar hij portretten van verschillende hovelingen schilderde.421 (Afb. 

24) In de Republiek volgde men geïnteresseerd de gebeurtenissen aan het Zweedse hof. Zo 

                                                      
412 Zie Unger (1885), p. 57: 20 juli: ‘Saluto reginam Sueciae’, 21 juli: ‘Denuo accedo Reginam’. Zie over Huygens’ 
bezoeken aan Brussel Rasch (2001).  
413 Brieven 5417. De autograaf, die Worp samengevat en vertaald weergeeft, bevindt zich in de KB: KA 49-2, 653.  
414 Brieven 4775. KB: KA 49-2, p. 375. 
415 Brieven 5036. KB: Latijnse brief. Citaat uit de door Worp samengevatte en vertaalde brief. Pieter Spiering 
Silvercroon (gest. 1652) was een resident van Zweden in Den Haag. Huygens beriep zich op zijn positie aan het 
hof en op zijn vriendschap met onder ander Heinsius en Vossius om Christina haar aandacht te trekken, deze 
beide wetenschappers hadden aan het Zweedse hof gewerkt. 
416 Brieven 5079. KB: Franse brief.  
417 Zie onder andere Brieven 5271, 5273 en 5275. 
418 Brieven 5273. De autograaf is in de KB: KA 49-2, pp. 569-571. Worp vat de brief samen.  
419 ‘Le peintre Becq, en passant par icy, nous a faict veoir le portraict de la Reine sa maistresse, ce qui m’a mis en 
humeur d’y appliquer l’epigramme que va cy-joincte, […]. Transcript en vertaling Huygens/ Rasch (2007).  
420 De gedichten zijn gedateerd tussen 18 en 23 januari 1653. Zie Gedichten V, pp. 34-35. 
421 Hij was opgeleid tot portretschilder door Van Dyck in Londen tussen 1641 en 1647. 
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bracht Van den Vondel in 1653 een pamflet uit onder de titel ‘Afbeeldinge van Christine. Der 

Zweden Gotten en Wenden Koninginne. Door David Beck, hare Majesteits Kamerling, 

uitgeschildert.’422  

In juli 1655 ontving Christina Huygens dan in Brussel. In zijn brief aan kapitein 

Aulnoy gaf Huygens niet alleen, zoals gezegd, aan dat hij zich haast niet had kunnen inhouden 

Christina om haar portret te vragen, hij stelde verder:  

 

Het is waar dat men deze kopieën ‘par truc’ maakt: maar ja, ik ben tevreden met een van … (mijn 
Phyllis, u luistert niet naar mij?) ik waardeer namelijk [de schoonheid van het portret] minder hoog dan 
de goedheid en de onschatbare schoonheid waarmee de prinses me heeft beloond.423  

 

Op de stippeltjes vulde Huygens niets in; hij kan zich blijkbaar de naam niet herinneren van 

degene die hij als kopiist wilde laten inschakelen. Maar dit maakte niet veel uit, schreef 

Huygens, waar het hem om ging is de goedheid die de koningin hem had getoond door hem te 

ontvangen. Blijkbaar wilde hij een tastbare herinnering van zijn bezoek aan haar. Hoewel er 

geen bronnen zijn waaruit blijkt dat hij een portret heeft ontvangen, of, misschien beter 

gezegd, dat hij een kopie van het portret heeft besteld, is het aannemelijk dat dit is gebeurd. 

Een dergelijk portret wordt namelijk genoemd in de verkoopcatalogus van Susanna Doublet 

Huygens: onder lotnummer 124 is een ‘Koningin Christina van Zweden’ vermeld.424  

Portretten uit de veiling van het Huis van Egmond 

Huygens kocht nog meer schilderijen in 1655. Uit een brief van 20 augustus van dat jaar valt af 

te leiden dat hij portretten heeft ontvangen van leden van een oud adellijk geslacht. Hij schreef 

op die dag aan Maria Silvercroon, de vrouw van de hiervoor genoemde kapitein Aulnoy, dat 

hij hoopte dat het geld dat hij aan de Antwerpse binnenschipper heeft gegeven die hem de 

portretten leverde, goed terecht was gekomen. Het ging om het volgende, vertelde Huygens 

Maria:  

 

Meneer d’Aulnoy heeft voor mij de moeite genomen door Antwerpen te gaan om mij tevreden te stellen; 
hij heeft ervoor gezorgd te meten de twee oude portretten die nu in handen zijn van meneer Duarte 
maar die ik graag wilde kopen op de veiling van het Huis van Egmond.425  

 

                                                      
422 Uitgegeven in Amsterdam bij Nikolaes van Ravesteyn. De gravure naar de prent van Cornelis Visscher prijkt 
op de tweede bladzijde van de bundel. Zie hierover Becker (1972-73).  
423 Brieven 5417 (zie noot 112), KB: KA 49-2, 653. Dit gedeelte staat niet in Worp. ‘Il est vraij qu’il s’en void des 
copies par truc: mais si j’estre assez heureux pour en posseder une de: … (Ma Philis, ne m’entendre vous pas?) a 
quel point je n’estimerrije pas ceste grace apres tant d’autre donc la beauté inestimaable de ceste miraculeeux 
Princesse a daigné m’honorer!’ 
424 SDH (1725), p. 10. 
425 Brieven 5424, KB KA 49-2, 647: ‘Mons.r d’Aunoy en passant par Anvers a pris de la peine de m’adventir, 
comme il avoit eu soin de faire mettre entre les mains de Mons.r Duarte les deux vieulx portraits que je l’avoy prie 
de me faire achepter a la vente de la maison d’Egmont.’ Franse citaat uit Worp, die de tekst volgens de autograaf 
weergeeft.  
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Wie de twee oude portretten voorstellen, is niet duidelijk. Aannemelijk is, dat het om leden 

van het grafelijk geslacht Van Egmond ging. De veiling kan een boedelverkoop zijn geweest 

van Maria-Margaretha, gravin van Berlaymont. Zij trouwde in 1621 met Lodewijk van 

Egmond, 8e graaf van Egmond en overleed op 17 maart 1654 in Brussel.426 Blijkbaar heeft 

Huygens aan Duarte of aan Aulnoy gevraagd de portretten in Brussel kopen.  

1661-1669: Het vertrek naar Parijs en de periode na terugkomst 

Het geschonken portret van Erasmus 

In de eerste helft van de jaren 1660 verbleef Huygens, in opdracht van Amalia van Solms, 

geruime tijd in Parijs. Hij was daar om aan het hof van de Zonnekoning Lodewijk XIV te 

pleiten voor teruggave van het vorstendom Orange. In het vorige hoofdstuk is al ter sprake 

gekomen dat Lodewijk in het najaar van 1664 capituleerde. Huygens reisde vervolgens naar 

Orange waar in het voorjaar van 1665 festiviteiten werden georganiseerd ter viering van de 

overdracht.427 Er is een ets gemaakt van de ceremonie die werd gehouden op 7 mei 1665.428 

Daarna ging Huygens, na een korte vakantie, naar huis.  

In Frankrijk verwierf Huygens verschillende kunstwerken.429 Eén daarvan is een portret 

van Erasmus dat Huygens cadeau kreeg van Henri Louis Loménie, graaf van Brienne. Het 

werd in hoofdstuk 1 al genoemd. In 1662 publiceerde Henri Louis zijn bundel De Pinacotheca 

Sua.430 Eén schilderij dat hierin veel aandacht krijgt, is een portret van Erasmus. Henri Louis 

bezat de Erasmus van Hans Holbein de Jongere (1497/98 – 1543) die zich tegenwoordig is het 

Louvre bevindt.431 (Afb. 25). De Brienne schreef:  

 

Voor het wapengekletter van de [voorgaande] hertog wijkt de [vreedzame] toga van Erasmus niet, zoals 
Holbein hem heeft geschilderd met volmaakte nauwkeurigheid. Hij is het, de grote man, van wie u, mijn 
beste Huygens, hartstochtelijk houdt, en voor wie bij jullie een bronzen standbeeld is opgericht, een 
erkenning niet ongelijk zijn verdiensten.432  

 

                                                      
426 Haar man Lodewijk was ruim drie maanden na zijn echtgenote overleden op 27 juli 1654. Hij verbleef daar 
sinds 1634 nadat hij zich in 1632 bij een samenzwering van de Zuid-Nederlandse adel tegen Spanje had 
aangesloten en moest vluchten. Zie over de familie Dek (1958), pp. 60-63. 
427 Huygens schrijft erover in Mijn leven; zie Huygens/Blom (2003b) I, pp. 160-163, vers 751-809 en II, pp. 350-
359. Zie voor deze gebeurtenissen specifiek Van Rijssen-Zwart (1987).  
428 Strengholt (1987b), p. 105. 
429 Worp geeft in de inleiding van brievendeel VI (1663-1687) aan dat Huygens zich bij terugkeer uit Parijs zou 
hebben verheugd over de grote hoeveelheid boeken en kunstwerken die hij mee terug had genomen. Welke 
werken dit zijn, vertelt hij echter niet. 
430 De beschreven kunstcollectie omvatte ruim dertig schilderijen, waaronder werk van Raphael, Poussin, Dürer, 
Veronese, Carracci en ook schilderijen van schilders uit de Nederlanden zoals Brouwer, Teniers en van Van Dyck. 
Literatuur over deze bundel is schaars. Zie Loménie/Bonnaffé (1873), Worp (1896), Hénin (2000). Zie over de 
collectie van de Briennes algemeen Schnapper (1994), pp. 243-246. 
431 Zie over portretten van Erasmus Van der Coelen (2008), pp. 55-87. 
432 Loménie (1662b): ‘Hujus armis non cedit toga Erasmi, ab exactæ diligentiæ viro Holbenio. Hic ille est quem tu, 
Mi Huygeni, deperis, cui apud vos erecta fuit ahenea statua: praemium non meritis minus.’ Vertaling van het 
Frans dat is gegeven door Hénin (2000), pp. 426-427. 
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Van later dat jaar, op 25 oktober 1662 is een gedicht bekend van Henri Louis aan Huygens, 

waaruit blijkt dat Henri Louis hem een kopie van het portret van Erasmus heeft geschonken: 

‘Ad Constantinum Hugenium Zulichemium effigiei Erasmi dedicatio jambis puris’.433 In dit 

gedicht vraagt Henri Louis of deze Erasmus, die zoveel heeft gereisd, bij Huygens thuis mag 

komen. Huygens schreef een lang dankdicht.434 Of deze kopie nog bestaat, is niet te zeggen. In 

de verkoopcatalogus van Susanna Doublet Huygens komt een ‘Erasmus naer Holbeen’ voor.435 

De schilders Beaubrun en Nanteuil 

Tijdens zijn zakenreis bewoog Huygens zich niet alleen in politieke, maar ook in culturele 

kringen. Zo ontmoette hij Henri (1603-1677) en Charles (1604-1692) Beaubrun, twee neven 

uit de tweede generatie Beaubrun schilders. Ze werkten in een studio in Parijs en mochten het 

Franse hof en adellijke kringen tot hun clientèle rekenen. Ook waren ze betrokken bij de 

oprichting en organisatie van de Académie Royale de Peinture et de Sculpture.436 Op 16 

november 1661 schreef Huygens twee gedichten: ‘Aux s.rs de Beaubrun, peintres, pour le 

portraict le Mad.le la Barre’ en ‘Sur le portraict de Mad.e de la Barre’.437 Hieruit blijkt dat 

Huygens van deze schilders een portret heeft ontvangen van Anna de la Barre (1628-1688), 

een beroemde Franse zangeres.438 Huygens correspondeerde met haar in 1648 en in januari 

1653 ontmoette hij haar in Den Haag. Hij schreef er Béatrix de Cusance over.439 In de 

documenten over Huygens’ kunstbezit wordt Anna de la Barre niet expliciet genoemd als 

geportretteerde, maar in de catalogus van Susanna Doublet Huygens (1725) komen veel niet 

nader gespecificeerde Franse en Engelse adellijke vrouwen voor.  

 In Parijs bezocht Huygens waarschijnlijk ook de schilder en graveur Robert Nanteuil 

(1623-1678). Op 22 april 1666 schreef Huygens hem namelijk vanuit Den Haag een 

persoonlijke brief.440 Daarin komen verschillende portretgedichten van Huygens’ hand ter 

sprake. Verder stelde Huygens in een postscriptum dat hij hoopte dat Nanteuil snel Huygens’ 

zoon Christiaan zou ontmoeten, die op dat moment in Parijs verbleef. Waarom is dit contact 

hier belangrijk? Niet alleen omdat Huygens zijn zoon wilde laten helpen. Op 6 september 1666 

schreef Huygens aan de Franse medicus en diplomaat Rumph dat hij van Nanteuil een portret 

                                                      
433 Gedichten VII, pp. 21-22: ‘Toewijding van de afbeelding van Erasmus aan Huygens in zuivere jamben.  
434 Gedichten VII, pp. 22-23. Zie voor tekst en vertaling bijlage 1.  
435 SDH (1725), nr. 202. Van der Blom (1996) kende de catalogus van Susanna Doublet Huygens niet. Hij legt een 
verband met SWH (1786), nr. 54: ‘Een Mans hoofd, stout geschildert door een goed Meester’ verbindt dat met en 
met nr. 16 uit de verkoop van Huygens’ nazaat Royer ‘Portrait van Erasmus in het rond geschildert in een doos’. 
De kopie van de Erasmus van De Brienne in Huygens’ collectie moet volgens hem geïdentificeerd worden met 
een in 1862 door het museum Boymans van Beuningen gekocht portret van Erasmus dat twee jaar later verloren 
ging in een brand. 
436 Zie over de gebroeders De Beaubrun bijvoorbeeld Wilhelm (1969) en Cohen (1980). 
437 Gedichten VII, p. 2. 
438 Zie over het contact tussen Huygens en De la Barre Tiersot (1928). 
439 Zie Brieven 4845 (Huygens aan De la Barre), 5249, 5252, 5267 en 5271 (correspondentie met De Cusance). Zie 
Huygens/Huysman en Rasch (2009), nrs. 4, 5, 11 en 13. 
440 Brieven 6552. De autograaf, die van een andere hand is, bevindt zich in de KB: KA 49-2, 1269. 
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van de koning had ontvangen.441 Huygens vroeg Rumph of hij de kunstenaar uit zijn naam 

wilde bedanken, en stuurde ‘In effigiem Ludov. XIV’ en twee andere gedichten met de titel ‘In 

eandem’ die hij had geschreven naar aanleiding van Nanteuils portret van Lodewijk.442 Hoewel 

onzeker is of het om een schilderij of bijvoorbeeld om een prent ging, staat vast dat Huygens 

zijn collectie met een kunstwerk van Nanteuils hand heeft aangevuld. 

Louise Hollandina van de Palts 

Huygens bezocht tijdens zijn verblijf in Parijs ook oude bekenden, zoals Louise Hollandina 

van de Palts (1622-1709). Zij was de dochter van Frederik van de Palts (1596-1632) en 

Elizabeth Stuart (1596-1661), de verstoten koning en koningin van Bohemen die sinds 1622 in 

Den Haag hadden verbleven. Louise Hollandina dankte haar tweede naam aan het feit dat ze 

werd geboren in het jaar dat haar ouders in Holland een veilig onderkomen hadden gevonden. 

In 1657 had deze prinses een rel ontketend door haar ouderlijk huis te ontvluchten, naar Parijs 

te gaan en in te treden in een katholiek klooster, dat van Maubuisson.  

Huygens toonde zich vooral geïnteresseerd in Louise Hollandina’s artistieke 

activiteiten. Dit blijkt uit de brieven die hij haar schreef, en uit de gedichten waarin haar naam 

voorkomt.443 Elizabeth Stuart had niet alleen haar zonen, maar ook haar dochters 

schilderlessen laten volgen. De achttiende-eeuwse kunstenaarsbiograaf Houbraken vermeldt 

dat de kinderen les kregen van Van Honthorst, en noemt van de vier dochters Sophia en 

Louise Hollandina het meest talentvol.444 Tegenwoordig zijn 25 schilderijen van de hand van 

Louise Hollandina bekend, en daarnaast worden 30 andere werken in bronnen genoemd.445 In 

haar jonge jaren schilderde ze vooral portretten, na haar intrede in het klooster voornamelijk 

religieuze stukken.446  

 Terug naar Parijs in het midden van de jaren 1660. Op 18 maart 1665 schreef Huygens 

een brief aan Louise Hollandina waarin hij zich verontschuldigde voor een eerder schrijven: 

hij had haar in een ongedateerde brief die in zijn minutenboek is ingebonden, gevraagd om 
                                                      
441 Brieven 6582 geeft: ‘Ik heb van den heer Nanteuil een prachtig portret van den Koning gekregen. De autograaf, 
KB: KA 49-2, 1329, geeft: ‘Le s.r fagel m’a fidel*xxx* rende le beau portraict du Roij, dont m. Nantueil ayant eu la 
bonte de me voulois faire present je l’estime et pour l’excellence de l’art, qui va au dela de tout, et pour le sujet 
que j’aij d’y mettre ex dono illustrissimi autoris.’ Ik vermoed dat het woord dat begint met ‘fidel’ nog drie letters 
langer is, die ik niet met zekerheid kan ontcijferen. 
442 Gedichten VII, pp. 99-100. 
443 In zijn minutenboek zijn er tien terug te vinden. Haar reacties bleven niet bewaard. Brieven 1895, 6054, 6424, 
6428, 6600, 6616, 6625, 6649, 6681, 6986. Autografen in de KB. Op 2 en 3 februari 1650 schrijft hij ‘A madame la 
Princesse Louise’, ‘A la mesme’ en ‘Pour la mesme’. Huygens prijst haar ‘merueilleux pinceau’, karakteriseert 
haar werk als ‘haute Peinture’ en stelt dat zowel Raphael als de natuur bezwijken voor haar kwaliteit. (Gedichten 
IV, pp. 208-209) Op 8 februari van dat jaar schrijft hij ‘Sur le portraict de feu S.A. faict en miniature par la 
princesse Louise’. (Gedichten IV, p. 211) Verder valt uit het op 9 februari 1650 geschreven ‘Le Paris travesti. 
Discours burlesque sur une visite de mesdames Louise et Sophie princesses Palatines et de la Princesse 
d’Hohenzollern’ af te leiden dat de zussen Huygens destijds hebben bezocht. (Gedichten VIII, pp. 220-225.) 
444 Schotel (1859), pp. 132-133, Von Rohr (1989), Labordus in Kloek, Peters Sengers (e.a.) (red.) (1998) en 
Keblusek (1997a), pp. 51-53. 
445 Zie Von Rohr (1989), p. 151. Na publicatie van deze catalogus kunnen daar nog enkele aan toegevoegd 
worden, zie Labordus in Kloek, Peters Sengers (e.a.) (red.) (1998), p. 82.  
446 Van Rohr (1989).  
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een ‘piece de son excellent Pinceau’. Toch had hij er, volgens dit tweede schrijven, zeker niét 

op aangedrongen binnen acht dagen een schilderij van haar te hebben willen ontvangen!447 

Louise Hollandina had vast gepikeerd op het eerste schrijven gereageerd.  

De volgende brief aan Louise Hollandina schreef Huygens vanuit Den Haag op 4 

februari 1667.448 De brief ging over een grisaille – een schilderij geschilderd in verschillende 

tinten van dezelfde kleur – van de hand van de prinses. In de afsluiting van de brief sprak hij 

echter niet alleen over de grisaille, maar ook over een ‘petite le Brun’.449 Charles le Brun (1619-

1690) was hofschilder van Lodewijk XIV en net als de genoemde neven De Beaubrun 

medeoprichter van de Academie Royale de Peinture et de Sculpture. 

 De schilderijen bereikten Huygens niet. Op 29 september 1667 schreef hij Louise 

Hollandina dat haar geschenk gedurende de reis was gestolen door soldaten van het garnizoen 

van Condé.450 Hij zou graag alsnog een schilderij van haar ontvangen, maar durfde het niet te 

vragen. Dit blijkt uit een brief van 20 oktober waarin hij schreef: ‘Ik hoop dat U niets in mijn 

brief hebt gevonden, wat u reden heeft gegeven om te geloven dat ik zo brutaal zou zijn om te 

durven dromen u te vragen om een tweede stuk van uw hand.’451 In de volgende brief aan 

haar, die gedateerd is 26 juli 1674, schreef hij erg enthousiast te zijn over ‘un excellent Tableau’ 

dat een ‘Madeleine’, een ‘Magdalena’, afbeeldde.452 De laatst bekende brief van Huygens aan 

Louise Hollandina dateert van 19 september 1675. In het postscriptum schreef hij 

geïnteresseerd te zijn in ‘un portraict de sa main de quelque religieux ou religieuse’; of hij 

echter een dergelijk stuk heeft ontvangen is niet duidelijk.453 

 Vanaf zijn eerste bezoek aan Louise Hollandina van de Palts in Parijs in 1665 zette 

Huygens dus zijn zinnen op een schilderij van haar hand. Welk stuk hij heeft gekregen is 

onduidelijk. Mogelijk betreft het een schilderij in de catalogus van Susanna Doublet Huygens 

dat daar als een ‘Maria Magdalena’ omschreven staat.454 Hoewel het feit dat de brieven van 

Louise Hollandina aan Huygens verloren zijn gegaan voor veel vraagtekens zorgt, is duidelijk 

dat Huygens erg geïnteresseerd was in haar werk en er alles aan doet om het in zijn eigen 

collectie te krijgen. Hoewel het contact zeer moeizaam lijkt te verlopen, slaagde hij er 

uiteindelijk in om zijn verzameling met een ‘Magdalena’ van haar hand te verrijken.  

                                                      
447 Brieven 6428, KB: KA 49 II 1077 en Brieven 6424, KB: KA 49 II 1073. 
448 Brieven 6600. KB: KA 49 III 27. 

449 Brieven 6600. De afsluiting heeft Worp niet opgenomen, Huygens schrijft over de ‘voijage de la petite le Brun, 
et la beaute de l’ange qui luij a succede’.  
450 Brieven 6616, KB: KA 49 III 63-65. 
451 Brieven 6625, KB: KA 49 III 65: ‘J’espere que V.A. n’aura rien trouvé dans ma lettre, qui luy ayt donné sujet de 
me croire assez impudent pour oser songer a luy demander une seconde piece de sa main.’ 
452 Brieven 6946, KB: KA 49-3, fol. 616-619. Worp geeft de brief samengevat weer. De kwaliteit van het gekregen 
schilderij was volgens Huygens zo hoog dat ‘peu d’hommes seroijent capable de faire’. 
453 Brieven 6986, KB: KA 49 III 691-4. 
454 SHD (1725), nr. 195. 
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Portretten van Petrarca en Laura 

Huygens bezocht Louise Hollandina waarschijnlijk enkele dagen voor hij Parijs in 1665 

definitief verliet. Nadat de kwestie Orange was afgerond, nam hij een maand vakantie. Hij 

maakte een rondreis door Zuid-Oost Frankrijk tussen 14 mei en 15 juni 1665. Eén van de 

hoogtepunten van deze reis was een bezoek aan Vaucluse, de woonplaats van dichterfilosoof 

Petrarca (1303-1374). Hij bezocht de regio zelfs twee keer. Frans Blom legt uit dat in Huygens’ 

tweede Latijnse autobiografie Mijn leven (1678) het zwaartepunt van de beschrijving van deze 

reis ligt bij deze bezoeken. Huygens trad als het ware in Petrarca’s voetsporen.455 Kennelijk 

bracht dit bezoek zoveel bij hem teweeg, dat hij portretten van deze literaire grootheid en van 

diens muze Laura wenste te bezitten. In een brief van 19 september 1668 bedankte Huygens 

namelijk een collega, De Vaurose, lid van het parlement van Orange, voor het opsturen van 

geschilderde portretten van Petrarca en Laura. (Afb. 26) Huygens heeft de werken blijkbaar bij 

hem besteld; uit de twee brieven die hij er aan De Vaurose na aflevering over stuurde blijkt hij 

bovendien een kritische opdrachtgever.  

Huygens schreef in de eerste brief aan De Vaurose dat hij niet zo tevreden was over de 

portretten. Hij had in Vasari’s Vite had gelezen over portretten van Petrarca en Laura door de 

Italiaanse schilder Simone Martini (1284-1344), en stelde dat de ontvangen portretten 

teruggingen op deze schilderingen.456 Huygens vroeg vervolgens hoe het mogelijk was, dat het 

ontvangen portret van Petrarca lager van kwaliteit was dan dat van Laura. Had dat te maken 

met de kwaliteit van de kopiist die verantwoordelijk was voor het tweede schilderij? Als dat het 

geval was, vervolgde Huygens, wist De Vaurose dan misschien een andere schilder, die, 

uiteraard op zijn kosten, een nieuwe kopie kon laten maken die het origineel zo dicht mogelijk 

benaderde?457 Een antwoord op deze brief is helaas niet bekend. Uit Huygens tweede brief, van 

                                                      
455 Huygens/Blom (2003b) I, pp. 166-169, zie verder Huygens/Blom (2003b) II, pp. 368-373. 
456 Brieven 6679. De autograaf bevindt zich in de KB: KA 49-3 151-154: ‘Je scaij par l’histoire de Georgio Vasari 
des vies des peintures Italiens, que ce fut Simone Memmi Sanese, qui dans le siecle de 1300 ay connue la Cour 
papale le tenoit a Avignon, y fut envoije querir de Sene, pour faire le portraict de Petrarcha a l’instance duquel il 
fit aussi celuij de Madonna Laura le seront asseurement les originaulx, sur lesquelsz ces Copies (et peut estre, 
Copies de Copies) auront este tirest.’ Vertaald: ‘Ik weet uit de geschiedenis van Georgio Vasari over het bestaan 
van Italiaanse schilderijen, dat het Simone Memmi Sanese was, die in de dertiende eeuw het pauselijk hof, dat in 
Avignon zetelde, heeft gekend, erheen werd gehaald vanuit Sienna om het portret te maken van Petrarca op het 
moment waarop hij ook dat maakte van Madonna Laura, het zullen zeker de originelen zijn, waarvan deze 
kopieën (en wellicht kopieën van kopieën) zijn gemaakt.’ Zie voor de Nederlandse vertaling van het leven van 
Simone Martini: Vasari/Van Veen (1990-1992) I, pp. 92-99. 
457 KB: KA 49-3 151-154: ‘Maisy il y a tant a dire de l’art de celuij de Laura a celuij de Petrarcha, qui est d’une 
pauvre main au prix de l autre que je ne puis m’empecher de vous prier, Monsieur, de sçavoir, c il y a moijen, 
l’extraction et la genealogie de ces pourtraicts et d’ou peut venir la grande difference qu’il ij’a de l’une de nos 
Copies a l’autre que si peut estre il ij a de la faute du derniere Copestre, et si vous croijez qu’il s’en puisse trouver 
un plus exellent a Clurin, vous m’obligerez fort, Monsieur, de le vouloir emploijer a mes despens, pour en 
pouvoir tirer quelque chose que approche d’ l’original autant qu’il sera possible.’ Vertaald: ‘Maar er is zoveel te 
zeggen over de kunst van dat [portret] van Laura en dat van Petrarca, die van een slechte hand is ten koste van de 
ander dat ik niet kan nalaten u te verzoeken, Meneer, indien [het] mogelijk [is], de afkomst en de genealogie van 
deze portretten te weten en waar het grote verschil van kan komen dat er bestaat tussen het een van onze kopieën 
ten opzichte van het andere, dat het misschien een fout is van de laatste kopiist en als u een betere kunt vinden in 
Clurin, zou u mij zeer verplichten, Meneer, hem op mijn kosten in dienst te willen nemen, opdat er iets uit kan 
komen dat het origineel zoveel mogelijk benadert.’ 
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24 oktober 1668, valt af te leiden dat De Vaurose niet van het voorstel was gecharmeerd. 

Huygens schreef namelijk dat hij zeker niet dacht, dat het portret van Petrarca was verwisseld 

met dat van een andere kopiist. Zowel dat van Petrarca als dat van Laura was immers, zo 

meldde hij, geschilderd op het hetzelfde materiaal. Er hoefden dus toch geen nieuwe kopieën 

te worden besteld.458  

Huygens komt uit deze correspondentie naar voren als een kritische kijker en een 

geïnteresseerd verzamelaar. Vooral de tweede brief staat vol met informatie over Petrarca en 

Laura en de portretten die van hen zijn gemaakt. Huygens gebruikte niet alleen Vasari, maar 

citeerde ook Jacobus Philippus Tomasinus’ Petrarcha redivivus (1650) en hij vertelde dat hij in 

Avignon een fresco had gezien waarop de geliefden waren afgebeeld; ‘au vestibule de la 

cathedrale’. Maar dit was vast een ‘conte du peuple’, een volksverhaal, schreef hij, want deze 

portretten leken immers helemaal niet op ‘nos tableaux’?459 De portretten van Petrarca en 

Laura worden genoemd in de boedelbeschrijving van Susanna Doublet Huygens uit 1721, én 

in de catalogus van Susanna van Wassenaer Huygens uit 1786.460  

Het relatiegeschenk van de Franse koning 

Na zijn rondreis door Zuid-Oost Frankrijk kwam Huygens in oktober 1665 weer in Den Haag 

aan. De onderhandelingen over teruggave van het vorstendom Orange waren niet zonder slag 

of stoot verlopen. Het had Huygens vier jaar gekost om zijn doel te bereiken en Amalia had 

veel concessies moeten doen.461 Niet lang na zijn aankomst in Den Haag wachtte Huygens een 

nieuwe tegenvaller. Lodewijk XIV bleek in zijn geval af te wijken van de hofconventies. De 

gezant uit de Republiek kreeg namelijk – tegen het gebruik in – geen geschenk.462 Huygens was 

aangedaan over de beslissing. Het niet ontvangen van een cadeau impliceerde namelijk dat de 

koning de afgevaardigde uit de Republiek niet als een volwaardig ambassadeur zag. Maar ook 

op persoonlijk gebied moet het Huygens hebben teleurgesteld. In de autobiografie over zijn 

jeugd had hij immers trots verteld hoe de Franse koning Frans I zijn portret had geschonken 

aan de familie Hoefnagel – een schilderij dat, volgens Huygens’ tekst, in 1629 nog steeds in het 

bezit was van de familie van zijn moeders kant.463 

                                                      
458 Brieven 6682: ‘Je ne voy nulle apparence, Monsieur, que le petrarque que vous m’avez fait la faveur de 
m’envoyer auroit esté changé. Il est de mesme toile que l’autre, et ne sera necessaire d’en faire tirer d’autres 
copies.’ Vertaald: ‘Ik zie geen enkele waarschijnlijkheid, Meneer, dat de Petrarca waarvan u zo goed was die mij te 
sturen, zou zijn omgewisseld. Het is van hetzelfde doek als het andere, en [het] zal niet nodig zijn er andere 
kopieën te laten maken.’  
459 Zie over de portretten van Erasmus en Laura van Simone Martini die zich in de kathedraal in Avignon zouden 
hebben bevonden maar tegenwoordig weg zijn, Brun (1928), pp. 153-154. 
460 SDH (1721): ‘Twee portraitten van Petrarcha en Laura’ en SWH (1786), nr. 64: ‘Twee stuks, zynde Petrarcha 
en Laura’. De portretten werden in 1786 gekocht door ‘Griff. Roijer’ voor 14-5-. Wat er daarna met de portretten 
is gebeurd, is niet bekend. 
461 Zie Van Rijssen-Zwart (1987). 
462 Zie over het diplomatieke ceremonieel Heringa (1961), pp. 151-175 en specifiek pp. 173-174. 
463 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 13: ‘Het huis van mijn moeder bewaart nog steeds bewijs van dezelfde 
welwillendheid des konings jegens de buitenlander: het portret van de grote koning, naar het leven geschilderd 
door de nobele schilder … [niet ingevuld], dat de vorst hem bij zijn vertrek heel vriendelijk ten geschenke gaf.’ 
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Tussen het moment van aankomst in Den Haag in oktober 1665 en december 1666 

correspondeerde Huygens over het misgelopen geschenk met de Franse 

hoogwaardigheidsbekleders Girault, De Lionne, Sauzin, De Chambrun, De Beringhen en de 

burgemeesters en Raad van Giondas.464 Uiteindelijk schreef de Franse minister De Lionne 

Huygens op kerstavond 1666:  

 

‘Wacht u met Meneer uw zoon op het ontvangen van het cadeau waartoe Meneer Colbert opdracht 
heeft gegeven, en schrijf hem dat ik het u heb laten weten namens de koning. […] Ik heb sindsdien met 
mijn eigen ogen gezien het Koninklijke, dat Meneer Colbert heeft gereedgemaakt en dat hij sinds 
gisteren moet hebben gegeven aan Meneer uw zoon, zijnde een portret van onze meester versierd met 
diamanten.’465 

 

Huygens ontving dus alsnog een geschenk, een portret van de Franse koning – welk portret 

blijft onduidelijk. Hoewel het schilderij voor Huygens persoonlijk was bestemd, wordt in geen 

van de inventarissen en veilingcatalogi van de nazaten van Huygens een portret van Lodewijk 

XIV vermeld.466 

1669-1687:‘Ecce capsulas meas excussi’ - over het leegschudden van een 

koffer en de laatste aanvullingen op de collectie 

Geportretteerd 

Tegen het einde van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk liet Huygens, voor het eerst sinds 

lange tijd, weer een portret van zichzelf schilderen. Het Rijksmuseum bezit dit portret van 

Huygens door Caspar Netscher uit 1672.467 (Afb. 27) In de collectie van het Gemeentemuseum 

in Den Haag is een ander portret van Huygens waarop hij op dezelfde manier is weergegeven. 

Op grond van een brief van Huygens aan Anna Maria van Schurman uit 1669 waarin hij haar 

een portret van zichzelf door Netscher aanbood, is verondersteld dat het portret in Den Haag 

een eerder schilderij door Netscher is.468 Er zijn geen andere contemporaine bronnen over 

deze portretten. Het is opvallend dat er rond 1670 ineens twee nieuwe portretten van Huygens 

werden gemaakt. Mogelijk had hij de beeltenissen nodig voor het uitkomen van de tweede 

druk van zijn Korenbloemen in het Rampjaar.  

                                                      
464 Girault, De Lionne en De Beringhen waren in dienst van de Franse koning, Sauzin was griffier van het 
parlement van Orange en De Chambrun was daar predikant. Zie Worp inleiding brievendeel VI. 
465 Brieven 6593: ‘Entendez vous avec M. vostre fils pour retirer de M.r Colbert le present qu’il a ordre de vous 
donner, et escrivez luy que je vous l’ay fait scavoir de la part du Roy.’ [En in het postscriptum:] ‘J’ay depuis veu 
de mes propres yeux il regale que M. Colbert a preparé et qu’il doit avoir donné a M. vostre fils dez hyer, é un 
ritratto di suo maestro fregiate de diamanti.’ 
466 Het is mogelijk dat een dergelijk schilderij expres uit de collectie is gehaald vanwege de Franse agressie ten tijde 
van het Rampjaar en daarna. Toen was Lodewijk XIV immers de grote staatsvijand geworden.  
467 Het is met handschriften van Huygens mee vererfd. Het wordt beschreven in het hoofdstuk familieportretten 
van Susanna van Wassenaer Huygens (1786), gaat met onder andere het medaillonportret naar nazaat Hoeufft en 
wordt op de Stinstra veiling in 1823 samen met autografen verkocht. Het wordt door Winselius gekocht, in 
opdracht van Willem I. Daarna komt het terecht in het Rijksmuseum. Zie Wieseman (2002), pp. 247-248. Zie 
ook Van Gelder (1957). 
468 Wieseman (2002), pp. 231-232. Zie ook: Leerintveld (1988), p. 111, noot 45 en Van Gelder (1957). 
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Het laatste portret dat Huygens voorstelt, is ook eigendom van het Gemeentemuseum 

in Den Haag en bevindt zich in langdurige bruikleen in Hofwijck.469 Het verbeeldt Huygens op 

90 jarige leeftijd. Het portret is niet gesigneerd en wordt toegeschreven aan Bernard Vaillant 

(1632-1698). Abraham Bloteling (1640-1690) maakte er een gravure naar in 1686. Op dit 

laatste portret is Huygens afgebeeld met het wapen en de ridderketen van St. Michel, een titel 

die hem was toegekend door Lodewijk XIV op 12 januari 1665.470 Huygens schreef op 17 

februari 1686 de Latijnse gedichten ‘Op een portret uit de zogenaamde zwarte kunst’ gevolgd 

door nog een ‘In effigiem meam’ over dit portret.471 

Het geschenk aan Anna Maria van Schurman 

Op 8 september 1669 schreef Huygens zijn laatste in een lange reeks van brieven aan Anna 

Maria van Schurman. Hij stuurde haar, zo schreef hij in deze brief, een koffer vol 

kunstwerken.472 De briefwisseling tussen Huygens en Van Schurman had zich voornamelijk 

ontwikkeld door inzet van de eerste, de belangrijkste onderwerpen waren kunst en 

theologie.473 Met deze laatste brief zond hij haar een gedicht, waarschijnlijk ‘Aen sommighe 

predikers’, het al eerder genoemde portret geschilderd door Netscher en een pakketje 

tekeningen: 

 

Ik voeg daarbij [bij het gedicht] een portret van onze Netscher, wiens kunstwerk je meer zal verheugen. 
Daar zit ook bij een kopie van de hand van mijn oudste zoon, en van zijn zuster, mijn enige kind van 
jouw geslacht. Tevens het gelaat van een zekere Engelse dame naar het beroemde voorbeeld van Van 
Dyck. En ten slotte nog van mijn Christiaan, of wel mijn Archimedes, het portret van Anna Bergerotta, 
die voortreffelijke Romeinse musica, die we in Parijs zo vaak bewonderd hebben. En ook nog een portret 
van Osmalia, die nu in Amersfoort woont. De vorstin van Groot Brittannië, die nu een bejaarde vrouw 
is en zeer anders dan hier afgebeeld, is ooit geschilderd door Hoskins, die ik 40 en nog wat jaar geleden 
in Londen heb leren kennen. Van hem is ook het portret van een Engelse Lady, die destijds moeder was 
van 12 kinderen.474 

 

Het pakketje bevatte dus naast het schilderij van Netscher drie tekeningen van de hand van 

Constantijn II (1628-1697): een kopie van Netschers portret van Constantijn Huygens, een 

tekening die Constantijn II’ zus Susanna voorstelde en een tekening naar het portret van ‘een 

zekere Engelse dame naar het beroemde voorbeeld van Van Dyck’. Ook stuurde Huygens een 

tekening door zijn tweede zoon Christiaan: een portret van Anna Bergerotti. De portretten die 

                                                      
469 Gemeentemuseum Den Haag inv. nr. 575. Zie ook: Van Gelder (1957). 
470 Schinkel (1851-1856), pp. 27-30. 
471 Gedichten VIII, pp. 349-350. Zie ook Leerintveld (1990), pp. 179-180. 
472 Brieven 6722, KB: KA 44, nr. 509 en KB: KA 45, fol. 178r-178v.  
473 Van der Stighelen (1987), p. 138. Zie ook De Baar, Löwenstein (e.a., red.) (1992) en recentelijk Van der 
Stighelen en De Landtsheer (2010). 
474 Brieven 6722: ‘Addo tabellam Netchardij nostri, cuius artificio magis delectaberis; accedit eiusdem ectypum a 
manu primogeniti mei, et ab eadem soror eius, unica mea tui exus. Item Anglicae cuiusdam vultus ad insigne 
exemplar Dijckij. Denique et Christiani, sive, ut vocari solet, Archimedis mei, effigies Annae Bergerottae, eximiae 
musicae Romanae, quam Lutetiae saepenumero admirati sumus; nec non Osmaliae quae nunc Amersforti vivit. 
Reginam Magnae Britanniae, quae nunc anus pene decrepita procul ab ista forma est, pinxit egregius olim artifex 
Hoskins, quem ante annos quadraginta et quod excurrit Londini novi; alteram etiam nobilem Anglicanam 
duodecim tum liberorum matrem.’  
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daarna zijn genoemd, waren vast ook tekeningen van Christiaans hand: portretten van Van 

Osmael, van de koningin van Engeland, en van ‘een Engelse lady, die destijds moeder was van 

12 kinderen’.  

Wie waren deze afgebeelde personen? Anna Bergerotti was een Italiaanse zangeres die 

zowel Huygens als Van Schurman in Parijs hadden bewonderd, zoals Huygens in zijn brief 

memoreert. Huygens kende haar persoonlijk en heeft een gedicht op haar portret 

geschreven.475 Met ‘Osmaliae’ moet Anna of Margaretha van Osmael zijn bedoeld. Hij heeft 

met beide gecorrespondeerd, uit deze brieven blijkt dat ze zich bezig hielden met muziek, 

schilderen en literatuur.476 Met de Engelse koningin bedoelde Huygens Henrietta Maria van 

Frankrijk (1606-1669), hij gaf namelijk aan dat ze op dat moment bejaard was. Henrietta 

Maria was, volgens Huygens, in haar jonge jaren geportretteerd door de beroemde 

miniatuurschilder John Hoskins (ca. 1589-ca. 1665), een schilder die hij zelf had ontmoet. De 

moeder van 12 ten slotte die ook door Hoskins was geschilderd, kan worden geïdentificeerd 

als de Engelse Mary Kiligrew. In de jaren 1620 verbleef Huygens verschillende malen bij het 

gezin.477 Overigens bezat Huygens ook een portret van haar dochter Anna Kiligrew. Het blijkt 

uit een gedicht uit 1641 getiteld: ‘Aen haer schilderij, in myn besitt’.478 

Hoewel Huygens het niet expliciet schreef, lijkt het erop dat al deze tekeningen kopieën 

waren van de hand van zijn twee oudste zoons. Het natekenen van portretten stond aan de 

basis van het tekenonderwijs, in Mijn jeugd komt dit ter sprake.479 Deze praktijk beperkte zich 

echter niet tot de jonge jaren, ook op volwassen leeftijd bleef het een hobby. Waar het hier om 

gaat, is dat de portretten waarvan Huygens getekende kopieën aan Van Schurman stuurde, 

zich waarschijnlijk in zijn eigen collectie bevonden. Hij onderhield persoonlijk contact met al 

deze vrouwen en had hen in de jaren vijftig en zestig, of al eerder, vast op gepaste wijze 

verzocht hun portret op te sturen. Mogelijk had Huygens zelf miniaturen van of naar Hoskins 

uit Engeland meegenomen. Overigens stuurde Anna Maria van Schurman alle tekeningen 

terug; alleen het portret van Huygens zelf hield ze. Ze schreef in haar dankbrief dat de tijd 

waarin zij zich bezig had gehouden met ‘Apelles’ kunst’ ver achter haar lag.480  

Het natekenen van portretten 

Ook uit brieven uit de correspondentie tussen Constantijn II en Christiaan blijkt, dat de 

broers regelmatig prenten en schilderijen natekenden.481 In 1663 schreven zij elkaar over 

                                                      
475 Brieven 6111 en Gedichten VII, p. 50. 
476 Brieven 3866, 4703, 4768. Deze adellijke dames bewoonden midden jaren veertig het landgoed Pasgeld (dat 
later in bezit kwam van de familie Teding van Berkhout). Ook mevrouw Hoogenhuijse bewoog zich in deze 
kringen, eerder kwam haar portret in Huygens’ verzameling ter sprake. 
477 Huygens/Blom (2003b) II, pp. 216-218. Zie bijvoorbeeld ook Jardine (2008).  
478 Gedichten III, p. 165. 
479 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 70. 
480 Brieven 6723. 
481 Zie bijvoorbeeld Heijbroek (1983) en eerder Van Gelder (1958).  
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enkele portretten. De eerste brief komt van Constantijn II en is gedateerd 26 april 1663, en ook 

de laatste is van zijn hand, die is geschreven op 12 oktober.482 In de meeste brieven ertussen 

gaat het om datgene wat Constantijn II op 30 mei aan zijn broer had laten weten:  

 

Om u te laten zien dat ik ben begonnen met het knoeien in miniatuur, stuur ik u dit portret van 
Susanna, [het portret] dat mijn eerste werk is en geen waarde heeft. Sindsdien heb ik het portret van 
‘mistris Limmon’ gekopieerd, een andere van de kleine ‘Berchout’, naar een origineel van Mytens, 
waarvan u de kleuren kent, en als laatste ‘cette belle brun’ die in de galerie van mijn vader is, welke ik 
nog niet heb voltooid. Het miniatuur, vooral wanneer men begint, zijnde een werk dat tijd vraagt en dat 
kan ik er slechts af en toe, en in intervallen, aan besteden.483 

 

Uit dit citaat blijkt dat Constantijn II dus verscheidene portretten heeft gekopieerd: van hun 

zus Susanna, van ‘Mistris Limmon’, van ‘la petite Berchout’ en van een ‘belle brun’. Hiervoor 

is al ter sprake gekomen dat Constantijn sr. aan Van Schurman een tekening stuurde die zijn 

oudste zoon van Susanna had gemaakt. Mogelijk komt de in die brief genoemde ‘Engelse 

dame naar het voorbeeld van Van Dyck’ overeen met ‘Mistris Limmon’. Zij kan 

geïdentificeerd worden als Margaret Lemon, een vrouw die meermalen door Van Dyck is 

geportretteerd.484 De derde tekening zal een portret van Jacoba Teding van Berkhout (1645-

1711) zijn geweest. Zij trouwde later, in 1674, hun broer Lodewijk. Het antwoord op de vraag 

wie er met de ‘belle brun’ wordt bedoeld, valt af te leiden uit een brief van 24 augustus 1663. 

Constantijn II stuurde de tekening waaraan hij eind april was begonnen: ‘le pourtrait de la 

Lady Tuston que est cette belle brune parmy les portraits del Signor Padre’, ‘het portret van 

Lady Tuston, dat van die mooie brunette dat zich onder vaders portretten bevindt’.  

 Deze briefwisseling tussen de zonen van Huygens is hier belangrijk vanwege de 

aanwijzingen die erin te vinden zijn over portretten in Huygens’ bezit. In 1663 woonde 

Constantijn II in het ouderlijk huis aan het Plein terwijl Christiaan met hun vader in Londen 

verbleef. Constantijn II’s tekeningen van de portretten van Susanna, juffrouw Berkhout en ene 

mevrouw Tuston maakte hij hoogst waarschijnlijk naar een schilderij. Hij gaf van de tekening 

van juffrouw Berkhout aan dat hij was gemaakt naar een portret door Mijtens, en Constantijn 

II schreef bovendien dat hij verwachtte dat Christiaan de kleuren ervan wel zou kennen. Het 

portret van mevrouw Tuston bevond zich in de ‘galerie’ van hun vader en het feit dat hij over 

een ‘brunette’ schreef, geeft aan dat het om een schilderij ging. Mogelijk tekende Constantijn 

II zijn portret van Margareth Lemon naar een prent door Van Dyck; haar portret is in prent 

verspreid. (Afb. 28) Hetzelfde geldt voor het portret van Henriette Maria van Frankrijk dat 

                                                      
482 Huygens/Oeuvres complètes, nrs. 1110, 1118, 1123, 1125, 1140, 1144, 1145, 1148, 1149, 1153. 
483 Huygens/Oeuvres complètes nr. 1118: ‘Mais pour vous faire voir que j’ay commencé a brouiller en miniature, 
je vous envoye ce pourtrait de Sus qui est mon premier ouvrage, apres un pepti brouillon qui ne valoit rien. 
depuis j’ay copié le portrait de Mistris Limmon, un autre de la petite Berchout, ares un original de Mytens, don’t 
vous connoissez le colory, et puis dernierement cette belle brun qui est dans la galerie de Mon Pere, laquelle je 
n’ay pas achevée; la miniature, surtout quand on commence, estant un travail qui demande du temps et moy n’y 
en pouvant employer que parfois et par des intervalles.’ 
484 Zie James (1999).  
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hiervoor ter sprake kwam, al suggereert het feit dat Huygens Hoskins noemde dat het om een 

schilderij in miniatuur gaat.  

Jeanne van Aerssen  

In een bron van enkele jaren later komt opnieuw een portret ter sprake uit Huygens’ collectie. 

Het betreft de brief die Huygens op 26 juli 1674 aan Louise Hollandina van de Palts schreef 

over een door de dochter van de winterkoning geschilderde ‘Madeleine’ (zie hiervoor de 

paragraaf over Louise Hollandina). Huygens vertelde haar in deze brief ook over een 

gemeenschappelijke kennis: Jeanne van Aerssen.485 Van Aerssen had op dat moment volgens 

Huygens ‘parvencee a degre de perfection de Pinceau, qu’il n y a piece capitele Italienne qu’elle 

ne copie avec tant d’art et l’exactitude’. In geen van onze provinciën, gaat hij verder, is er 

iemand die beter is in het kopiëren van Italiaanse schilderijen. Een sterk staaltje van haar werk 

was volgens Huygens ‘le Portraict qu elle a eu le bonté de me faire de la belle dame de 

Sterrenbourg sa seur’. Jeanne had dus haar zuster Anna geportretteerd, die was getrouwd met 

Pieter van Wassenaer-Sterrenburg. Het portret was zo goed, ging Huygens verder, dat het vaak 

‘a esté le jugée de le main de nostre illustre Netscher’.486  

In het begin van de jaren zeventig bevond zich dus een portret van Anna van Aerssen, 

gemaakt door haar zuster, in Huygens’ collectie. Van de hand van Jeanne van Aerssen is 

tegenwoordig slechts één schilderij bekend: een portret uit 1671 van Emilie van Nassau-

Beverweerd (1635-1688).487 Wel zijn er drie ongesigneerde portretten overgeleverd die 

waarschijnlijk Anna van Aerssen afbeelden, één in het bezit de Kulturstiftung Dessau-Worlitz, 

één in het paleis Het Loo in Apeldoorn en één in het Getty Center in Los Angeles. Het 

schilderij in het Getty (Afb. 29) is tegenwoordig toegeschreven aan Jan Mijtens. Alexandra 

Bauer, die promoveerde op een monografie van Mijtens, stelt dat dit portret mogelijk door 

Jeanne is geschilderd.488 De inventarissen en verkoopcatalogi van Huygens’ nazaten bieden 

geen gegevens over een portret van haar zus Anna, maar vrouwen ‘ter halver lijve’ zijn er in 

overvloed.  

 Huygens onderhield contact met de zusters Van Aerssen in de jaren 1670 en 1680. Het 

voornaamste gespreksonderwerp was Jeanne van Aerssens schilderwerk. Het portret van Anna 

kwam waarschijnlijk in Huygens’ collectie in 1673: op 20 en 25 mei van dat jaar schreef hij er 

drie gedichten over: ‘A Mad. De Sterrenburg’ en twee met de titel ‘Sur le portraict’. Overigens 

bezong hij in maart 1682 het portret opnieuw in zijn ‘Epistle d’Importance’.489 Een ander 

ongedateerd gedicht dat betrekking heeft op Jeanne Van Aerssens schilderactiviteiten luidde: 

                                                      
485 Kloek, Peters Sengers (e.a.) (red.) (1998), p. 128. 
486 Brieven 6946 geeft de tekst vertaald en samengevat weer. Hier is geciteerd uit de autograaf.  
487 Kloek, Peters Sengers (e.a.) (red.) (1998), p. 128. 
488 Bauer (2006), pp. 201-202; cat. nrs A 72.  
489 Gedichten VIII, pp. 97-98 en 288. 
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‘Op het conterfeitzel van Ian van Calcars geboortestad, door hem zelfs gedaaen, en 

meesterlyck gecopieert door Ioff. Ieanne van Aarssen’.490 Jan Stefan van Calcar (1499-1545/50) 

was in Cleef geboren maar al op jonge leeftijd naar Italië vertrokken. 

Er is meer te zeggen over het onderwerp van het gedicht dat Huygens rond 1678 op 

een ander werk van Jeanne van Aerssen schreef: ‘Sur le portraict de Philippe de Marnix Seign.r 

de s.te Aldegonde; du sçavant pinceau de Mad.le Ieanne d’Aerssen’.491 Waarschijnlijk schilderde 

zij het portret naar een voorbeeld in Huygens’ collectie. Hij bezat namelijk een schilderij van 

dichter en staatsman Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598). Huygens schonk het eind juni 

1684 aan zijn oude vriendin Anna Morgan, dat blijkt uit een brief die hij haar toen schreef.492 

Huygens gaf daarin aan dat hij, na alle geschenken die zij over de jaren hadden uitgewisseld, 

niet meer het recht had om het schilderij van Marnix in zijn eigen huis te houden. Het hoorde 

haar namelijk ‘van Bloeds wegen’ toe, zo schreef hij: Morgan was namelijk een kleindochter 

van Marnix.493 Hoewel Huygens dus zijn schilderij weggaf, bevindt zich in de 

verkoopcatalogus van Susanna van Wassenaer Huygens toch nog een portret van Marnix: ‘Een 

zeer klein Pourtraitje van Marnix, Heer van St. Aldegonde’.494 Mogelijk betreft dit de 

miniatuur van Van Aerssen.  

Uit de correspondentie met Jeanne en Anna van Aerssen komt nog een aanwijzing 

naar voren over een schilderij in Huygens’ collectie. Op 7 mei 1682 schreef hij namelijk een 

brief ‘Aux dames d’Aerssen, de Utrecht’ waarin hij de zusters zes vragen stelde.495 Als vierde 

vroeg hij wanneer hij zijn ‘petite Verendale’ kon terugverwachten, die de zusters Van Aerssen 

blijkbaar hadden geleend. Nicolaes van Verendaal (1640-1691) was een Antwerpse schilder 

van bloemstillevens. De vragen vijf en zes bevatten een compliment: Huygens laat op een 

speelse manier weten dat Van Aerssen zo goed schilderde dat hij het niet zou ontdekken als ze 

hem niet het origineel, maar juist haar kopie zou teruggeven.496 In het bezit van Susanna van 

Wassenaer Huygens is ‘Een Bloemstuk, extra uitvoerig, door Verendaal’ vermeld.497  

                                                      
490 Gedichten VIII, pp. 347-348.  
491 Gedichten VIII, p. 178.  
492 Brieven 7219. Worp geeft slechts enkele zinnen uit de brief. De brief is een kopie in andere hand en bevindt 
zich in de KB: KA 49-3, 1067-1069. Huygens spreekt in de brief expliciet over een geschilderd portret van Marnix.  
493 KB: KA 49-3, 1067-1069: ‘Zedert […] heb ick [Huygens] begost met ongemack te besitten, het ghene anderen 
van Bloeds weghen toe behoorde.’ Zie over het contact tussen Huygens en Morgan: Jardine (2008), pp. 160-162. 
Zie over het portret van Marnix in Huygens’ collectie eerder De Waard (1988), pp. 39-40. 
494 SWH (1786), nr. 73. Het werd gekocht door Roijer.  
495 Brieven 7184. Worp vertaalde een fractie van de brief naar het Nederlands. De brief is in de KB: KA 49-2, 1017.  
496 Van de brief is alleen Huygens’ kladversie overgeleverd. KB: KA 49-2, 1017: ‘4. Si la [petite] Veerendale, s 
expe*xxx* [aucuen], et , < pour> quand c’est qu’on pourra attendu [espere] de <la> recevoir [l’original]. / 5. Si 
l’on peut bier asseurer qu’il n’y aura point <du supercherie> [de faute *xxxxx*] a la restitution, et que sans 
doubte la Copie sera comme jetter au mesme moule de l’original / 6. finalement, si le suppliant a toujours 
quelque peu depart dans les bonnes graces de la belle Trouffre; qu’il tr*x*chen? tous?. de meritez comme direz’. 
(Woorden hier tussen [ ] zijn doorgehaald, woorden tussen < > zijn later aan de tekst toegevoegd. Met *x* geef ik 
de hoeveelheid letters aan die ik vermoed, maar die ik niet kan ontcijferen. Met een vraagteken geef ik aan dat ik 
de letters vermoed, maar niet met zekerheid kan ontcijferen.) 
497 SWH (1786), nr. 25. Het wordt gekocht door Gerlag voor f 31-. 
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Het portret van Janus Secundus 

In augustus 1674 kocht Huygens een portret van de dichter Janus Secundus (1511-1536), zo 

blijkt uit een Latijns gedicht met de titel: ‘Op het onlangs verworven portret van Janus 

Secundus’. Het opent als volgt:  

 

Plaatsgenoot, eindelijk bent u dus in mijn bezit, u, zoals ons Den Haag  
Geen tweede heeft voortgebracht, en het vaderland nooit voort zal brengen; 
Het gezicht dat ik zo vaak verlangd heb te zien, 
Zal, als ik zolang leef, voor eeuwen in mijn bezit zijn!  
Welkom, treed binnen, mijn pronkstuk. U bent hier meer welkom  
Dan edelsteen en een graag geziene gast.498 

 

Net als in het gedicht op het portret van Erasmus, en in de brief aan De Cusance over de 

portretten van zijn voorouders, behandelt Huygens ook hier het portret als een levend 

persoon. Secundus wordt op verschillende plaatsen in zijn oeuvre genoemd. Zowel in 

Huygens’ autobiografie over zijn jeugd als in Mijn leven komt hij aan bod. Waar hij in Mijn 

jeugd Secundus bespreekt in zijn uiteenzetting over het boetseren en penningen snijden 

(Huygens vertelt dat hij penningen heeft gekregen die door Secundus zelf zijn gemaakt), ligt 

de nadruk in Mijn leven op diens Latijnse poëzie.499 

Janus Secundus, in Den Haag geboren, was destijds een wereldberoemde Latijnse 

dichter die door Huygens werd vereerd.500 In 1674 verwelkomde Huygens zijn portret in zijn 

huis. Het zou er ruim honderd jaar blijven; in de catalogus van Susanna van Wassenaer 

Huygens uit 1786 komt het portret voor onder lotnummer 65.501 In het Haags 

Gemeentemuseum bevinden zich twee geschilderde portretten van Secundus, één op doek en 

één paneel, die beide waarschijnlijk teruggaan op een portret door de Utrechtse schilder Jan 

van Scorel (1495-1562).502 (Afb. 30) Eén van deze twee kopieën is afkomstig uit het Raadhuis 

in Den Haag. Het is niet ondenkbaar dat dit het exemplaar is dat Huygens bezat; in de veiling 

van 1786 werd de ‘Johannus Secundus’ namelijk gekocht door één van de nazaten uit de 

familie Royer.503 Jean Theodore Royer bekleedde in de achttiende eeuw een bestuursfunctie, en 

woonde en werkte in Den Haag .504 

                                                      
498 Gedichten VIII, p. 113. Vertaling: Huygens/Blom (2003b) II, p. 19. 
499 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, pp. 94-95, Huygens/Blom (2003b), I, pp. 65-67. Overigens heeft 
Huygens in 1649 Anna Maria van Schurman aangemoedigd kopieën te maken van deze penningen. Hij schreef er 
een Latijns gedicht met de titel ‘Aan Anna Maria van Schurman of zij een sculptuur van Janus Secundus zou 
moeten willen navolgen’ op. Gedichten IV, p. 146. ‘Ad Schurmannam, num I. Secundi sculpturam imitari 
voluerit’. De pointe van het gedicht bevindt zich in de laatste regels. Ze luiden in vertaling: ‘U bent het niet waard, 
mijn Vrouwe, Secundus na te volgen. Want u zou navolgen, wie u misschien wel overtreft.’ 
500 Huygens/Blom (2003b) II, pp. 17-22. 
501 Het wordt gekocht door Royer voor 5-5-.  
502 Knuttel (1935), p. 291, nrs. 542-543.  
503 Zie algemeen over de portretten die Jan van Scorel van Janus Secundus maakte en over deze ogenschijnlijke 
zeventiende-eeuwse kopie uit het Raadhuis: Snoep (1977), pp. 40-41 en cat. 19.  
504 Via deze lijn kwam o.a. het medaillonportret in het Mauritshuis; zie bijlage 1. Van Eijnden en Willigen 
schrijven echter, zonder bronvermelding: ‘Op het stadhuis van den Haag wordt het geschilderd afbeeldsel van 
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Interesse voor vrouwelijke schilders 

Naast Louise Hollandina van de Palts en Jeanne van Aerssen zijn er nog meer schilderessen 

voor wie Huygens interesse toonde in de jaren 1670. Op 31 maart 1676 schreef hij het gedicht 

‘Met een silver palet geschoncken aen Geertje Pieters dienstmaeght, schildersche’:  

 

’t En moght niet minder zijn voor Geertje Pieters hand, 
Nieuw’ eere van ons land:  
En gaet sy rysende soo s’onlangs is geresen, 
Sal ’t haest Goud moeten wesen. 505 

 

Van ruim een jaar later, 18 september 1677, dateert een tweede gedicht waarin Geertje Pieters 

(1636-1712) wordt genoemd: ‘Aenden Heere W. van Heemskerck, van Ioff. Oosterwyck en 

haer Dienstmaegd, oock Schildersche’.506 Geertje Pieters was ook bekend onder de naam 

Geertje Wijntges; ze werd geboren als dochter van Pieter Wyntges en Barbara Michiels.507 

Houbraken vermeldde dat ze heeft gewerkt als assistente van de bloemschilder Maria van 

Oosterwijck (1630-1693). Toen deze schilderes – van wie bekend is dat ze opdrachten heeft 

ontvangen van onder andere Lodewijk XIV – de aanleg van Geertje had opgemerkt, besloot ze 

haar dienstmeid ook te leren schilderen.508 Mogelijk kende Huygens hen via Jacobus van 

Oosterwijck (1597-1674), Maria’s vader, die dominee in Voorburg was geweest.509 

Huygens’ gedicht uit 1676 was gevoegd bij een zilveren palet dat hij Pieters dat jaar 

cadeau deed. Dit kostbare cadeau herinnert aan gebeurtenissen in de late jaren veertig en 

vroege jaren vijftig van de zeventiende eeuw. Toen had Huygens in opdracht van de Oranjes 

verschillende gedichten op werk van Daniël Seghers geschreven waarvan er één getiteld was: 

‘Gouden mael-stock door hare hoogt. aen D. Seghers gegeven’. Het gedicht vergezelde het 

geschenk dat Willem II de schilder aanbood. Het is niet aannemelijk dat Huygens’ gedicht aan 

Pieters dezelfde functie had. Hoewel er in de inventarissen van de stadhouderlijk verblijven 

verschillende bloemstillevens van Van Oosterwijck zijn vermeld, komt er geen werk van 

Geertje Pieters, of Wyntges, voor.510 Functioneerde het zilveren palet dat Huygens schonk aan 

Pieters als betaling voor één of meerdere schilderijen die hij van haar ontving?  

                                                                                                                                                                      
Janus Secundus bewaard, en de Dichter J. Spex bezat er ook een, wat voorheen het eigendom was van den Heere 
Constantyn Huygens.’ Van Eijnden en Willigen (1816) I, p. 15. 
505 Gedichten VIII, p. 137. 
506 Gedichten VIII, p. 163. 
507 Janssen (2009). Van der Willigen en Meijer vermelden haar twee namen apart, maar geven aan dat het 
mogelijk dezelfde persoon betreft. Van der Willigen en Meijer (2003), p. 161 (lemma Gertrude Pieters) en p. 218 
(lemma Geertruid Wijnties).  
508 Houbraken geparafraseerd uit Kloek, Peters Sengers (e.a.) (red.) (1998), pp. 156-157 (lemma Maria van 
Oosterwijck).  
509 Janssen (2009).  
510 Zie Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974-1976). Zie over Van Oosterwijck ook Kloek, Peters Sengers (e.a.) 
(red.) (1998), pp. 156-157 en Van der Willigen en Meijer (2003) p. 154.  
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In de veilingcatalogus van Susanna Doublet Huygens uit 1725 worden twee 

schilderijen door Geertje Pieters genoemd.511 Nummer 73 luidt: ‘Een Vanitas, door Geertje 

Pieters’ en nummer 75: ‘Twee Troonien in een noote boome kasje, verbeeldende een oude 

Vrouw met haer Dienstmaeght; gekopieert naer de Sotte Cleef door Geertje Pieters.’ Wat het 

eerste schilderij precies afbeeldt, is niet duidelijk. Opmerkelijk is, dat wat betreft het tweede 

genoemde schilderij, een kopie, het origineel ook in de catalogus wordt genoemd. Nummer 32 

luidt namelijk: ‘Twee Troonien, verbeeldende een oude Vrouw met haar dienstmaeght, door 

de Sotte Cleef’. Waarschijnlijk heeft Pieters het schilderij van Cornelis van Cleve (1520-na 

1594), ook wel ‘Sotten Cleef’ genoemd, bij Huygens thuis gezien en nageschilderd. Heeft 

Pieters de kopie als relatiegeschenk aangeboden in de hoop net als haar leermeesteres in de 

collectie van de Oranjes te komen?  

Huygens als verzamelaar van portretten 

Waar Huygens in de jaren dat hij werkte als secretaris van de stadhouder slechts enkele 

schilderijen aanschafte, tastte hij in de periode na 1650 veel vaker in de buidel. Hij kocht 

portretten van Janus Secundus, Petrarca en Laura, portretten van leden van het Huis van 

Egmond, maar ook aposteltronies van of naar Van Dyck. Hij ontving verder een portret van 

Erasmus en blijkt er een te hebben bezeten van Marnix van St. Aldegonde. Daarnaast bezat hij 

een groot aantal portretten van belangrijke vrouwen die hij, in meer of mindere mate, 

persoonlijk kende.  

Dat Huygens niet zozeer aan de schilder maar vooral aan de afgebeelde belang hechtte, 

blijkt uit zijn bestelling voor een portret van koningin Christina van Zweden. Hij kon zich 

immers de naam van de in te schakelen kopiist niet meer herinneren. Uit de documenten 

rondom de aanschaf van de portretten van Petrarca en Laura komt Huygens naar voren als 

een kritisch verzamelaar. Zijn commentaar op de bestelde schilderijen laat zien dat hij zeker in 

staat was kwaliteit te bepalen.  

 

Vanaf het eind van de zestiende eeuw ontwikkelde de portretschilderkunst zich als middel 

waarmee de adel en rijke middenklasse hun positie en status onderstreepten.512 Huygens blijkt 

een uitzonderlijk goed gestoffeerde Ahnengalerie te hebben bezeten, een 

portrettenverzameling waarin voorouders zijn gerepresenteerd.513 Wat bijzonder is aan 

Huygens’ collectie, is dat er zich ook portretten van verschillende typen beroemdheden 

                                                      
511 Kloek verwijst naar de 1725 veiling zonder er verder op in te gaan; Kloek, Peters Sengers (e.a.) (red.) (1998), p. 
158. 
512 Zie hierover bijvoorbeeld de artikelen van Ekkart in de tentoonstellingscatalogus Dutch Portraits. The Age of 
Rembrandt and Frans Hals. Specifiek Ekkart (2007a), pp. 21-22. Zie bijvoorbeeld over de portretschilderkunst in 
Leiden het artikel van Fock in de serie uitgaven van het Rapenburg-project; Fock (1990).  
513 Zie over dit fenomeen in de zeventiende eeuw bijvoorbeeld Ekkart (2007b), pp. 50-52. 
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bevonden. Hij voerde een actief aankoopbeleid waar het schilderijen betrof van mensen die 

een belangrijke rol hadden gepeeld in de geschiedenis van Holland. Binnen dit profiel passen 

ook het dubbelportret van Frederik Hendrik en Amalia en het portret van Willem III door 

Seghers. Daarnaast bezat hij portretten van internationale leiders als de Franse koning 

Lodewijk XIV. Niet alleen contemporaine en historische staatslieden waren in zijn 

verzameling gerepresenteerd, ook schilderijen van literaire beroemdheden hadden er een 

plaats.  

Huygens legde een verzameling portretten aan van beroemdheden met wie hij zich 

verbonden voelde. De bestuurlijke elite die hij diende, de internationale regeerders met wie hij 

in contact stond en de literaire grootheden in wiens traditie zijn poëzie functioneerde. Dit 

soort verzamelingen is een bijzonderheid. Rudi Ekkart stelt dat de opdrachten aan 

portretschilders vanuit de private sfeer in die periode voornamelijk familieportretten 

betroffen. Slechts enkelen, zo redeneert hij, ‘decorated their homes with likenesses of 

individuals they loved or admired, and of course for some these would have included 

members of the House of Orange, naval heroes, Church ministers and scholars.’514 

 

In Huygens’ collectie vallen verder vooral de portretten op van hooggeplaatste vrouwen op. 

Hij vroeg Béatrix de Cusance om haar portret, en om dat van haar zuster. Van Van Aerssen 

ontving hij een schilderij van haar hand dat het portret van haar zuster voorstelde. Van andere 

portretten is niet zeker hoe hij ze heeft verworven, zoals van die van Van Osmael en Van 

Hoogenhuijse. Hoewel er ook enige onduidelijkheid is over het karakter en de 

verwervingswijze van Huygens’ portretten van Bergerotti en De la Barre, blijkt uit de 

correspondentie dat hij deze zangeressen heeft ontmoet. Hoewel niet zeker is of de zonen 

Huygens ten slotte de portretten van Kiligrew, Tuston en Lemon van een schilderij of een 

prent natekenden, bevonden hun beeltenissen zich zeker in Huygens’ verzameling.  

 Vanuit dit perspectief moet worden opgemerkt dat in de veilingcatalogus van Susanna 

Doublet Huygens uit 1725 niet alleen de portretten van Béatrix de Cusance en Christina van 

Zweden zijn vermeld, maar dat er nog veel meer portretten van vrouwen in worden genoemd. 

Zo bevindt zich in deze catalogus onder nummer 112: ‘De Koningin Maria van Engeland, 

kniestuk’, nummer 123: ‘Een Vrouwe Portrait met haer handt op de borst’ en onder nummer 

127: ‘Een Vrouwe Portrait’. Daarna worden onder nummer 128-129: ‘Een paer Vrouwe 

Portraiten’ aangeboden en vervolgt de lijst met, onder nummer 130: ‘Noch een Vrouwe 

Portrait’, onder nummer 131: ‘Noch een dito, door Hondthorst’, nummer 135-138: ‘Vier 

ovale Portraiten van Fransche Dames’, nummer 139: ‘Noch een Fransche Dame’, nummer 140 

                                                      
514 Ekkart (2007b), p. 50. Concrete voorbeelden van dergelijke collecties geeft Ekkart niet. 
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‘Noch een Vrouwe Portrait’ en onder nummer 178-179: ‘Twee Portraiten van Fransche 

Princessen.’515 Het is denkbaar dat een deel daarvan aan Huygens zelf heeft toebehoord. 

 

Huygens’ portrettenverzameling past in de traditie van de zogenaamde portretreeks. In de 

stadhouderlijke collectie bevonden zich verschillende van deze reeksen; zo hing er 

bijvoorbeeld in 1632 in de galerij van Amalia op het Binnenhof een serie portretten van 

Françaises. In opdracht van Amalia schilderde Van Honthorst tussen 1632 en 1640 een serie 

van 24 portretten die Willem II en 23 dames uit zijn familiekring voorstelde. Ook in de 

paleizen Honselaarsdijk en Ter Nieuburg waren omvangrijke beroemdhedengalerijen. Het 

concept hiervan was waarschijnlijk vanuit Italië en Frankrijk naar het Noorden overgewaaid. 

De achterliggende idee was, dat de samensteller of bezitter van zo’n galerij zijn eigen portret 

tussen die van illustere personen kon ophangen. Zo bevestigde de collectie de status van de 

eigenaar.516  

Dergelijke motieven speelden ongetwijfeld ook bij Huygens. Toch ging het hem niet 

zozeer om grote series portretten zonder meer, maar om portretten van specifieke personen. 

Opvallend is verder dat hij pas met deze manier van verzamelen begint in de periode na 1650. 

Mogelijk had dit ermee te maken dat hij vanaf het begin van het Eerste Stadhouderloze 

Tijdperk de protectie van het hof kwijt was. Bouwde Huygens in deze jaren een portretgalerij 

op om de positie van zijn familie – die altijd onder Oranje had gediend – te tonen? Wilde hij 

hiermee aan zijn bezoek de reputatie en breedheid van zijn netwerk tentoonstellen? In ieder 

geval lijkt het erop dat het verzamelen van portretten voor Huygens dé manier was om zich in 

zijn eigen privédomein te profileren.  

 

Opmerkelijk is verder dat Huygens vanaf 1650 contact onderhoudt met een aantal vrouwelijke 

schilders. Hij correspondeerde met Louise Hollandina van de Palts en Jeanne van Aerssen en 

uit deze brieven blijkt zijn interesse voor hun werk. Van Louise Hollandina van de Palts 

ontving hij een schilderij en van de hand van Jeanne van Aerssen bezat hij een portret dat zij 

van haar zuster had gemaakt. Daarnaast onderhield hij contact met Geertje Pieters en bezit hij 

een schilderij van haar hand.  

 Huygens’ interesse voor vrouwelijke schilders kan worden verklaard vanuit sociaal 

perspectief. Louise Hollandina van de Palts en Jeanne van Aerssen genoten een aanzienlijke 

achtergrond en de aanwezigheid van hun werk in Huygens’ huis werkte voor hem mogelijk 

statusverhogend. Deze schilderijen toonden bezoekers Huygens’ contacten met belangrijke 

families. Maar ook artistieke prestaties an sich zullen een rol hebben gespeeld. Hij schreef 

                                                      
515 In de catalogus van Susanna van Wassenaer Huygens komen, zij het in mindere mate, ook lotnummers voor 
die een ‘Vrouwe Pourtraitje’ vermelden, zoals onder de nummers 114-116.  
516 Zie Tiethoff-Spliethoff (1997), pp. 174-176. 
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immers aan Louise Hollandina dat het werk van Van Aerssen kwalitatief zo hoogstaand was, 

dat men het voor schilderkunst van Caspar Netscher hield. 

 

Tot slot: het dagboek van Balthasar de Monconys (1611-1665) is nog niet ter sprake gekomen 

hoewel dit door verschillende wetenschappers is beschouwd als een bron voor Huygens’ 

kunstbezit.517 Op 8 augustus 1663 bezocht de Franse reiziger Huygens waarover hij het 

volgende in zijn dagboek schreef:  

 

Le 8. ie fus voir le matin M. de Zulcon, chez lesquels ie vis force bons tableaux, & des crayons des habits 
des Idoles, des Villes, des Temples, des Paisages, & de Vaisseaux de la Chine rapportez de la derniere 
Ambassade, que Messieurs des Estats enuoyerent en ce pays là il y a 4. ou 5. ans, dont M. de Zulcon à 
envoyé les originaux colorez à M. Tevenot à Paris. Il y a encor la Tour de porcelaine qui est à la Chine. 
I’y vis aussi.518 

 

De vraag is: wat schreef De Monconys hier precies. In de literatuur waarin het citaat wordt 

gebruikt, ligt vooral de nadruk op het gedeelte ‘force bons tableaux’, erg mooie schilderijen. 

Onlangs heeft Thijs Weststeijn echter in zijn artikel over Vossius de frase over Huygens’ 

collectie anders vertaald. De Monconys zag volgens Weststeijn: ‘Very good paintings and 

drawings representing the dress, idol worship, cities, temples and landscapes and ships of 

China, brought along with the last Embassy that the Lords of the States General sent to that 

country four or five years before.’519 De aantekening heeft volgens hem betrekking op een 

verzameling Chinese zaken die De Monconys in het Huygenshuis zag, en niet op een collectie 

schilderijen pur sang. 520 

Allereerst moet worden benadrukt dat met deze ‘M. de Zulcon’ Constantijn Huygens 

junior, Huygens’ zoon, wordt bedoeld. Huygens sr. verbleef immers in de zomer van 1663 in 

Londen.521 Daarnaast is er een brief overgeleverd van Christiaan Huygens aan zijn broer 

Constantijn over dit bezoek. Christiaan introduceerde hierin zijn vriend De Monconys als ‘un 

fort honnest homme et fort curieux de toutes les belles choses’. Aan zijn broer schreef hij:  

 

                                                      
517 Heijbroek (1983), p. 36, Vermeeren (1998), p. 77, Bruin (1999), p. 74, Roodenburg (2006), p. 391. De 
vertaling van Bruin is exemplarisch: hij schrijft: ‘De Franse bezoeker […] noteert dat hij daar “vele goede 
schilderijen” heeft gezien, en “tekeningen van kledingstukken van afgodsbeelden, van steden, tempels en 
landschappen en bovendien Chinese vazen”.’ 
518 De Monconys/De Liergues (1665-1666) II, p. 145. 
519 Dit artikel zal in een bundel bij Brill verschijnen.  
520 Jan van Campen schreef een proefschrift over een verzameling Chinese voorwerpen in het bezit van Jean 
Theodore Royer (1737-1807). Van Campen maakt aannemelijk dat een deel van de verzameling afkomstig was 
van Constantijn Huygens, Royer stamde namelijk van hem af. Zie bijlage 2 en Van Campen (2000), specifiek pp. 
137-140. 
521 Ben Broos geeft in een artikel in de tentoonstellingscatalogus over Johannes Vermeer uit 1995 aan, dat het 
Constantijn Huygens sr. betrof. Broos (1995), pp. 49-50. In dit hoofdstuk is al eerder vermeld dat Huygens in 
1663 in opdracht van Amalia naar Londen vertrok, de brieven van Huygens uit deze maanden zijn allemaal 
geschreven vanuit Londen.  
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U mag verder hem mijn pendule tonen, het kabinet van mijn vader en zijn bibliotheek, en vergeet in het 
kabinet de holle ronde spiegel en de tekening van Gent niet.522  

 

Deze opmerking suggereert dat met het ‘cabinet’ van vader Huygens geen ‘schilderijenkabinet’ 

wordt bedoeld, maar dat er wordt gerefereerd aan een verzameling rariteiten waaronder een 

‘holle spiegel’ en een ‘tekening van Gent’.523 Het is niet zeker op welke door de VOC 

geïmporteerde kunstvoorwerpen de dagboekaantekening van De Monconys betrekking heeft. 

Duidelijks is wel dat deze bron niet kan worden gebruikt om te beargumenteren dat Huygens 

een grote verzameling zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst heeft bezeten. 

Conclusie 

In zijn artikel over Haagse kunstverzamelingen voor aanvang van de twintigste eeuw uit 1949 

behandelt kunsthistoricus Hendrik Enno van Gelder Constantijn Huygens in het verlengde 

van zijn overzicht van de inhoud van de stadhouderlijke collectie:  

 

Ik zeide zooeven, dat Huygens grooten invloed had bij de vorming van de princelijke collecties, zijn 
groote bewondering voor de Vlaamsche meesters, zijn voorkeur voor hun Hollandsche navolgers en 
voor de Utrechtsche en Haarlemsche academici ziet men nog bevestigd in de Oranje-zaal op het Huis 
ten Bosch. Ook zijn eigen huis zal dit soort werken wel bevat hebben; het werd tezelfder tijd op het Plein 
gebouwd. 

 

Dit citaat geeft precies aan, op basis waarvan wetenschappers tot vandaag de dag hebben 

geschreven over Huygens’ kunstcollectie. De hoveling die dagelijks in aanraking kwam met het 

artistieke beleid van zijn patroon bezat zelf vast een vergelijkbare collectie.524 Van Gelder 

vervolgt: 

 

Wij weten van dit deel der collectie echter weinig, wel van ander bezit: de groote Rembrandt, nu in 
Frankfurt […]: de Mariakerk uit Utrecht door Saenredam […]; een ander schoosteenstuk door 
Hanneman […] is nu in het Mauritshuis. Ook de andere schilderijen, waarvan wij iets weten zijn 
portretten: een uit 1627 door Thomas de Keyser […], een tweede, waarvoor Huygens op verzoek van 
Jan Lievens zat […]; een derde door Mierevelt kort voor diens dood gemaakt […]; een vierde uit 
Huygens’ latere jaren door Netscher […]. 

 

                                                      
522 Huygens/Oeuvres complètes, nr. 1124: ‘Vous pourez outre cela luy monstrer mon horloge a pendule, le 
cabinet de mon pere et sa bibliotheque, sans oblier dans le cabinet le miroir concave et le dessein de Gendt.’  
523 De tekening kreeg hij waarschijnlijk van Hendrik Hondius. In een voetnoot in de Oeuvres complètes wordt 
informatie gegeven over de zestiende-eeuwse schilder Joris van Ghendt, leerling van Frans Floris. De verwijzing 
heeft mijns inziens betrekking op een tekening van de stad Gent. Op 26 juni 1640 schrijft Hendrick Hondius 
namelijk een brief aan Huygens die als volgt opent: ‘Soo haest als UE. schrijvens bequam hebbe de bladen van het 
groote Ghendt by een geplackt, omtrent twee ueren te vooren soo bequam per bode van Ghendt dese twee 
bijgaende teeckeningen, het eene van Duynkerck, het ander van Oostende, waeromme hebbe gedacht oftsyne 
Hoocheyt deselve mede mochte van doen hebben oft ievers te passe komen, die mede te senden, wenschte mede 
iets mochte ofte coste toebrengen naer myn vermogen, […], Isser noch iets waermede syne Hoogheyt can dienen, 
ben sijnen ootmoedigen, die niet liever soude wenschen.’ Unger (1891), p. 192, Brieven 2424. Hondius stuurde 
Huygens dus drie tekeningen, waarschijnlijk ter voorbereiding op opdrachten van Frederik Hendrik. Het 
postscriptum van de brief luidt: ‘Bidde my de gesonden teeckeningen van Duynkercken en Oostende mogen 
weder gesonden worden, connen werden gecopyeert. De stadt van Gendt behoeft niet.’  
524 In het artikel van Jaap van der Veen dat in de inleiding werd geciteerd, is de veronderstelling iets anders: hij 
geeft aan dat omdat Huygens zoveel te maken had met de stadhouderlijke collectie, wel eens vergeten wordt dat 
hij ook een eigen collectie had.  
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Waarna hij tot de volgende conclusie komt:  

 

Indien dit niet Huygens gegolden had, dan zou ik aan portretten niet zooveel aandacht hebben gegeven, 
zij behooren niet tot de meer eigenlijke kunstverzameling en als wij ze [portretten] bij andere Haagsche 
families dier dagen aantreffen, bewijst dat nog niet, dat deze collectionneurs waren.525  

 

Over de aard van dit tweede deel van Huygens’ verzameling geeft Van Gelder aan dat de 

portretten ‘niet tot de meer eigenlijke kunstverzameling’ behoorden; bezitters van portretten 

waren volgens hem niet per definitie ‘collectioneurs’.  

Op basis van het door Van Gelder veronderstelde gedeelte van Huygens’ collectie 

waarin de ‘hofsmaak’ zal zijn vertegenwoordigd, krijgt hij een voorkeursbehandeling. Juist 

daarom acht Van Gelder het belangrijk om aandacht te besteden aan de portretten in 

Huygens’ bezit. Op de vraag hoe Huygens de schilderijen van Rembrandt en Saenredam in 

zijn bezit heeft gekregen – de Rembrandt in ieder geval door schenking – gaat hij niet in. Van 

Gelder benoemt Huygens dus als een collectioneur op basis van een onbekend gedeelte van 

zijn collectie. De uitspraak over het bestaan van een ‘deel’ van Huygens’ collectie waarin zich 

de Zuid-Nederlandse schilders, hun Noord-Nederlandse navolgers en de schilderijen van de 

Utrechts carravaggisten zouden bevinden, berust echter niet op bronnen, maar op een 

veronderstelling.  

Kan deze conclusie niet worden omgekeerd? Op basis van de resultaten van het 

bronnenonderzoek zoals die in dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, verwerp ik de hypothese dat 

Huygens een kunstverzamelaar was. Huygens was niet de bezitter van een om artistieke 

redenen bijeengebrachte schilderijenverzameling en al helemaal geen verzamelaar van 

dergelijke kunst.526 Er zijn geen bronnen bekend waaruit blijkt dat hij de verzameldrang van 

zijn patroon, of van wie dan ook, heeft nagevolgd. Het is lastig om Huygens als één van de vier 

typen zeventiende-eeuwse kunstverzamelaars te karakteriseren zoals die tegenwoordig worden 

onderscheiden.527  

 

Als Huygens al iets verzamelde, dan waren het portretten en hij deed dat niet vanwege hun 

artistieke waarde. In dit onderzoek heb ik laten zien dat Huygens vooral na 1650 verschillende 

                                                      
525 Van Gelder (1942), pp. 14-15. 
526 Definitie van Bergvelt in haar verantwoording bij Bergvelt, Jonker (e.a., red.) (2002), p. 21. Ook zij suggereert 
dat Huygens als zodanig getypeerd moet worden; ze noemt hem immers een ‘collectioneur’, zie voetnoot 271.  
527 Bergvelt zet de typen uiteen; het aangehaalde citaat over de ‘echte’ verzameling refereert aan het eerste type. 
Een kunsthandelaar, een eigenaar van schilderijen die ze bezat met als doel ze te verkopen, het tweede type, was 
hij ook niet. En, aan de andere kant van het spectrum, lijkt zijn verzameling een belangrijker doel te dienen dan 
slechts de decoratie van het huis, het karakter van de collectie van het derde type verzamelaars. Dit blijkt uit de 
frase in de brief aan De Wilhem; die laat immers zien dat Huygens al op jonge leeftijd over zijn bezit dacht in 
termen van een ‘pinacotheca’, een speciale ruimte voor schilderijen. Het vierde type kunstverzamelaars dat wordt 
onderscheiden zijn de mensen die een collectie samenbrengen die gebaseerd is op het bijeenbrengen van 
familieportretten, het kwam hiervoor al ter sprake. Maar ook deze karakterisering volstaat niet; Huygens verwierf 
immers actief portretten van mensen die niet tot zijn familie behoorden. Zie voor het overzicht Bergvelt, Jonker 
(e.a., red.) (2002), p. 21. 
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portretten kocht. In het vorige hoofdstuk is een serie gedichten van Huygens geanalyseerd 

waarin de schilderkunst centraal stond. Eén ervan is het op 6 januari 1672 geschreven ‘Niet 

voor wat, wat voor niet’. Daarin stelde Huygens dat het proces van gewenning maakt dat men 

de kunst in het eigen huis voorbij loopt zonder het te zien, terwijl hij tijdens een bezoek aan de 

kunstcollecties van vrienden wel van schilderijen kan genieten zonder dat het geld kost. Kunst 

kopen, dat deed Huygens dus niet, zo schreef hij. Een uitzondering maakte hij echter voor de 

portretschilderkunst. De resultaten van het huidige hoofdstuk suggereren dat de kern van 

Huygens’ gedicht – het aanschaffen van schilderijen is geldverspilling omdat je ze niet ziet, een 

motief dat hij nog enkele malen herhaalde – misschien letterlijker kan worden genomen dan 

men van een epigram mag verwachten.  

Op het schilderij van Cornelis Vroom na kocht Huygens geen één kunstwerk dat geen 

portret betrof. Dit kan voor de periode tot 1650 verklaard worden door te wijzen op zijn 

verantwoordelijkheid als hoveling, en zijn ondergeschikte positie ten opzichte van zijn 

patroon. In de periode vanaf het Eerste Stadhouderloze Tijdperk voerde hij een uitvoeriger 

aankoopbeleid waaruit een voorkeur voor portretten bleek. Alles wijst erop dat Huygens zich 

ten doel stelde de status van zijn eigen familie te bestendigen en te verhogen door het visueel 

weergeven van zijn sociale netwerk. Tijdens een rondgang door zijn huis moeten er muren vol 

portretten te zien zijn geweest, schilderijen van familieleden, (inter-) nationale beroemdheden 

en belangrijke (vrouwelijke) relaties, afgewisseld met een kerkinterieur van Saenredam en 

bloemenstillevens van Craen, Hoefnagel, Seghers en Verendaal.  
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HOOFDSTUK 3: Schilderkunst in Huygens’ ambtelijke loopbaan 

Inleiding 

In de inleiding van het vorige hoofdstuk citeerde ik een artikel van Jaap van der Veen uit 1997 

over Huygens’ persoonlijke kunstbezit. Van der Veen geeft aan dat men wel eens vergeet dat 

Huygens zelf ook schilderijen bezat omdat ‘Huygens zo bepalend is geweest voor de vorming 

van de stadhouderlijke verzameling’.528 Men komt deze aanname voortdurend als een 

vanzelfsprekendheid tegen. Ruim vijftig jaar eerder, in 1942, deed Hendrik Enno van Gelder 

een soortgelijke uitspraak: hij stelde dat Huygens ‘grooten invloed had bij de vorming van de 

princelijke collecties’, wat hem deed aannemen dat Huygens zelf ook een soortgelijke 

verzameling zou hebben gehad.529 Dat dit laatste mijns inziens niet het geval is, werd 

beargumenteerd in het voorgaande hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt de vraag gesteld hoe 

‘bepalend’ Huygens is geweest in het artistieke beleid van de stadhouder. Aan de hand van 

primaire documenten zal nagegaan worden wat Huygens’ rol is geweest in de aankoop van 

kunst en de decoratie van paleizen door de stadhouders Frederik Hendrik en Willem II. Eerst 

een korte historiografie. 

 

Er is door de jaren heen regelmatig gepubliceerd over de verschillende paleizen van de 

stadhouders en de schilderijen die Frederik Hendrik en Willem II aankochten.530 Er is daarbij 

aandacht besteed aan de vraag naar de rol van de hoofdpersonen die bij deze artistieke 

opdrachten betrokken waren. F.W. Hudig stelt in zijn oratie uit 1928 dat Huygens’ ‘fijne 

smaak en scherp oordeel’ de reden is van diens ‘overwegende invloed […] op het scheppen 

van de kunstzinnige sfeer, zooals die aan het hof van Frederik Hendrik heeft geheerscht’.531 

Kunsthistorica Willemijn Fock is voorzichtiger in haar artikel uit 1979 over de prinsen van 

Oranje als ‘patrons of art’. Zij geeft aan dat, hoewel Huygens ‘must have influenced him 

[Frederik Hendrik] considerably’, het niet bekend is ‘in what ways’ de secretaris ‘affected his 

taste’.532  

                                                      
528 Van der Veen (1997), p. 87.  
529 Van Gelder (1942), p. 13. 
530 Zie Hudig (1928) over het artistiek beleid van Frederik Hendrik en Slothouwer (1945) voor de bronnen over 
de bouw en inrichting van de paleizen. Zie over het hof van Frederik Hendrik en Amalia bijvoorbeeld de in de 
inleiding genoemde tentoonstellingcatalogi Vorstelijk Vertoon en Vorstelijk Verzameld bij de gelijknamige 
tentoonstellingen in Den Haag in 1997. Zie: Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997) en Keblusek en Zijlmans 
(red.) (1997). Onlangs zijn er verder tentoonstellingen gewijd aan schilders die opdrachten van het hof verkregen 
zoals die over Jacob Backer (o.a. Rembrandthuis, 2008-2009, zie: Van der Brink en Van der Veen (2008)) en Jan 
Lievens (Idem, 2008-2009, zie: Wheelock jr. (red.) (2008)). Verder verschenen er monografieën over kunstenaars 
zoals Willeboirts Bosschaert (Heinrich 2003).  
531 Hudig (1928), p. 6. 
532 Fock (1979), p. 468 
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 De kunsthistorici Peter van der Ploeg en Carola Vermeeren schrijven in hun artikel bij 

de tentoonstelling Vorstelijk Verzameld uit 1997:  

 

Bij de rol van Huygens dienen we langer stil te staan. Als secretaris van Frederik Hendrik verzorgde hij al 
diens correspondentie, dus ook die met kunstenaars. In deze brieven vinden we dan ook de neerslag van 
hetgeen Frederik Hendrik en Amalia tot stand wilden brengen. Maar in hoeverre deze is gefilterd door 
Huygens’ eigen inbreng is niet duidelijk. Ongetwijfeld is die er wel geweest. Met zijn grote kennis van en 
liefde voor de kunst zal hij zich de kans zijn stempel op de collectie te drukken niet hebben laten 
ontnemen.533  

 

En verderop geven zij aan:  

 

Kortom: Huygens gedroeg zich, als een spin in zijn web zoals hij dat ook deed met betrekking tot de 
zaken van Frederik Hendrik die niets met kunst te maken hadden. Hij moet genoten hebben van zijn 
informele invloed en het contact met de kunstenaars, die hij duidelijk als zijn geestverwanten 
beschouwde.534 

 

Wat Hudig precies bedoelt met ‘overwegende invloed’ en wat Van der Ploeg en Vermeeren 

verstaan onder ‘informele invloed’ wordt niet nader toegelicht. Binnen de literatuur over de 

artistieke activiteiten aan het stadhouderlijk hof is Huygens’ functie op dit gebied dus 

verondersteld, maar niet scherp gedefinieerd.  

In biografische geschriften over Huygens heerst dezelfde terminologische 

onduidelijkheid. In de biografie door de historicus Hendrik Hofman wordt de artistieke 

component van Huygens’ functie behandeld in de paragraaf ‘Huwelijk, gezin en privéleven 

van de ambtenaar Huygens’. Volgens Hofman ‘stimuleerde’ Huygens Frederik Hendrik ‘in 

zijn bouwlust en de decoraties van de gebouwen’, had Rembrandt dankzij Huygens’ 

‘bemiddeling’ de opdracht voor de Passiereeks gekregen en aan de hand van een opsomming 

van schilders die voor het hof werkten wordt geconcludeerd dat Huygens ‘zijn rol om de 

schone kunsten te protegeren’ voortreffelijk vervulde.535 De beknopte Huygens-biografie door 

neerlandicus Leendert Strengholt vertelt hetzelfde verhaal maar dan in andere bewoordingen. 

Hier is het Frederik Hendrik die ‘een beroep [deed] op zijn [Huygens’] tussenkomst, 

bijvoorbeeld waar het gaat om de aankoop van schilderijen’. Huygens was volgens hem ‘nauw 

betrokken’ bij de bouw en inrichting van de paleizen en had ‘intensieve bemoeienis’ bij die 

voor Huis ten Bosch.536 

In hetzelfde jaar waarin Strengholt zijn biografie publiceert, verschijnt een artikel van 

A. Nieuwenhuis-Van Berkum onder de titel ‘Constantijn Huygens als kunstadviseur’. Het is 

een beknopt overzicht van Huygens’ professionele contacten met schilders. Een 

problematisering van het begrip ‘adviseur’ ontbreekt echter. Het verschijnt dus vanuit de 

                                                      
533 Van der Ploeg en Vermeeren (1997), p. 59. 
534 Idem, p. 60. 
535 Hofman (1983), pp. 208-209. Hij plaatst Huygens werkzaamheden voor de decoratie van de paleizen dus 
impliciet in het verlengde van Huygens’ persoonlijke leven. 
536 Strengholt (1987b), pp. 72-73. 
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aanname dat Huygens ‘adviseur’ van Frederik Hendrik was. Bovendien ontbreekt een 

conclusie; de enige opmerking die de auteur maakt, is dat ‘Huygens’ smaak in grote lijnen 

overeen [kwam] met die van het hof.’537 De vraag naar de mate van Huygens’ invloed op het 

stadhouderlijk beleid komt wel aan bod in een artikel van Rudolf Rasch uit 1996. Hij 

concentreert zich op Huygens’ rol als raadsman van Frederik Hendrik waar het diens interesse 

voor de letterkunde, de muziek en de schilderkunst betreft. Hij concludeert dat Huygens 

aantoonbaar als ‘artistiek tussenpersoon’ optrad, maar dat het voorlopig onduidelijk blijft of 

hij ook als artistiek raadsman werkte.538  

De vraag naar de mate van Huygens’ invloed op de beslissingen van de stadhouders die 

hij diende, komt tot slot ook aan bod in het onderzoek naar de invulling van het 

secretarisambt. In hoeverre was een secretaris in de zeventiende eeuw bij machte beslissingen 

van zijn meerdere te beïnvloeden? Ook hier is geen consensus. Waar historicus Simon 

Groenveld in zijn in 1988 gepubliceerde artikel over Huygens’ ambt expliciet de vraag stelt 

waarom deze secretaris zijn patronen trouw bleef, en niet op zoek ging naar een baan met 

‘volle verantwoordelijkheid’.539 Overigens merkt Groenveld in 1997 op dat Huygens op het 

gebied van het cultuurbeleid aan het hof bij Frederik Hendrik ‘een luisterend oor’ vond.540 

Angliste Nadine Akkerman concludeert dat het ambt van secretaris destijds de meest 

invloedrijke functie aan het hof was.541 In haar onlangs voltooide dissertatie over de 

correspondentie van Elisabeth van Bohemen richt zij zich onder andere op de vraag hoe het 

vroegmoderne secretariaat in de praktijk functioneerde.542 

In zijn boek over de vroegmoderne ambtenarij uit 2001 neemt historicus Paul Knevel 

een tussenpositie in. Hij geeft over Christiaan Huygens sr. aan dat hoewel het deze secretaris 

‘aan invloed’ niet had ontbroken, hij geen ‘zelfstandige politieke rol’ had ‘willen of kunnen 

nastreven’.543 Hoewel Knevel Constantijn Huygens niet behandelt, suggereert hij wel dat 

Constantijn als middelste van drie generaties secretarissen de meeste invloed genoot.544 De 

                                                      
537 Nieuwenhuis-Van Berkum (1987), p. 119.  
538 Rasch (1996), p. 117. 
539 Hij schrijft: ‘Desondanks lijkt het willen dragen van volle verantwoordelijkheid niet in Huygens’ karakter te 
hebben gelegen. Veeleer was hij gespitst op eer en reputatie, op aanzien en bekendheid – en die kon hij via zijn 
secretariaat en dankzij zijn goede contact met Frederik Hendrik in ruime mate verwerven. Aan deze combinatie 
van factoren moet het worden toegeschreven, dat Constantijn uiteindelijk geen andere functies bij generaliteit of 
Hollandse Staten heeft nagestreefd.’ Groenveld (1988b), p. 14. 
540 Zie Groenveld (1997), p. 32. 
541 Haar proefschrift uit 2008 verschijnt binnenkort. Zie: Akkerman (ongepubliceerd, 2008), p. 81. 
542 Interessant voor deze discussie, en voor dit hoofdstuk, is Huygens’ ‘La secrétairie de son excellence 
monseigneur le Prince d’Orange’. De autograaf is in de KB en werd gepubliceerd in Huygens/Jorissen (1873), pp. 
15-49. Deze tekst werd onder mijn aandacht gebracht door Ad Leerintveld waarvoor ik hem hartelijk dank. 
Helaas kon ik dit materiaal niet meer in het huidige onderzoek meenemen. 
543 Knevel (2001), p. 53. 
544 Knevel geeft over Christiaan Huygens (sr.) aan dat die ‘tevreden [was] met een dienende rol’ en bovendien 
‘bescheiden ambities’ had. Als we echter, zo geeft Knevel dan aan, ‘zijn zoon Constantijn mogen geloven, 
ambieerde Christiaan ook niet meer’. Zie Knevel (2001), p. 49. Over de positie van Constantijn II ten opzichte 
van Constantijn I stelt hij: ‘‘Het ambt van secretaris had zijn vader geen windeieren gelegd. Hij was er door 
uitgegroeid tot een heer van stand, een erkende bemiddelaar tussen de Oranjes en de samenleving en een man 
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vraag naar politieke invloed van de secretaris vertroebelt het beeld verder. Waar Frederik 

Hendriks biograaf Jan Poelhekke in 1978 beargumenteert dat Huygens geen politieke invloed 

had, stelt historicus Olaf Mörke in de jaren 1990 het tegenovergestelde.545 Groenveld meent 

dat Huygens zeker politieke opvattingen had, maar dat diens adviezen zich op dit gebied 

beperkten ‘tot technische, uitvoerende en voorbereidende onderwerpen’.546 

 

Uit de literatuur over de vraag in hoeverre Huygens invloed kon uitoefenen op het 

stadhouderlijk beleid komt al met al een diffuus beeld naar voren. Hoewel er een grote 

hoeveelheid overgeleverd materiaal van en over de persoon Huygens is overgeleverd, bevatten 

die bronnen nauwelijks concrete voorbeelden waaruit zijn invloed blijkt. Bovendien is er nog 

de vraag naar het karakter van de overgeleverde zeventiende-eeuwse documenten. Huygens 

schreef dagelijks brieven aan Amalia om haar op de hoogte te houden van de bezigheden van 

haar echtgenoot. Maar waren dit door Frederik Hendrik gedicteerde epistels, of kreeg Huygens 

de ruimte om zijn eigen ideeën te ventileren? Ten slotte is er het belangrijke probleem van de 

gebruikte terminologie. Wat wordt precies bedoeld met het begrip ‘invloed’, en uit welk soort 

gegevens valt invloed af te leiden?  

Een andere kwestie die aandacht vraagt, een feit waar nagenoeg niemand aandacht aan 

heeft besteed, is dat er niet één uitgaande zakelijke brief van Huygens aan een schilder is 

overgeleverd. Nieuwenhuis-Van Berkum en Rasch wijzen er kort op, maar de implicatie van 

dit gegeven blijkt niet te zijn doordacht. In het Koninklijk Huisarchief bevindt zich slechts één 

map met minuten – kopieën – van uitgaande zakelijke post en die betreft de jaren 1632-1633. 

De minuten van de overige jaren zijn niet bewaard gebleven en de inhoud daarvan is dus niet 

bekend. De inhoud van de overige zakelijke uitgaande post is dus niet bekend. Alleen 

Huygens’ brieven aan Rubens zijn bekend, maar de inhoud van deze brieven betreft Huygens’ 

persoonlijke belevingswereld zoals in het vorige hoofdstuk is uitgewerkt. De brieven aan 

Rubens worden bewaard in de Koninklijke Bibliotheek en behoren tot een verzameling die 

voornamelijk als privé kan worden gekarakteriseerd, hier kom ik op terug. 

 

In dit hoofdstuk ga ik, aan de hand van de primaire bronnen, nauwkeurig na wat de 

documenten laten zien over Huygens’ aandeel in het uitbreiden van de kunstcollectie van de 

Oranjes. In de inleiding bij de bundel Your Humble Servant over de vroegmoderne ‘agent’ 

geeft Marika Keblusek aan dat de nadruk in het onderzoek niet zozeer moet liggen op de 

                                                                                                                                                                      
met vele contacten. […] Huygens sr. [I] en Frederik Hendrik waren […] in politieke en culturele zaken bereid 
om naar elkaar te luisteren.’ Zie Knevel (2001), p. 115. Wel geeft Knevel aan dat Constantijn II minder invloed 
genoot, een conclusie die, op basis van een gedetailleerde analyse, door Roorda was uitgewerkt. Zie eerder Roorda 
(1984), vooral p. 101. 
545 Vergelijk Poelhekke (1978), pp. 134-139 met Mörke (1992), pp. 46-47 en Mörke (1997), p. 63. Ik kom hier 
later op terug. 
546 Zie Groenveld (1997), p. 32. 
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professie, maar dat er juist moet worden gekeken naar de manier waarop de desbetreffende 

personen functioneerden.547 Mijn doel is door middel van een kritische her-evaluatie van de 

primaire documenten tot een oordeel te komen over dit aspect van Huygens’ professionele 

loopbaan als secretaris.  

Het hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan de bronnen over de 

decoratie van de verschillende paleizen van Frederik Hendrik en Amalia van Solms centraal. 

Hier gaat het er dus om hoe Huygens’ functie eruit zag vanuit het perspectief van het 

stadhouderlijk hof. In het tweede deel ga ik in op de vraag hoe schilders Huygens’ positie 

zagen. Daar komen ook artistieke aankopen van het hof aan de orde die niet specifiek met een 

verbouwing of decoratieproject te maken hadden. Ik heb ernaar gestreefd de overlap tussen de 

beide delen zoveel mogelijk te beperken. 

Er zijn nog twee begrippen die vooraf uitleg behoeven. Voor de invulling van de frase 

‘artistieke activiteiten’ volg ik de definitie die Todd Magreta in 2008 gaf in zijn dissertatie over 

de ‘princely artistic activity’ van Maurits en Frederik Hendrik tussen 1618 en 1632. Deze luidt, 

ik citeer: ‘patronage and collecting works of art (that is, commissions and purchases) as well as 

receiving gifts of art, personal exposure to artworks, the display and promotion of a collection, 

and familiarity with artists and their work’.548 De term ‘invloed’ gebruik ik voor het duiden 

van een adviserende of sturende rol hierin. Drukte Huygens een persoonlijke stempel op de 

artistieke activiteiten van de verschillende stadhouders? 

Kunst voor de paleizen van de Oranjes 

Frederik Hendrik en Amalia van Solms bezaten meerdere paleizen en kochten bovendien 

nieuwe aan. Elk jaar was er wel ergens een verbouwing of decoratieproject bezig. Doel van 

deze activiteiten was het creëren van vorstelijke status.549 Ik besteed achtereenvolgens aandacht 

aan de artistieke activiteiten rondom de decoratie van Ter Nieuburg, Buren en Honselaarsdijk 

en aan de beschildering de Oranjezaal. Voor de decoratie van deze paleizen werden door de 

stadhouder en zijn vrouw, en in het geval van de Oranjezaal alleen door Amalia, schilderijen 

besteld. Telkens staat de vraag centraal wat de bronnen leren over de taken die Huygens 

binnen deze projecten had.  

                                                      
547 Zie de inleiding van Keblusek in Cools, Keblukek en Noldus (red.) (2006). Knevel sluit de inleiding van zijn 
boek Het Haagse bureau. Zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang af met de vraag: 
‘Op papier was inderdaad alles duidelijk. Maar hoe gedroegen mensen van vlees en bloed zich binnen dit 
ambtelijke domein?’. Knevel (2001), p. 28. 
548 Magreta (2008), p. 3, voetnoot 2.  
549 Zie hierover Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997). In zijn nog te publiceren bijdrage die hij schreef naar 
aanleiding van de restauratie van de Oranjezaal geeft Elmer Kolfin een breed en nauwkeurig overzicht van de 
beeldvorming rondom Frederik Hendrik. Zie: ‘Beeldvorming: van stadhouder tot doorluchtige hoogheid, circa 
1625-1650.’ 
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Paleis Ter Nieuburg 

In 1630 kocht Frederik Hendrik het huis Ter Nieuburg bij Rijswijk, dat hij in de jaren die erop 

volgden liet slopen en geheel opnieuw liet opbouwen.550 Het nieuwe paleis was bedoeld als 

privéverblijf; een buitenhuis waar de stadhouder met zijn gezin in de zomermaanden kon 

verblijven. Het bestond uit een centraal bouwblok en twee hoekpaviljoens aan weerszijden, 

met twee lange galerijen als verbinding tussen het centrale blok en de paviljoens.551 De 

tekening van Huygens’ vriend Jan de Bisschop toont het paleis in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw.552 (Afb. 2) 

Uit de ordonnantieboeken blijkt dat Van Honthorst in 1639 een balustradeschildering 

had gemaakt in de grote zaal op de eerste verdieping van het paviljoen. In deze zaal hing boven 

de schoorsteen het portret van Frederik Hendrik en Amalia waarvan Huygens een kopie bij 

Van Honthorst had besteld. De galerijen die toegang gaven tot het appartement van Frederik 

Hendrik aan de ene, en dat van Amalia aan de andere kant werden met portretten behangen. 

Er zijn twee lijsten overgeleverd van Frederik Hendrik waarop hij de namen schreef van 

mensen van wie hij daar portretten wilde tonen.553 (Afb. 3, 4) Aan Van Campen werd op 3 

april 1638 een bedrag van 3165 gulden uitgekeerd om de schilders te betalen.554 Alleen van 

schilder Pieter Soutman (1580-1657) is bekend dat hij schilderijen leverde. Soutman ontving 

in januari 1639 een bedrag van 350 gulden voor portretten van de koning van Spanje en zijn 

vrouw.555 

Uit deze informatie valt op te maken dat Van Campen optrad als coördinator van de 

decoratie.556 Onderzoek naar Huygens’ correspondentie laat echter zien dat ook hij bij het 

project betrokken was. Uit de periode tussen 4 september 1636 en 26 juni 1638 dateren een 

aantal tot nu toe onopgemerkte brieven van en aan Huygens waarin de schilderijen voor de 

portrettengalerij ter sprake komen. Het voornaamste onderwerp is ‘les portraicts de 

l’Empereur et Roy d’Hongrie avec leurs femmes’.557 Hiermee wordt verwezen naar de 

                                                      
550 Zie over dit paleis, de bouw en decoratie, onder andere Bleeker (1899), Slothouwer (1945), pp. 89-133, de 
bijdragen van Ottenheym en Buvelot aan het boek over Van Campen uit 1995 en Van der Ploeg en Vermeeren 
(1997), p. 45 en Ottenheym (1997b), pp. 117-118. 
551 Ottenheym (1995), p. 174.  
552 Zie over De Bisschop bijvoorbeeld: Van Gelder (1971) en Van Gelder en Jost (1985). 
553 De lijst bevindt zich in het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Veeghens publiceerde het document, maar 
verbond die met de decoratie van Huis ten Bosch. Heldring beargumenteerde dat de portretten voor Ter 
Nieuburg waren bestemd. Zie Veeghens (1884b) en Heldring (1967).  
554 De post luidt als volgt: ‘… te tellen aen S.r. Jacob van Campen de somme van […] omme daer uijt bij hem te 
betaelen de respective schilders inde bovenstaande memorie vermelt over de conterfeijtsels ende andere 
schilderijen bij haer gemaect ende gelevert totte gallerije opden huijse van Nieuburch.’ Zie Slothouwer (1945), p. 
300. 
555 De post luidt: ‘… te betalen uijt de penningen vande zeeprinsen, aen Pieter Soutman de somme van drij 
hondert ende vijftich guldens, ter sake dat hij op den Huijse van Sijne Hoocht bij Rijswijk heeft gemaeckt ende 
gelevert de conterfeitsels van de coninck ende coninginne van Spagnien… 10 Jan. 1639.’ Slothouwer (1945), pp. 
300-301.  
556 Dit wordt geconcludeerd door Buvelot en Ottenheym in hun publicaties uit 1995. 
557 Brieven 1455. Dit gedeelte uit de brief heeft Worp wel getranscribeerd, het eerste gedeelte ervan geeft hij uit in 
Nederlandse vertaling. De autograaf is in het KHA, zie daar nr. 14.18.C.1. Zie hierover Brieven 1455, 1478, 1518, 
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portretten die op de lijst van Frederik Hendrik voorkomen als ‘l’empereur, Roy d’Ongrie, 

L’impératrice en de Reyne d’Ongerie’. Het betreft de portretten van keizer Ferdinand II (1578-

1637) en zijn (tweede) vrouw Eleonora Gonzaga (1598-1655) en van keizer Ferdinand III 

(1608-1657) en Maria Anna van Spanje (1606-1646), diens (eerste) echtgenote.558  

Huygens schreef aan Amalia op 2 oktober 1636 dat hij de portretten nog niet had 

ontvangen.559 Een paar dagen later, op 13 oktober, kon hij haar vertellen dat de schilderijen 

waarschijnlijk in Neurenberg waren achtergebleven.560 Uit twee brieven die hij vervolgens op 5 

januari 1637 stuurde aan de tussenpersonen in kwestie, Foppe van Aitzema en Hendrik van 

Bilderbeeck, blijkt dat de schilderijen (die op dat moment nog steeds niet waren aangekomen), 

van Regensburg via Neurenberg, Frankfurt en Keulen naar Den Haag zouden worden 

gestuurd.561 Van Aitzema was resident van de Staten Generaal in Hamburg en Van Bilderbeeck 

agent van de Staten Generaal in Keulen.562 Huygens maande hen tot spoed; ‘de Prinses wordt 

ongeduldig’, in de parafrase van Worp.563  

Ruim een half jaar later, op 14 juli, gaf Huygens aan Amalia door, dat Bilderbeeck hem 

had laten weten de portretten vanuit Keulen naar Amsterdam te hebben gezonden.564 Twee 

weken later waren ze nog niet aangekomen; Huygens’ zwager De Wilhem schreef namelijk aan 

Huygens op 26 juli dat Amalia hem had gevraagd of het ‘pourtraict de l’Empereur’ misschien 

bij Huygens thuis was bezorgd. De Wilhem was dat nagegaan, maar het portret, of mogelijk de 

vier portretten, waren ook daar niet. De laatste brief over deze schilderijen is van Louise 

Christina van Solms-Braunfels (1606-1669), Amalia’s zus. Ze schreef aan Huygens namens 

Amalia dat indien ‘de portretten van den Keizer en den Koning van Hongarije, die in Keulen 

worden geschilderd’ naar het leger zouden worden gestuurd, hij ze direct naar Den Haag 

moest doorsturen.565 Wanneer de schilderijen zijn aangekomen is niet duidelijk, wel dat dit 

gebeurde, want ze worden genoemd in de inventarissen van de stadhouderlijke verzameling.566  

 

Deze brieven geven informatie over de praktijk van het verwerven van schilderijen. Als 

secretaris was Huygens degene die de brieven schreef en het contact met de betrokken partijen 

onderhield. In het najaar van 1636 schreef hij eerst vanuit Lith en later vanuit het ‘camp à 
                                                                                                                                                                      
1519, 1575, 1592, 1733. Deze correspondentie is niet in Slothouwers bronnenpublicatie opgenomen. Poelhekke 
noemt de brieven: Poelhekke (1978), pp. 471-472. 
558 Transcript en identificatie vgl. Heldring (1967), pp. 66 en 70. 
559 Brieven 1455, autograaf in het KHA.  
560 Brieven 1478, autograaf in het KHA.  
561 Brieven 1518 en 1519, autografen in de KB. 
562 Zie Brieven I, p. 101 en 270. 
563 Huygens schrijft aan Van Aitzema: ‘Je luij [Van Bilderbeeck] en escris de nouveru, pour ne manquer a aucun 
mien debvoir en ce qui regarde le contentement de madame la Princesse, qui ne trouve plus de quoij appaiser son 
impatience.’ Brieven 1518, KB: KA 49-1, 777. 
564 Brieven 1575. 
565 Brieven 1733. De brief lijkt door Worp vertaald. De autograaf, die zich in de KB zou moeten bevinden, heb ik 
daar echter niet aangetroffen.  
566 Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974-1976) I, p. 526, nrs. 105-106, II, p. 191, nr. 1063 en p. 517, nrs. 257-
258. 
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Sprang’. In de winter verbleef Huygens in Den Haag om in het voorjaar weer met Frederik 

Hendrik te vertrekken. Tijdens zijn afwezigheid in de zomer van 1637 nam De Wilhem de 

honneurs waar; en uit zijn brieven aan Huygens – die op veldtocht was – kwam naar voren dat 

Amalia het mogelijk achtte dat de portretten bij Huygens thuis waren afgeleverd. Huygens’ 

huis werd dus blijkbaar gezien als verlengde van het hof. Eén van zijn taken was het 

onderhouden van contact met Amalia terwijl Frederik Hendrik afwezig was. De vorming van 

de portretgalerij hield ze goed in de gaten. Maar was Huygens alleen maar de boodschapper? 

In één brief over deze serie portretten sprak hij zijn eigen ideeën uit. Op 4 september 1636 

schreef Huygens aan Amalia over een portret van de Franse koningin Maria de Medici (1575-

1642):  

 

De koningin moeder heeft opdracht gegeven haar portret te schilderen waarover zij U via de heer 
Douchant doet vragen of U haar wilt afgebeeld in een staande, of in een zittende positie. In elk geval zal 
ze worden afgebeeld in haar koninklijke kledij. Dan laat zij een kopie maken van het schilderij dat is 
gemaakt in Frankrijk bij haar inhuldiging, haar gezicht vandaag lijkt daar niet veel meer op. Als het U 
bevalt, zal ik hem ontbieden en er bij de genoemde meneer Douchant op aandringen dat de 
vervaardiging snel zal gebeuren. Naar mijn mening zou het correct zijn een portret te bestellen 
vergelijkbaar met datgene wat we kunnen hebben van koningin Elizabeth, omdat dat er tegenover zal 
hangen.567 

 

Vanuit Lith hield hij Amalia op de hoogte van de vervaardiging van het portret. (Afb. 5) Hij 

had contact gehad met kolonel Louis du Plessis, sieur de Douchant. Ook de mate van 

gelijkenis tussen de bestelde portretten en de afgebeelde personen was onderwerp van 

discussie. Huygens vroeg of zij akkoord ging met een portret dat volgens hem niet veel 

gelijkenis meer toonde met hoe de koningin er op dat moment uitzag. Verder wees hij er wat 

betreft de compositie op, dat ze er goed aan zou doen een portret te bestellen waarop de 

houding van de afgebeelde persoon gelijk was aan die van de persoon op het portret dat er 

tegenover zal hangen.  

Uit de overgeleverde lijsten blijkt dat het portret van Maria de Medici was bedoeld om 

tegenover dat van koningin Elisabeth I van Engeland (1533-1603) te worden geplaatst. De 

lijsten maken verder duidelijk dat er inderdaad is gezorgd voor een vergelijkbare compositie, 

mogelijk dus op aanwijzing van Huygens. Zowel bij Maria, ‘La Reyne Mere’ als bij Elizabeth, 

‘L’Reyne d’Angelterre Elisabeth’ is op Frederik Hendriks lijst namelijk het woord ‘assise’, 

zittend, vermeld.568  

                                                      
567 Brieven 1431: ‘La Reine Mere a donné ordre pour son portraict, sur ce que le Sieur Douchant en avoit faict 
entendre, mais faict demander par luy, si V. Ex.e la desire debout ou assise. En tout evenement ce sera en son 
habit royal. A cest effect elle faict tirer copie de la peinture, qui a esté faict en France, lors de son sacre, son visage 
d’aujourdhuy ne luy semblant pas trop comparable à celuy la. S’il plaist a V. Ex.e de m’en faire mander ses 
intentions, j’auray soin d’en faire haster l’execution par ledit sieur d’Ouchant. A mon advis, il conviendra se 
regler selon le tableau qu’on pourra avoir de la Reine Elizabeth, puisqu’il sera a l’opposite.’  
568 Dergelijke aanwijzingen over de compositie zijn op deze lijsten schaars. Alleen bij het portret van Karel V is 
vermeld dat die ‘à cheval’ was afgebeeld. Overigens vermeldt de stadhouder zijn eigen naam als ‘de beste van al 
Frederick Hendrick’ en achter de naam van Amalia, ‘Princesse d’Orange, la iun’, voegt hij de woorden ‘ma fame’, 
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De portretten van ‘Leurs Ma.tez de la Grande Bretaigne’ – er was ook een portret van 

Henriëtte Maria van Frankrijk (1609-1666), vrouw van Karel I (1600-1649) besteld – 

arriveerden in juni 1638. Huygens schreef aan Amalia op de 26e vanuit Noordgeest dat ze hem 

via kolonel Georg Goring in handen waren gekomen. Huygens merkte verder onder andere op 

dat de koninklijke gewaden volumineus waren weergegeven.569 Uit de brieven blijkt dat 

Huygens’ aandeel bij de vervaardiging van de portrettengalerij voor Ter Nieuburg 

voornamelijk bestond uit het onderhouden van de internationale contacten. Amalia hield hij 

op de hoogte van de ontwikkelingen.  

Kasteel Buren  

In 1636 schreef Huygens niet alleen brieven aan Amalia over de bestelde portretten voor de 

galerij in paleis Ter Nieuburg, ook correspondeerde hij met haar over de plannen voor de 

renovatie van kasteel Buren. Het kasteel in Buren, grofweg tussen Culemborg en Tiel, was 

vanaf het midden van de zestiende eeuw in het bezit van de Oranjes.570 Frederik Hendrik 

verbleef er slechts enkele malen in de eerste jaren van zijn ambtsperiode, en tijdens een bezoek 

in augustus 1636 werd besloten het te verbouwen. Het schilderij van Jan de Beijer toont het 

kasteel in het midden van de achttiende eeuw. (Afb. 6) 

Op 25 augustus 1636 schreef Huygens Amalia vanuit het legerkamp bij Lith, aan de 

zuidkant van de Maas, dat haar man de volgende dag naar Buren zou vertrekken en dat Van 

Campen er dan ook zou zijn. Twee dagen later meldde hij Amalia vanuit Buren dat de 

stadhouder en Van Campen druk waren met het inspecteren van het gebouw en op 28 

augustus schreef hij over de gemaakte plannen voor de renovatie van de galerij.571 In de jaren 

daaropvolgend vond de verbouwing plaats: deze betrof de restauratie van de oude ridderzaal, 

de aanleg van een bordestrap en twee nieuwe appartementen die door een galerij met elkaar 

zouden worden verbonden. De uitvoering was in handen van Pieter Post.572 In 1644 begon 

men met de decoratie. 

Het belangrijkste document over de decoratie is een brief die Post op 12 juli 1636 

vanuit Haarlem aan Laurens Buysero in Den Haag schreef. Buysero was sinds 1637 griffier van 

de stadhouder. De brief van Post is een verslag van zijn reis naar Buren begin juli 1644. Hij 

had in Buren de schilder Albert de Valck ‘aen het werck geholpen’ en schreef over de 

                                                                                                                                                                      
mijn vrouw, toe. Heldring transcribeert de naam van Amalia foutief als: ‘Princesse d’Orange, sa rienne faire’. Zie 
Heldring (1967). 
569 Brieven 1861. Worp geeft deze passage samengevat en vertaald weer. Slothouwer geeft wel een transcript: ‘Les 
Robbes Royales y sont de grand volume; et la Reine chargée de pierreries a merveille, sans aucun linge autour du 
col ni le sein.’ Slothouwer (1945), p. 344. Vertaald: ‘De Koninklijke gewaden zijn volumineus weergegeven en dat 
van de koningin is bezet met uitzonderlijke stenen, zonder dat ze een snoer in haar hals of op haar borst draagt.’ 
570 Zie over de verbouwing van kasteel Buren Lunsingh Scheurleer (1987), Terwen en Ottenheym (1993), pp. 43-
45 en Van der Ploeg en Vermeeren (1997), pp. 46-47 en Van der Ploeg en Vermeeren (red.), pp. 226-231.  
571 Brieven 1424, 1427, 1428.  
572 Terwen en Ottenheym (1993), p. 44. 



134 

 

vorderingen van de schilders Matthieu Dubus (ca. 1590-ca. 1665) en Gerrit van Santen (ca. 

1611-na 1687). Ook was hij op bezoek gegaan bij Jan Breecker in Amersfoort en bij Jacob 

Adriaensz. Backer (1608-1651) in Amsterdam.573 De ontvanger van het verslag, Buysero, 

stuurde de brief op 14 juli weer door aan Huygens.574 Huygens bevond zich op dat moment in 

het kamp van Frederik Hendrik.  

Eén dag eerder, op 13 juli, had Buysero ook al een brief aan Huygens geschreven over 

de decoratie van kasteel Buren. Buysero stuurde hem samen met die brief een ‘schryven van 

den schilder van Santen’ en hij rapporteerde aan Huygens dat hij de schilder ‘100 gulden op 

rekeninge [had] gesonden, alsoo anders schreeff herwaerts [niet] mochte comen door gebreck 

van gelt’.575 Uit betalingsopdrachten in de stadhouderlijke papieren is bekend dat Van Santen 

en Breecker opdracht hadden gekregen om 13 van Frederik Hendriks overwinningen af te 

beelden en dat bij Backer de Allegorie op de Republiek (afb. 7) was besteld.576 Van de 

veldslagen is alleen Van Santens Het beleg van de Schenkenschans door Frederik Hendrik 

bewaard gebleven. (Afb. 8) 

 

De correspondentie tussen Post, Buysero en Huygen is de voornaamste schriftelijke bron over 

de decoratie van de galerij in kasteel Buren. Jan Terwen en Koen Ottenheym geven in hun 

monografie over Pieter Post uit 1993 antwoord op de vraag naar het aandeel van de 

verschillende betrokken personen op de compositie van de galerij. Zij stellen: ‘De thematiek 

van deze schilderijenserie is ongetwijfeld door Frederik Hendrik met zijn secretaris 

Constantijn Huygens uitgedacht’.577 Bij de publicatie van de genoemde brief van Post aan 

Buysero heeft Theo Lunsingh Scheurleer in 1987 al geconcludeerd dat, net als ‘bij een lange 

reeks van andere kunstwerken, die onder Frederik Hendrik tot stand kwamen’, Huygens ‘de 

inspirator, de organisator, de bemiddelaar’ is van de decoratie van de galerij.578 Deze stelling 

kan echter niet worden onderbouwd op grond van de overgeleverde bronnen. Huygens was 

zeker op de hoogte van de geplande decoratie van het paleis, maar in de overgeleverde 

bronnen komt hij slechts voor als tussenpersoon.579 Net als bij Ter Nieuburg was Huygens 

degene die fungeerde als boodschapper van Amalia, en hij was degene aan wie Buysero 

verantwoording moest afleggen.  

                                                      
573 De brief is in de collectie van de Fondation Custodia in Parijs; Lunsingh Scheurleer ontdekte de brief en 
publiceerde de tekst. Zie Lunsingh Scheurleer (1987).  
574 Brieven 3614. 
575 Brieven 3601. 
576 Zie voor de samenvatting hiervan Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997), pp. 226-231. 
577 Terwen en Ottenheym (1993), p. 45. 
578 Lunsingh Scheurleer (1987), p. 47. 
579 In de artikelen in de catalogus bij de Backer tentoonstelling uit 2008-2009 komt deze opdracht heel kort aan 
bod. Zowel Van der Veen als Van den Brink noemt de brief van Post en waar de eerste Huygens niet eens noemt, 
stelt Van den Brink alleen dat ‘de planning en de uitvoering’ van de galerij door Huygens werd ‘overgelaten’ aan 
Post. Van der Veen (2008), p. 23, Van den Brink (2008), p. 56. 
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Huis Honselaarsdijk 

Huis Honselaarsdijk was gelegen bij Naaldwijk. Honselaarsdijk was tussen 1589 en 1609 in het 

bezit van de Staten van Holland, die het Maurits ter beschikking hadden gesteld. Maurits 

gebruikte dit kasteel waarschijnlijk voornamelijk voor de jacht in de omliggende gebieden. 

Door het tekenen van het Twaalfjarig Bestand in 1609 kwam het kasteel in het bezit van de 

Spaanse Graaf van Aremberg. Dit was een consequentie van het Bestand – de Staten Generaal 

hadden ermee ingestemd dat al het geconfisqueerde bezit terug zou komen in handen van de 

oorspronkelijke eigenaar. Van Aremberg besloot echter direct tot verkoop van het paleis en 

verkocht het aan de eerste bieder: in 1612 werd het eigendom van Frederik Hendrik.580  

 Huis Honselaarsdijk wordt gezien als de meest ambitieuze bouwonderneming van de 

Prins; hij liet er vanaf de vroege jaren 1620 tot aan zijn dood in 1647 aan werken. De 

ingekleurde gravure door Van Berckenrode, die dateert van circa 1638, toont een plattegrond 

van het paleis. (Afb. 9) Over de ontstaansgeschiedenis van Honselaarsdijk en betekenis van het 

paleis voor Frederik Hendrik gaat het proefschrift van Rebecca Tucker.581 Ze gaat ook in op 

Huygens’ aandeel in dit project. Omdat haar bestudering van de bronnen in het teken staat 

van de bouw van het paleis – en ze zich dus niet specifiek richt op het aandeel van de 

betrokken personen – analyseer ik die documenten waaruit Huygens’ taken blijken.  

 

Krap tien jaar nadat Frederik Hendrik Honselaarsdijk had gekocht, liet hij het oorspronkelijke 

gebouw slopen. Onder leiding van de Franse architect Simon de la Vallée (1600-1642) werd 

vervolgens een paleis gebouwd naar Frans voorbeeld. In 1632 begon men met het interieur. 

Het nieuwe Honselaarsdijk bestond uit een hoofdvleugel aan de voorzijde en twee zijvleugels 

aan de tuinzijde. Aan de achterkant waren die door een galerij met elkaar verbonden. Op de 

eerste verdieping van de hoekpaviljoens waren de appartementen van Frederik Hendrik en 

Amalia. Toen De la Vallée in 1637 vertrok, nam Jacob van Campen, die al vanaf eind 1635 bij 

de verbouwing was betrokken, diens positie in.  

In de ordonnantieboeken en inventarissen van de Oranjes zijn veel gegevens bewaard 

gebleven over de decoratie van dit paleis.582 Na binnenkomst via de centrale hal kwam men in 

het trappenhuis, dat was versierd met schilderingen van de Pieter de Grebber (ca. 1600-1652), 

Paulus Bor en Adriaen (ca. 1599-1660) of Jacob Matham (1571-1631).583 Verder hingen er een 

                                                      
580 Zie voor literatuur over dit paleis Slothouwer (1945), Snoep (1969), Ottenheym (1995), Van der Ploeg en 
Vermeeren (red.) (1997) en recentelijk Tucker (2000) en (2002). 
581 Tucker (2002). 
582 Zie voor de posten uit de ordonnantieboeken Slothouwer (1945), pp. 268-271. Voor de decoratie Van der 
Ploeg en Vermeeren (1997), pp. 40-44 en uitvoerig Tucker (2002), pp. 166-186. 
583 In de betalingsopdracht worden ‘Pauwels Bor ende Matham’ vermeld. Slothouwer (1945), pp. 268-269. Van 
der Ploeg en Vermeeren volgen Slothouwer voetnoot waarin wordt aangegeven dat het Adriaan Matham betrof; 
zie Van der Ploeg en Vermeeren (1997), p. 41. Tucker noemt, zonder specificatie, Jacob Matham, zie Tucker 
(2002), p. 168. 
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Triomf van Flora, waarschijnlijk door Moyses van Uyttenbrouck (ca. 1595-voor 1647), en een 

Triomf van Venus door Bor tegenover elkaar aan de korte zijde van het trappenhuis. In beide 

voorstellingen waren de landschappen door Cornelis Vroom vervaardigd. De centrale hal 

stond in het teken van Diana, de godin van de jacht. Er was een Kroning van Diana te zien, 

door Rubens en Frans Snijders (1579-1657) samen geschilderd (afb. 10), en Diana-scenes door 

Christiaen van Couwenbergh (1604-1667), de genoemde Bor, en schilder-architect Van 

Campen. De Grebber en Bor schilderden in de grote zaal een illusionistische balustrade die 

een jaar later door Van Honthorst in Ter Nieuburg zou worden nagevolgd.584 

De pastorale was in het paleis goed vertegenwoordigd. Zo bestelde Amalia rond 1635 

voor een van haar privévertrekken de bekende Il pastor fido-reeks. De reeks verbeeldde vier 

episoden uit het gelijknamige toneelstuk uit 1589 van de Italiaanse dichter Giovanni Battista 

Guarini (1538-1612). De serie schilderijen bestond uit Amaryllis bekranst Mirtillo door 

Cornelis van Poelenburch (1594-1667) (afb. 11), Het blindemansspel door Dirck van der Lisse 

(1607-1669) (afb.  12), Silvio en Dorinda van Herman Saftleven (1609-1685) en Hendrick 

Bloemaert (1601/2-1672) en ten slotte Het huwelijk van Amaryllis en Mirtillo door Abraham 

Bloemaert (1564-1651). De houten panelen die eronder werden bevestigd waren vervaardigd 

door de genoemde Van der Lisse, Gijsbert Gillisz. d’Hondecoeter (1604-1653) en Adam 

Willaerts (1577-1664) en een onbekende schilder.585 Over de vervaardiging van de serie zijn 

helaas geen bronnen bewaard gebleven.  

Voor de galerij van de stadhouder, die aan zijn verblijf grensde, werd een portretreeks, 

een portretgalerij, gecreëerd. Daarnaast was een van de zalen ingericht met meer dan honderd 

portretten van vorsten, kunstenaars, geleerden en veldheren. De vroegste inventaris van de 

portretverzameling in deze zaal dateert van 1694. Daardoor is het niet bekend wanneer de 

schilderijen die daar hingen waren gemaakt. Ook is er geen informatie over de vraag of dit in 

opdracht gebeurde, door wie ze waren geschilderd en wie er voor de opdracht 

verantwoordelijk was.586  

 

De laatste bouwactiviteit op Honselaarsdijk waartoe Frederik Hendrik opdracht had gegeven 

was een vleugel die De Nederhof werd genoemd en in 1646 gereed kwam. Voor de decoratie 

werd een serie van tien schilderijen besteld bij de Antwerpse schilder Gonzales Coques (ca. 

1618-1684).587 Het thema was ‘De geschiedenis van Psyche’, de schilderijen zijn niet bewaard 

gebleven. Of de opdracht was gegeven door Frederik Hendrik, die op 14 maart 1647 stierf, of 

door Willem II, is niet zeker. Het vroegste document waarin de reeks voorkomt, is een 

                                                      
584 Zie over Ter Nieuburg hiervoor, en bijvoorbeeld Buvelot (1995), p. 131. 
585 Zie Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997), cat. 29 en voor een uitvoerige behandeling van het thema 
Tucker (2002), pp. 189-201. 
586 Idem, pp. 205-210. 
587 Zie over deze kwestie specifiek Van Gelder (1949) en Duverger (1972). 
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aantekening in het rekenboek van de kunstenaar Abraham van Diepenbeeck (1596-1675) op 3 

juli 1647.588 Van Diepenbeeck had namelijk voor Coques tien ontwerpschetsen voor de reeks 

gemaakt. Op 28 juli 1648 is in de ordonnantieboeken van de Oranjes de opdracht aan Coques 

vermeld.589 Tussen Coques en Van Diepenbeek ontstond een langdurig conflict, waarin 

Huygens een bijzondere rol speelde.  

Op 11 september 1652 spande Van Diepenbeeck een rechtszaak aan tegen Coques 

omdat deze hem nooit had betaald voor de schetsen.590 In een verweer van 2 april 1653 valt te 

lezen dat Coques inderdaad tekeningen door Van Diepenbeeck had laten maken en dat hij er 

schilderijen naar had vervaardigd. Toen Coques ze echter in Den Haag afleverde, vertelde men 

hem dat de schilderijen ‘quaemen naer sekere printen ofte beeldekens eertijts gemaeckt ende 

geïnventeerd bij Raphaël d’Urbin’.591 Volgens Coques was hij om deze reden door het hof niet 

voor de schilderijen betaald. Uit het verweer van Coques van 25 februari 1654 blijkt dat 

Huygens de schilderijen als kopieën had ontmaskerd. Huygens had de genoemde prenten naar 

Raphael getoond waarna ‘sulcken gespot ende geguychel [was] ommegegaen, dat den 

verweerdere [Coques] wel ghewenscht hadde verre van daer te syn’.592  

De rechtszaak duurde twaalf jaar. Coques wilde Van Diepenbeeck niet betalen, omdat 

hij zelf, naar eigen zeggen, van het hof geen geld ontvangen had. Van Diepenbeeck had 

bovendien volgens Coques zijn opdracht niet juist uitgevoerd – hij had Van Diepenbeeck 

gevraagd om schetsen ‘uyt sijnen geest ende inventie’.593 De aanklager gaf aan dat de reden 

voor de ontevredenheid van het hof volgens hem niet voortkwam uit de mate van originaliteit 

van de schetsen, maar uit de kwaliteit van de schilderijen. Van Diepenbeeck verklaarde 

namelijk dat Coques tijdens een eerder bezoek aan Den Haag zijn tekeningen aan Willem II 

had voorgelegd en dat de prins zich er positief over had uitgelaten. De ontevredenheid kon 

volgens Van Diepenbeeck dus alleen als oorzaak hebben dat Coques ze ‘door slechte schilders’ 

had laten maken.594 In een van de verslagen uit midden van de jaren 1650 wordt nog vermeld 

dat Van Diepenbeeck door Coques een paard aangeboden kreeg, dat hij niet had geaccepteerd. 

Het paard was eerder door het hof aan Coques cadeau gedaan.595  

Hoe liep het af? Uiteindelijk werd Van Diepenbeeck op 12 januari 1664 in het gelijk 

gesteld. Coques diende hem dus alsnog het afgesproken bedrag te betalen. Wanneer Coques de 
                                                      
588 ‘Sieur Gonsal ontfangen op rekening van 10 schetsen van Epsigo waervoor my geloft heeft 3 pont van het stuck 
[…].’. Geciteerd uit: Duverger (1972), p. 187.  
589 ‘Alsoo mr. Gonsala Coques, schilder tot Antwerpen aengenoomen heeft… het maecken ende leveren van thien 
stucken schilderij, op douck in ramen gespannen om inde nieuwe sale van ’t Nederhoff in ‘tOosten tot 
Honsholredijck gestelt te werden van soodanige groote historien ende ordonnantie als hem sijn aengewesen het 
stuck tot twee hondert Car. gul.’ Zie Slothouwer (1945), p. 274. 
590 Duverger (1972), pp. 187-188. 
591 De originele documenten worden bewaard in het Stadsarchief Antwerpen. Geciteerd uit Duverger (1972), p. 
189. 
592 Duverger (1972), p. 191.  
593 Duverger (1972), p. 189. 
594 Duverger (1972), p. 219 en pp. 189-190.  
595 Duverger (1972), p. 190. 
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schilderijen afleverde, en hij door Huygens’ kennerschap in diskrediet was gebracht, kan niet 

precies worden gezegd, net als onduidelijk is of Coques nu wel of niet zelf voor de opdracht 

was betaald. Hij verklaarde voor de rechtbank dat dat niet het geval was, maar de opdracht 

wordt wel degelijk genoemd in de ordonnantieboeken én de schilderijen komen voor in een 

inventaris van paleis Honselaarsdijk uit 1707. Er wordt een ‘Steene zaal vant Badt beschildert 

door Gonzalo met fabel van Psiche’ vermeld.596 De 10 beschreven scènes komen overeen met 

een lijst die in 1663 door Van Diepenbeeck als processtuk was ingediend.597 De schilderijen 

waren dus wel degelijk door het hof geaccepteerd. 

 

Wat leren de bronnen nu over Huygens’ aandeel in dit grootste bouwproject van Frederik 

Hendrik? In zijn correspondentie is over schilderijen voor Honselaarsdijk weinig terug te 

vinden.598 Een van de weinige bronnen rondom Honselaarsdijk waarin Huygens’ naam 

opduikt, is een aanbesteding van de decoratie van een fronton. Huygens ondertekende het 

contract, net als Van Campen en beeldhouwer Jan Jansz. de Vos uit Haarlem.599 Huygens’ 

naam is ook genoemd in verband met de Il Pastor fido schilderijen om zijn kennis van 

Guarini’s toneelstuk.600 Hoewel Huygens (het werk van) de schilders kende, zijn er echter geen 

aanwijzingen dat hij bij de keuze voor de thematiek of de schilders was betrokken.601  

 Blijft over het gebeuren rondom de opdracht aan Coques. Dit wordt in de literatuur 

terecht aangehaald als demonstratie van Huygens’ kunstkennerschap.602 Hij had in Coques’ 

schilderijen de prenten naar Raphael herkend – diens ‘Loggia di Psiche’ in de Villa Farnesia in 

Rome was in prent uitgebracht. Met het oog op de mate van Huygens’ invloed op het 

stadhouderlijke artistiek beleid is het in de eerste plaats opmerkelijk dat Huygens kennelijk de 

schilderijen voor het eerst zag, toen ze al waren uitgevoerd. In de tweede plaats moet worden 

benadrukt dat ondanks dat hij de schilderijen had bekritiseerd, de serie wél lijkt te zijn 

afgenomen. In zijn verweer voor de rechtbank vermeldde Coques niet dat hij een niéuwe serie 

                                                      
596 Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974-1976) I, p. 538. Zie ook Duverger (1972), p. 197: hij geeft aan dat hij 
een afschrift van een op dat moment onvindbare inventaris in het RKD raadpleegt. Hoewel het woord 
‘beschildert’ suggereert dat het om op locatie aangebrachte beschilderingen ging, moet uit de processtukken 
worden afgeleid dat het wel degelijk in Antwerpen vervaardigde schilderijen betrof.  
597 Zie voor dit document, en een analyse van de afbeeldingen Duverger (1972), pp. 196-218. 
598 In Huygens’ correspondentie komt het paleis een enkele keer voor, zoals in een brief van zijn hand uit 1640 
waarin hij Amalia informeert over haar echtgenoots bezigheden. Hij schrijft, in de vertaling van Worp: 
‘Eergisteren avond was Z.H. heel goed en hield zich wel twee uren bezig met de inrichting der tuinen en 
gebouwen van Honselaersdijk.’ Zie Brieven 2426. 
599 Deze zou twaalf zandstenen putti leveren voor de centrale hal. Zie Slothouwer (1945), pp. 267-268.  
600 Zie Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997), p. 224. Zij vermelden dat Huygens in 1623 – enkele jaren na de 
eerste Nederlandse vertaling door Theodore Rodenburgh –een vertaling had willen maken van Guarini’s 
toneelstuk uit 1589. Zij verwijzen hiervoor naar Smit (1980), pp. 110-111. Zie ook Huygens/Leerintveld (2001) 2, 
pp. 435-452. 
601 Van der Ploeg en Vermeeren speculeren over een sturende invloed van Huygens, vergelijk onlangs Porteman 
en Smits-Veldt (2008), p. 424. Tucker stelt dat ‘this kind of discourse formed a common vocabulary among court 
circles in the 1630s and 40s’. Tucker (2002), p. 196.  
602 Tucker haalt het aan in haar conclusie op p. 343, voetnoot 634. Het gebeuren zelf behandelt ze heel beknopt; 
zie p. 202 en daar voetnoot 367. Zie verder bijvoorbeeld Broekman (2005), pp. 23-24, Van der Ploeg en 
Vermeeren (1997), p. 60 en Vlieghe (1987), pp. 202-203.  
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schilderijen had moeten maken en uit de overeenkomsten tussen de inventaris van 

Honselaarsdijk en de lijst van Van Diepenbeeck kan worden afgeleid dat het wel degelijk om 

de door Huygens’ bekritiseerde schilderijen ging.603 Had Coques de vernedering waarover hij 

in de rechtszaal vertelde in zijn eigen voordeel aangedikt, of had Willem II zich aan de kritiek 

van Huygens niets gelegen laten liggen? Coques bleef in ieder geval ook na het vermeende 

fiasco van de Psyche-reeks opdrachten van het hof ontvangen. 

 Zoals hiervoor werd aangegeven, heeft Tucker over Huygens’ rol in de bouw van dit 

paleis geschreven. Zij stelt dat Huygens vanaf het midden van de jaren 1630 als opzichter bij 

het project was betrokken. Ze legt uit dat hij contracten tekende voor kunstwerken en 

fungeerde als spreekbuis in de correspondentie die hij verzorgde voor Frederik Hendrik en 

Amalia. Tucker geeft aan dat hoewel Huygens’ kennis van kunst door de prins als nuttig zou 

zijn beschouwd, de overgeleverde documenten geen aanwijzingen geven dat hij in de positie 

was om zijn eigen artistieke beslissingen te nemen.604 Haar conclusie luidt dat ‘the pattern of 

commissioning and supervision found at Honselaarsdijk, and the styles and artists utilized 

there, provide strong evidence of Frederik Hendrik’s dominance over the entire project’. 

Huygens’ functie kan volgens haar gekarakteriseerd worden als ‘supervisor of ongoing 

projects’.605 Ik onderschrijf deze conclusie volledig, mede omdat dit functieprofiel in grote 

mate overeenkomt met Huygens’ werk voor de paleizen Ter Nieuburg en Buren. 

De Oranjezaal in Huis ten Bosch 

De Oranjezaal was de grootste artistieke opdracht die in de zeventiende eeuw door het 

stadhouderlijk hof werd gegeven.606 Deze zaal is nog steeds het middelpunt van het Huis ten 

Bosch, het paleis dat werd vervaardigd als buitenhuis voor Amalia.607 (Afb. 13) Na het 

overlijden van Frederik Hendrik op 14 maart 1647 besloot zij de centrale hal op te dragen aan 

haar echtgenoot. Op drie verschillende niveaus zijn in de zaal schilderijen aangebracht, 44 in 

totaal. De muzen openen, net als in de Aeneas, het epos met het aankondigen van de geboorte 

van Frederik Hendrik. Het onderste niveau wordt gedomineerd door zes triomftochten, die 

uitmonden in het centrale stuk, de Triomf van Frederik Hendrik dat de hele oostwand beslaat. 

                                                      
603 Duverger geeft aan dat in een inventaris van Honselaarsdijk uit 1758 bij beschrijving van deze serie naast die 
van Coques ook de namen van andere schilders worden genoemd, wat aannemelijk maakt dat Van Diepenbeecks 
claim dat het werkplaatsstukken waren, gegrond is. Zie Duverger (1972), p. 220. 
604 Tucker (2002), p. 351. 
605 Idem, p. 344.  
606 De twee belangrijkste publicaties over de Oranjezaal zijn Peter-Raupps Die Ikonographie des Oranjezaal (1980) 
en het artikel van Brenninkmeyer-De Rooij uit (1982). Zie verder Veegens (1884b), de bronnenpublicatie van 
Slothouwer (1945), J.G. van Gelder (1947), Van Gelder (1948-1949), en later Van der Ploeg en Vermeeren (1997), 
pp. 49-55 en Van Eikema Hommes (2005). 
607 Tussen 2002 en 2004 zijn de schilderijen van de Oranjezaal gerestaureerd door de Stichting Restauratie Atelier 
Limburg (SRAL) uit Maastricht, onder leiding van Anne van Grevenstein. De resultaten van het onderzoek 
waarmee de restauratie gepaard ging, zullen worden gepubliceerd in een boek dat zal verschijnen onder redactie 
van het RKD. De bijdragen van Margriet van Eikema Hommes, over het lichtconcept van de zaal, en van Elmer 
Kolfin, over de iconografische betekenis, zijn mij bekend. Ik dank de auteurs hartelijk voor de inzage in hun werk.  
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(Afb. 14) De Triomf werd geschilderd door de Antwerpse schilder Jacob Jordaans (1593-

1678). Het middelste niveau bestaat uit schilderijen die de daden en deugden uit het leven van 

Frederik Hendrik uitbeelden. Het gewelf is beschilderd met allegorische afbeeldingen die 

verwijzen naar de schilderijen die eronder weergegeven zijn. In de koepel bevindt zich een 

portret van Amalia. In de verbindingshoeken van de zaal zijn geschilderde herauten 

opgenomen, waarboven op het middelste niveau harnassen afgebeeld zijn en daarboven in het 

gewelf wapenschilden met genealogische informatie.608  

 De opdrachten werden gegeven aan 12 schilders die zowel uit de Noordelijke als uit de 

Zuidelijke Nederlanden afkomstig waren. Naast Jacob van Campen, die ook als architect 

betrokken was, waren dat Salomon de Bray (1597-1664), Caesar van Everdingen (ca. 1616-

1678), Theodoor van Thulden (1606-1669), Thomas Willeboirts Bosschaert (1613-1654) en de 

al genoemde schilders Christiaen van Couwenbergh, Gonzales Coques, Pieter de Grebber, 

Gerard van Honthorst, Jacob Jordaans, Jan Lievens en Pieter Soutman.609 Naast de schilderijen 

zelf zijn er over het ontstaan van de decoratie van deze ruimte in het paleis ook andere 

contemporaine bronnen overgeleverd. Het karakter van deze documenten is divers: naast 

meer administratieve documenten is er correspondentie en ook zijn er diverse 

autobiografische aantekeningen van betrokken personen als Van Campen, Post en Huygens. 

Ik beperk me in deze paragraaf tot de vraag wie er voor welk onderdeel van de totstandkoming 

van de zaal verantwoordelijk was. Daarvoor onderscheid ik verschillende fasen van het project 

waarbij ik alleen gebruik maak van de primaire bronnen. Voor een inhoudelijke analyse van 

de schilderijen verwijs ik naar de in de verschillende voetnoten genoemde publicaties.  

De plannen 

De vroegst gedateerde bron over de totstandkoming van de Oranjezaal is een contract dat uit 

naam van Amalia werd afgesloten tussen Huygens en François Oliviers. Het document is 

gedateerd 4 december 1647 en handelt over het maken en leveren van dertig doeken ‘hier 

boven gespecificeerd, geplaneert en tot schilderen bereidt, soo dat monsr. van Kampen sal 

oordeelen deselve loffelik te wesen’. Men kwam overeen met een vooruitbetaling van 500 

gulden. De overige 700 zouden worden uitgekeerd bij de levering, die op 1 mei 1648 gereed 

moest zijn.610  

                                                      
608 Zie voor de precieze beschrijving Peter-Raupp (1980) en voor foto’s van het merendeel van de schilderijen, 
genomen na de restauratie, de publicatie van de Rijksgebouwendienst (Oranjezaal in Huis ten Bosch in oude 
glorie hersteld, publicatie van: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
Rijksgebouwendienst, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, vrom 16530/182, augustus 2001). 
609 Zie Peter-Raupp (1980).  
610 Zie Van Gelder (1948-1949), pp. 121-122. Een later afschrift van de bron, waar dit transcript op is gebaseerd, 
bevindt zich in het Koninklijk Huisarchief.  
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 Met het oog op de samenhang van de iconografie is het aannemelijk dat eerst het plan 

voor de zaal was gemaakt voordat de kunstenaar werden ingeschakeld.611 De ontwerpfase moet 

dus hebben plaatsgehad tussen het overlijden van Frederik Hendrik in het voorjaar van 1647 

en de bestelling van de doeken begin december van dat jaar. Er zijn twee documenten die de 

genese van het ontwerp tonen. De eerste is een lijst van onderwerpen met bijgevoegde 

plattegrond die wordt toegeschreven aan Jacob van Campen.612 Een tweede lijst is 

toegeschreven aan Pieter Post. Deze omvat omschrijvingen van 23 onderwerpen en bevat 

eveneens een plattegrond en toont enkele opmerkingen van Huygens in de marge.613 (Afb. 15, 

16) 

 Er zijn eveneens twee bronnen overgeleverd die antwoord geven op de vraag welke 

schilders men voor deze opdrachten in gedachten had. De eerste is een ongedateerde lijst met 

namen van Huygens’ hand, getiteld ‘schilders geestimeert voor het werck in ’t Bosch’. (Afb. 

17) Hij begint met de namen van zes schilders die hij achter een accolade ‘Haghe’ schaart: Van 

Thulden, Honthorst, Hanneman, Willeboirts, Van Couwenbergh en Coques. Dan volgen vijf 

mannen uit ‘Haerlem’, namelijk Soutman, De Grebber, De Bray, Van de Valck en Claesz. Dan 

noemt hij twee schilders uit ‘Amsterdam’, Van Loo en Backer, gevolgd door Van Everdingen 

waar hij ‘Alckmaer’ bij vermeldt.  

 De tweede bron over de schilders die eventueel kunnen worden ingeschakeld, is een 

eveneens ongedateerde lijst van de hand van Van Campen. (Afb. 18) Hij ordent de namen van 

de schilders op zijn lijst op een andere manier. Onder de kop ‘Schilders in brabant’ schrijft hij 

de namen van Jordaans, De Crayer, Seghers, Willeboirts Bosschaert, Coques en Van Thulden. 

Als ‘Schilders in holland’ benoemt hij Honthorst, Soutman, De Grebber, Van Everdingen, 

Lievens, Bleker en Claesz. Van Campen schrijft het staatje onderaan een vel waarop hij ook 

een planning heeft gemaakt van de schilderijen waaraan op dat moment blijkbaar al wordt 

gewerkt. Ook worden werken genoemd die nog moesten worden besteld. Op deze bronnen ga 

ik later verder in.  

                                                      
611 Van Eikema Hommes beargumenteert in haar artikel dat voor de decoratie van de zaal een centraal, en 
specifiek, lichtplan is uitgedacht. Volgens haar geeft ook dit aan dat het hele concept voor aanvang van het 
verschaffen van de opdrachten, ontworpen is. Ik kom hier later op terug. Van Eikema Hommes (ongepubliceerd). 
612 Het bevat omschrijvingen van twaalf allegorische voorstellingen die bijna allemaal in het definitieve plan op 
het middelste niveau gerealiseerd zouden worden. Alleen de twee schilderijen van de muzen, die door Lievens en 
Van Everdingen geschilderd zouden worden, komen er nog niet op voor. 
613 Beide documenten zijn in het Koninklijk Huisarchief. Bij de restauratie van de Oranjezaal is ook onderzoek 
gedaan naar de geschreven bronnen; Paula van der Heiden heeft de handschriften van de lijsten toegeschreven; 
aanvankelijk was namelijk alleen het handschrift van Huygens herkend. Deze informatie heb ik overgenomen uit 
de bijdrage van Elmer Kolfin.  
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De uitvoering: in en om Den Haag  

Een belangrijke bron voor de aanvangsfase van het project is het dagboek van de Friese 

stadhouder Willem Frederik van Nassau Dietz (1613-1664).614 Daarin is veel informatie te 

vinden over de praktijk van het kiezen van de onderwerpen voor schilderijen, het verschaffen 

van de opdrachten en het daarna controleren van de uitvoering. Op 13 juli 1648 bezocht 

Willem Frederik Amalia van Solms en na het eten vertelde zij hem dat ‘in de sael van het Huys 

van ’t Bosch soud het leven van S.H. saliger geschildert wesen van 7 off 8 de beste schilders van 

het landt’. Dat in deze periode het centrale plan voor de decoratie in de ontwerpfase zat, blijkt 

uit het vervolg van deze aantekening. Willem Frederik noteerde namelijk dat Amalia en hij het 

niet eens waren over de vraag of ‘de bataillie van Vlaenderen’, tegenwoordig beter bekend als 

de Slag bij Nieuwpoort, ook moest worden uitgebeeld. Amalia vond van niet, Willem Frederik 

wilde dat wel.615 Dat hij Amalia heeft kunnen overhalen blijkt uit Willeboirts Bosschaerts niet 

gedateerde Frederik Hendrik en Maurits als veldheren. (Afb. 19) 

Op 30 augustus 1648 sprak Willem Frederik opnieuw met Amalia over de schilderijen, 

en op 7 september van dat jaar nogmaals. Naar aanleiding van die tweede ontmoeting schreef 

Willem Frederik in zijn dagboek: ‘pratende den gehelen naemiddach mit H.H. en sach haer de 

schilderiën ordonneren die S.H. geboorte, opvoeding, acten en triumphe representeren’. 

Anderhalve maand nadat Amalia hem had verteld over het plan de beschildering van de zaal in 

het teken te laten staan van het leven van haar overleden echtgenoot, zag Willem Frederik haar 

schilderijen ‘ordonneren’ die specifieke scènes uitbeelden. Uit dit citaat blijkt dat Amalia zelf 

actief bij de decoratie was betrokken. De schilderijen die zij begin september bestelde, 

betreffen in ieder geval de ongedateerde Allegorie op de geboorte van Frederik Hendrik van 

Van Everdingen en Van Thuldens De opvoeding van Frederik Hendrik (1649). (Afb. 20, 21) 

 Willem Frederik zag ook schilders aan het werk. Op 15 oktober 1648 noteerde hij een 

bezoek aan ‘Hondhorst, daer H.H. wass mit de princessen’.616 De hofschilder vervaardigde op 

dat moment waarschijnlijk zijn Amalia met haar dochter als toeschouwers van de triomf, 

gedateerd 1650. (Afb. 22) Het lijkt erop dat Willem Frederik zich, mogelijk in opdracht van 

Amalia, actief met de opdrachten heeft bemoeid. Op 17 oktober reed hij namelijk op en neer 

naar Haarlem om daar ‘vier schilders, die voor H.H. schilderen, die tot het huys van het Bosch 

sullen dienen’ te bezoeken.617 En twee maanden later, op 16 december, deed hij nogmaals 

                                                      
614 De dagboeken zijn gepubliceerd, zie Willem Frederik/Visser (1995). Van der Ploeg wijst in zijn artikel over 
Willem Frederik op het belang van de dagboeken voor de studie van de Oranjezaal en citeert de hier aangehaalde 
passages. Zie Van der Ploeg (1997).  
615 Willem Frederik/Visser (1995), p. 540: ‘Dess avontz nae den eeten seyd H.H. dat in de sael van het Huys van ’t 
Bosch soud het leven van S.H. saliger geschildert wesen van 7 off 8 de beste schilders van het landt,en wahren wie 
het niet eens; sie wold de bataillie van Vlaenderen der niet in hebben, en ick ordeelde dat wass soo een genereuse 
actie van S.H., maer 16 jaer oldt sijnde, dat hij daaerbij wolde wesen, dat het vooral daerbij most wesen.’ 
616 Willem Frederik/Visser (1995), p. 570. 
617 Idem, p. 572. 
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Haarlem aan, waar hij: ‘besach de schilderien van signor Van Bree, Grebber, Caesar’.618 Van 

De Bray bevinden zich in de Oranjezaal twee delen uit de triomfstoet (de wapenen (1650) en 

de muzikanten (1649), afb. 23 en 24)    en ook De Grebber leverde er twee delen voor 

(oorlogsbuit (1648) en de offerstier (1650), afb. 25 en 26). Caesar van Everdingen schilderde 

de al genoemde Allegorie op de geboorte van Frederik Hendrik en de Muzen ter rechterzijde 

van de geboorte. (Afb. 27) Huygens werd door Willem Frederik in dit verband niet genoemd. 

 

De eerste bron over de financiën dateert van 1 maart 1649. Pieter Soutman stuurde een brief 

vanuit Haarlem aan Huygens over geld dat hij van Amalia tegoed had.619 Aanvankelijk was het 

de bedoeling dat ene Frans, een knecht van Van Campen, een opgave van kosten van Soutman 

aan Huygens zou overhandigen en namens de schilder het geld zou innen.620 Dit ging echter 

niet door; Frans had aangegeven dat Soutman eerst zelf de rekening naar Den Haag moest 

brengen, en op een later moment terug moest komen om het geld te ontvangen. Soutman 

stuurde met deze brief dus de rekening en vroeg Huygens of hij het geld bij zijn volgende 

bezoek aan Den Haag zou kunnen ontvangen.621 Onderaan de brief vermeldde hij nog dat ook 

De Grebber dringend op zijn geld zat te wachten; of diens rekening bij de brief was ingesloten, 

is onduidelijk.622 

 Lang niet alle schilderijen in de Oranjezaal zijn gedateerd. De werken die wél een 

jaartal dragen, laten zien dat de eerste schilderijen zijn afgeleverd door de Noord-Nederlandse 

schilders. Het jaartal 1648 komt voor op het genoemde schilderij van De Grebber (Triomfstoet 

met meegevoerde oorlogsbuit) en op Soutmans Triomfstoet met meegevoerd goud en zilver 

(Afb. 28). Het jaartal 1649 is vermeld op De Brays genoemde Deel van de triomfstoet met 

muzikanten en daarnaast op Van Honthorsts Allegorie op het huwelijk van Louise Henriette 

met de grote keurvorst van Brandenburg. (Afb. 29) Interessant is, dat ook schilderijen van Van 

Thulden in deze eerste fase zijn vervaardigd; het Deel van de triomfstoet met gevangenen   

                                                      
618 Idem, p. 609. 
619 De brief is één van de twee brieven van Soutman die onlangs in de British Library zijn ontdekt door Kerry 
Noelle Barrett. Ze stuurde me de transcripten, waarvoor ik haar hartelijk dank. Hoewel de brieven de naam 
‘Huygens’ niet vermelden, is het, gezien de inhoud, zeer aannemelijk dat hij de geadresseerde is. Bovendien toont 
één van de twee brieven aantekeningen in Huygens’ handschrift. Helaas zijn de enveloppen niet bewaard 
gebleven.  
620 Soutman leverde Deel van de triomfstoet met meegevoerd goud en zilver en De Grebbers Deel van de 
triomfstoet, meegevoerde oorlogsbuit, beide gedateerd 1648. 
621 Soutman schrijft: ‘Dese ingheslootten is gheordineert geweest, om door Frans, Mons.r van Campens knecht 
gheweest, aen U.e.h. tebehandijghen om mit eenen onse peningen door U.e.h. van me frouw die Prinsses te 
procureeren, maer alsoo dito Frans te veel van ons is aijssende om mit dese commissij naer den Haech tegaen, 
t’sij by prouiijsij op den handt, als na den ontfanck etc., soo hebbe ick die vrijicheijt aengenomen om dese 
ingheslootten aen U.e.h. teseijnden, neuens reeckommandasij die penningen volgens d’ingheslootten 
tesollisijteren, van ons temoogen toekoomen, waer op ick over een dach a 6: ofte 8: wils godt, in den Haech sal 
komen. Biddende U.e.h. tratanto het best gelieft tedoen, om corasij aen die resterende penselen die noch 
gebruijckt sullen worden temoogen geuen.’ 
622 Hij stelt: ‘Versoecke ootmoedich die penningen ick daer koomende toch mooghen ghereedt weesen t’welck die 
Jonghe Grebbr vermitz het ouerlijden van syn vad.r meede seer is versoeckende.’ Frans de Grebber werd op 6 
maart begraven en stierf voor 1 maart.  
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(afb. 30) is gesigneerd 1648 en zijn Opvoeding dateert van 1949. Van Thulden was geboren en 

getogen in Den Bosch en had vele jaren in Antwerpen gewerkt. Op de lijst van Huygens wordt 

hij onder ‘Haghe’ genoemd, en op die van Van Campen onder ‘Schilders in brabant’. De 

vroege datering van zijn schilderijen suggereert dat hij eind jaren 1640 in Haarlem of Den 

Haag verbleef. 

 De toegestuurde kostenopgave van Soutman was de eerste. Twee maanden na zijn brief 

werd er door Van Campen namelijk een overzicht gemaakt van de beraamde kosten. Het 

document waarop Huygens aantekende ‘Gissinge van van Campen’ is gedateerd 10 mei 

1649.623 (Afb. 31) De achtste post luidt ‘8 stucken van de triumpe 500 [-] 4000’. Hiermee 

worden de schilderijen van de triomfstoet bedoeld. Verder komen op het overzicht van Van 

Campen bedragen voor die zijn bedoeld voor de ‘stucken in ’t wulfsel’, de ‘triumpe’, de 

‘trouwing en gouvernement’, het ‘stuck voor de schou’, de schilderijen ‘besijden de schouw’ en 

‘besijden de deur’, de ‘duer’ zelf, een ‘kleijn boven de schou’ en andere minder expliciet 

omschreven schilderijen. 

 

Schilderijen van De Grebber, Van Honthorst, De Bray, Lievens en Van Thulden zijn voorzien 

van het jaartal 1650. De Grebbers Deel van de triomfstoet met offerstier kwam al eerder in dit 

hoofdstuk ter sprake, net als Van Honthorsts Deel van de triomfstoet Amalia met haar 

dochters als toeschouwers. Een ander schilderij van Van Honthorst uit 1650 is de Allegorie op 

het huwelijk van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. (Afb. 32) Van De Bray betreft het 

zijn al genoemde Deel van de triomfstoet met veroverde wapenen. Verder is Lievens’ Vijf 

muzen gedateerd 1650, net als Van Thuldens Venus in de smidse van Vulanus. (Afb. 33, 34)  

In 1651 volgden, weer volgens de dateringen, schilderijen van Van Thulden en Van 

Couwenbergh. Van Van Tulden betreft het zijn De Nederlandse maagd biedt Frederik 

Hendrik het opperbevel aan en zijn Deel van de triomfstoet met olifanten en schilderijen. 

(Afb. 35, 36) Van Couwenbergh schilderde de vier herauten op de vier hoeken – ook deze zijn 

1651 gedateerd. (Afb. 37, 38) Alleen van de laatste schilder is een geschreven bron over de 

aflevering van zijn werk bekend. Op 21 mei 1651 stuurde hij een brief aan Huygens vanuit 

Delft.624 De schilder stelde dat hij het ‘jachttuijgh’ – waarschijnlijk de vier schilderijen met 

herauten – aan Van Campen had gestuurd en dat die ze ook had ontvangen. Maar ‘Vort en 

heb ick daer van noeit meer gehoort’. Hij sloot de brief af met te stellen dat als hij ‘vorder 

eenigen dienst’ kan doen, Huygens maar hoefde te ‘kommandeeren’. Van Couwenbergh 

noemde zich Huygens’ ‘dienst willigen vrint’. Of de schilder alleen maar wilde laten weten dat 

                                                      
623 Zie voor de lijst van Van Campen Slothouwer (1945), p. 315. 
624 De brief staat niet in Worp, de autograaf is in de KB: KA 41aa, no. 138. Het transcript is gepubliceerd door 
Liedtke [e.a.] (2001), p. 240 



145 

 

hij zeer bereid was meer opdrachten te aanvaarden, of dat hij bijvoorbeeld nog wachtte op zijn 

vergoeding, is niet duidelijk.  

De uitvoering: Den Haag, Antwerpen en Brussel 

Enkele maanden na het kostenoverzicht van Van Campen bezocht Huygens Antwerpen. Hij 

verbleef er op 9 en 10 augustus 1649.625 Op de 16e van die maand schreef hij Amalia vanuit 

Middelburg, waar hij op dat moment was:  

 

In Antwerpen waar ik vijf of zes dagen geleden was, heb ik de ‘eschantillons’ of modellen gezien van 
Willeboirts en Coques van de stukken die bij hen zijn besteld, en ik ben in staat om ze naar Den Haag te 
zenden waar ik ze kan laten zien aan Uwe Hoogheid om te weten wat U ervan vindt, buiten wie om ik 
niets voor mijn rekening wil nemen. Crayer, de grote schilder van Brussel, heeft zich per brief met een 
smoes geëxcuseerd om zijn stuk te vervaardigen. Ik begrijp dat de werkelijke reden is, dat het onderwerp 
te Hugenoots en Orangistisch is om uitgevoerd te worden in Brussel. Het betreft [de afbeelding van] de 
expeditie van Son Altesse [Frederik Hendrik] en prins Maurits naar het slagveld van Vlaanderen. 
Iemand anders zou hem moeten vervangen. In Antwerpen schatten de schilders in dat men voor het 
schilderen van paarden het beste Willeboirts kan vragen omdat die daar zijn bekwaamheid in heeft 
betoond.626 

  

Er zijn vier door Van Campen geschreven beknopte instructies bewaard gebleven; ‘memories’ 

genoemd. Daaruit blijkt dat bij Willeboirts Bosschaert Frederik Hendrik als heerser over de 

zeeën was besteld en bij Coques Frederik Hendrik ontvangt de survivantie voor Willem II. 

(Afb. 39, 40) Gaspar de Crayer (1584-1669) had opdracht gekregen Frederik Hendrik en 

Maurits als veldheren te schilderen, het schilderij van de Slag bij Nieuwpoort waarvoor Willem 

Frederik had gepleit, maar deze haakte af. In deze brief wordt voorgesteld om het schilderij 

dan door Willeboirts Bosschaert te laten maken. Verder is er een ‘Memorie’ overgeleverd voor 

Jordaans Allegorie op de tijd.627 (Afb. 41, 42) 

Dit is niet het eerste contact, want Willeboirts Bosschaert en Coques moeten al voor 

augustus 1649 bezoek hebben gehad in verband met deze opdrachten. Uit de brief blijkt 

immers dat de schilders in de zomer van 1649 al bezig waren. Mogelijk vond een eerder 

bezoek aan Willeboirts Bosschaert, Coques en De Crayer plaats in november 1648. Toen 

bezocht Huygens namelijk, tijdens zijn eerste reis naar het Zuiden sinds het einde van het 

Twaalfjarig bestand, Brussel en Antwerpen in gezelschap van zijn zoon Constantijn II en Pieter 

Post.628 Willem II had Huygens opgedragen in Antwerpen namens hem de waardigheid van 

burggraaf van de stad in ontvangst te nemen. Huygens legde de eed twee dagen later af in 

                                                      
625 Unger (1885), p. 49. 
626 Brieven 4969. De autograaf is in het KHA. ‘A Anvers je vis il y a cinq ou six jours les eschantillons ou modelles 
de Willeboirt et Gonçales des pieces qui leur ont esté ordonnées, et je fay estat de les trouver à la Haye, pour les 
monstrer à V.A. et en sçavoir les sentimens, sans quoy je n’ay rien voulu prendre à ma charge. Craijer, le grand 
peintre de Bruxelles, s’est excusé par lettre de faire sa piece, sous des pretextes controuvez. Je croy que la veritable 
raison est, que le subject est trop Huguenot et Orangeois, pour estre executé dans Bruxelles. Ce seroit l’expedition 
de S.A. aveq le Prince Maurice vers la bataille de Flandres. Il faudra que quelqu’autre y mette la main. A Anvers 
les peintres estiment que, pour estre matiere de chevaux, personne n’y est plus propre que Willeboirts, en ayant 
donné de grandes espreuves.’  
627 Zie Slothouwer (1945), p. 318. 
628 Zie over deze reis het dagboek van Huygens, Unger (1885), pp. 47-48 en Rasch (2001), p. 131.  
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Brussel, namens zijn patroon. Of Huygens ook schilders opzocht, is niet bekend. Het is niet 

ondenkbaar dat, net als bij de opdrachten voor kasteel Buren, Post de schilders bezocht, 

mogelijk samen met Huygens’ oudste zoon. Constantijn II bezocht in december 1649 de 

Amsterdamse schilder Bleker in zijn studio, dit komt verderop ter sprake. 

 

Op 3 september 1649 schreef Huygens een brief aan Amalia vanuit Den Haag.629 Blijkbaar 

verbleef zij op dat moment elders. In deze brief stelde hij dat het vier tot vijf dagen zou duren 

voor Van Campen ervoor kon hebben gezorgd dat ‘al zijn schilders op de goede weg zijn om 

hun taak tot een succesvol einde te brengen’.630 Hij vertelde haar verder dat ook Van Campen 

het eens was met de keuze voor Willeboirts Bosschaert als vervanger van De Crayer. Huygens 

had Willeboirts Bosschaert er direct een expresbrief over gestuurd, schreef hij aan Amalia. 

Daarin had hij erop aangedrongen dat Willeboirts Bosschaert, en de andere schilders, zo snel 

mogelijk hun schetsen moesten opsturen. Ze hadden immers beloofd dat die schetsen in Den 

Haag zouden zijn op het moment dat Willem II terug zou zijn. Ze waren blijkbaar nog niet 

ontvangen, en Huygens wist dat Amalia ‘haast had ze te zien’.631  

In deze brief aan Amalia vertelde Huygens verder hoe hij opschoot met het vergaren 

van informatie over wapenschilden die in de zaal moesten worden afgebeeld. Ook gaf hij aan 

dat hij een tekst had geformuleerd voor in de zaal; graag zou hij erover met Amalia van 

gedachten wisselen omdat het volgens hem ‘een van de meest belangrijke stukken van de zaal’ 

was.632 De tekst op het fries van de koepel luidt, in vertaling:  

 

Voor haar onvergelijkbare gemaal Frederik Hendrik Prins van Oranje heeft zijn ontroostbare weduwe 
Amalia van Solms als uiting van haar rouw en onvergankelijke liefde een gedenkteken opgericht, dat op 
zichzelf zonder weerga is en daarom juist hem waardig.633  

 

Ten slotte schreef Huygens aan Amalia dat hij niet had gemerkt dat ‘de schilders onverschillig 

zouden zijn’.634 In tegenstelling, ze werkten volgens hem hard en Post ging er vaak heen. 

Verder bestempelde Huygens in deze brief Van Campen als ‘een onprettige man om te 

begeleiden’ en als iemand die het nodig had dat ‘Uwe Hoogheid met autoriteit de uitingen van 

zijn ontevredenheid de kop in drukt’.635 

 

                                                      
629 Brieven 4974. 
630 Brieven 4974: ‘Le Sieur Van Campen partit d’ici, il y a quatre ou cinq jours apres avoir remis tous ses peintres 
en bon train d’achever chascun sa tasche.’ 
631 Brieven 4974: ‘…Votre.Altesse. avoit haste de les veoir…’ 
632 Brieven 4974: ‘…une de plus importantes pieces de la salle...’ 
633 ‘Frederico Henrico Principi Arausionis ipsum sese unicum ipso dignum luctus et amoris aeterni 
monumentum Amalia de Solms vidua incosoabilis marito incomparabili posuit.’ Vertaling Vooys (1958), p. 43. 
Dit is de uitgeschreven tekst; in de Oranjezaal zijn verschillende woorden afgekort.  
634 Brieven 4974: ‘Au reste je ne voy pas que les peintres soyent negligens; au contraire chasqun depesche le plus 
qu’il peut, et Post y va souvent pour mieux pousser.’ 
635 Brieven 4974: ‘C’est un fascheux homme à gouverner et après tout il faudra que V.A. interpose les marques de 
son déplaisir avecq autorité, jusques à ce que tout soir á son gré.’ 
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Op de dag waarop Huygens de brief aan Amalia schreef, zat ook Pierre de Hozier (1592-1660) 

in Parijs achter zijn schrijftafel. De Hozier was een beroemde Franse militair en genealoog. Hij 

beantwoordde een brief die Huygens aan Nicolas Tassin had geschreven. Uit de brief van De 

Hozier aan Huygens van 3 september 1649 blijkt dat Huygens Tassin had gevraagd om 

informatie over de kwartieren van het geslacht Nassau.636  

Van 5 september 1649 dateert een schrijven van Willeboirts Bosschaert aan Huygens.637 

De schilder had Huygens’ brief over de schetsen ontvangen en schreef dat ze op het moment 

dat hij déze brief zou ontvangen ook vast al in Den Haag waren aangekomen. Willeboirts 

Bosschaerts vertelde dat de schetsen bij hem waren opgehaald door Coques die ze 

‘sanderdaechs’ naar Den Haag zou sturen. In deze brief stelde hij dat Huygens, mocht er met 

de schetsen nog ‘yets’ zijn, ‘datt by UED. ofte Mons.r van Campen gevonden werdt niet wel te 

wesen’, hij maar een briefje hoefde te schrijven – dan zou hij het veranderen.  

 De brieven van de Zuid-Nederlandse schilders geven informatie over de positie van de 

verschillende betrokkenen bij de Oranjezaal. Coques was blijkbaar degene die naast het 

schilderen van de Survivantie ook de praktische coördinatie over de in Antwerpen te 

vervaardigen schilderijen in handen had. Naast dat hij de schetsen van Willeboirts Bosschaert 

zou opsturen, komt hij namelijk ook voor in een organiserende functie in een brief van 

Jordaans aan Huygens. Op 19 oktober 1649 schreef Jordaans namelijk aan Huygens dat hem 

‘Commissie gebrocht. is door Mons.r Gonsale’.638  Uit deze brief blijkt dat Jordaans niet wist 

dat hij Huygens op de hoogte diende te houden van de voortgang van het bestelde werk.  

 Jordaans had aanvankelijk alleen opdracht gekregen voor de Allegorie op de tijd, 

waarover hij Huygens schreef in de genoemde brief van 19 oktober. De schilder vertelde dat 

hij Amalia in Turnhout had ontmoet nadat zij hem op haar kasteel daar had ontboden.639 

Tijdens dit bezoek had Jordaans met haar gesproken over een ‘verryckinge des subiects’, een 

aanpassing van het ontwerp, en haar ‘een crabbelingxken. oft schetsken’ getoond. Omdat 

Amalia met de wijziging instemde, had hij meteen een nieuw concept gemaakt. Hij had dat 

echter, zo schreef hij Huygens, naar ‘den Baron van Donna’ gestuurd. Dit was Frederik van 

Dorp, een zoon van Amalia’s zus Ursula. Nadat deze Jordaans had verteld dat hij Huygens 

moest schrijven, deed hij dit dus alsnog. De schilder verontschuldigde zich in deze brief voor 

dit misverstand en stelde dat hij absoluut ‘niet versuymich’ had willen zijn. 

 De volgende bewaard gebleven brief over de Oranjezaal werd door Willeboirts 

Bosschaert aan Huygens geschreven op 13 december 1649.640 De schilder liet weten dat hij ‘de 

stucken voor Haere Hoocheyt alle beijde in handen’ had. Het ‘opmaecken’ zou hem nog wel 
                                                      
636 Brieven 4975. 
637 Brieven 4976. 
638 Zie voor deze brief Rooses (1906), pp. 255-256. 
639 Zie Spliethoff (2009) over dit kasteel dat haar in 1647 was aangeboden door de Spanjaarden als dank voor haar 
diplomatieke inspanningen.  
640 Brieven 5014. 
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wat tijd kosten. Voor zijn Frederik Hendrik en Maurits als veldheren, schreef hij, had hij nog 

portretten nodig van de stadhouders ‘van den tijt van de bataglia van Nieupoort’. Kon 

Huygens die opsturen? Uit de volgende, ongedateerde, brief van Willeboirts Bosschaert aan 

Huygens blijkt dat de schilder alleen een afbeelding van Frederik Hendrik zou ontvangen.641 

 Huygens stuurde dus de geprepareerde doeken (die hij, zoals aan het begin van dit deel 

over de Oranjezaal is vermeld, in 1647 bij Oliviers had besteld) in de herfst van 1649 naar de 

Antwerpse schilders. Uit Willeboirts Bosschaerts ongedateerde brief aan Huygens blijkt verder 

dat Amalia de doeken krap een half jaar later beschilderd terugverwachtte. Hij schreef 

Huygens namelijk dat Jordaans, Coques en hijzelf hadden begrepen dat Amalia hun 

schilderijen – voor Jordaans betrof het op dat moment alleen nog diens Tijd – ‘tegen Maijo’, 

de maand mei, in huis wilde hebben.642 Mede namens zijn vakbroeders liet hij weten dat hij 

hoopte daarin te zullen slagen.  

 

Coques’ Survivantie, Willeboirts Bosschaerts Frederik Hendrik en Maurits als veldheren, diens 

Frederik Hendrik als heerser over de zeeën en Jordaans’ Allegorie op de tijd zijn niet 

gedateerd. Ook zijn er geen verdere bronnen over deze schilderijen. Wél zijn er twee brieven 

van Jordaans aan Huygens overgeleverd van 23 april en 8 november 1651.643 Ze bieden een 

inkijkje in de besluitvoering over Jordaans Frederik Hendrik als triomfator, het centrale 

schilderij dat is gedateerd 1652. Waarschijnlijk werd dit schilderij besteld in de winter van 

1650-1651. De eerste brief is namelijk een inhoudelijke reactie van Jordaans op de door hem 

ontvangen ‘schetse, met de beschrijvinghe van deselve schetse van den heere van Campen’, die 

hem door Huygens was toegestuurd. Het ging om ‘het triumphestuck van Syn Hoocheydt 

Sali.r, bij de heere van Campen geschetst en door U.Ed.e bestellinge […] my toegesonden’. In 

twaalf punten formuleerde de schilder de wijzigingen die hij graag in de schets van Van 

Campen wilde aanbrengen. 

 Jordaans schreef aan Huygens dat hij hoopte dat hij bij het hof voldoende ‘credit’ had 

om kritiek te mogen geven. Hij legde zijn beweegreden voor zijn voorstel het uit te beelden 

onderwerp aan te passen als volgt uit:  

 

Ick […] opdat aen d’een syde Haere Hoocheijdt, die my d’eere doet deelachtich te maecken aen te 
helpen uitbeelden haer seer loffelyck voornemen, ende aen de andere syde, opdat ick tot myne 
bescherming aen de posteriteijt644 mochte genoten hebben de vryheijt, die insonderheijdt vereijscht 
werdt in soodaeneghen ocassie. 

 

Hoewel het een eer was om voor Amalia te mogen werken, moest zij snappen dat de schilder 

het aan de toekomst verplicht was voor een belangrijke opdracht als deze zijn ideeën over het 

                                                      
641 Brieven 5033. 
642 Brieven 5033. 
643 Brieven 5132 en 5190. 
644 Het nageslacht, in de zin van de toekomst.  
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gegeven onderwerp te verwoorden. Artistieke verantwoording legde Jordaans af aan Van 

Campen:  

 

Wandt dit sijnde een treffelyck stuck werckx, bij Haere Hoocheijdt als een tweede mausolea bij de handt 
genomen, achte ick tot de saecke expresselyck van noode te sijn, dat men door verscheijden 
behulpmiddeelen een saecke van alsulcken consideratie te hulpe compt, dwelck ick hope, den heere van 
Campen, als hem achtende een persoon van discretie,645 my sal gelieven ten goeden te houden, als 
dengenen, die ick wel wete, dat syn verstandt in veele andere gewichtighe affairen geocupeert houdt, wel 
sal mogen lijden, dat ick myn cleijn talent met het syne conferere, my dienende met syn schetse in veele 
principaele aenmerckingen, dwelck U.Ed., myne schetse siende, suldt connen onderscheijden; doch 
oordeele by notitie eens te stellen, tot naerder opmerckinghe, eensdeels soo wadt ick met den heere van 
Campen gemeijn houde, ende wadt ick goed gevonden hebbe bij te voegen. 

 

Hij vroeg Huygens om hem te laten weten of de betrokken partijen akkoord gingen met de 

voorgestelde wijzigingen.  

 Uit de laatste brief van Jordaans aan Huygens blijkt dat Amalia Jordaans andere 

aanwijzingen had gegeven dan Van Campen, waardoor het werk was vertraagd.646 Jordaans gaf 

er verder in aan dat hij, net als Willeboirts Bosschaert eerder, graag portretten wilde 

ontvangen om met behulp daarvan de figuren goed te kunnen weergeven. Ook stuurde hij met 

deze brief een ‘crabbelingxken van het compartement, by den heer van Campen geordonneert, 

daer hy wadt in wilde geschreven hebben’. De brief wordt afgesloten met de mededeling dat de 

opdracht vertraging had opgelopen omdat Jordaans was gevallen en een poos had moeten 

herstellen. Bovendien werkte het vertragend dat hij het schilderij door haar grootte niet in één 

geheel voor zich kon hebben. Een vergelijking van de brieven van Jordaans, de drie 

overgeleverde ontwerpschetsen van zijn hand en het uiteindelijk geleverde schilderij leert dat 

de definitieve bepaling van het ontwerp van het schilderij een ingewikkeld proces was.647  

 Jordaans dateerde zijn Triomf zoals gezegd in het jaar 1652. Dat Huygens voor de tekst 

op de banier op dat schilderij verantwoordelijk was, blijkt uit een vel dat in de Koninklijke 

Bibliotheek wordt bewaard.648 Het is gedateerd 13 oktober 1652 en luidt ‘Pour le Carton porté 

par des Anges dans la grande piece triomphale de Iordaens, dans / la sale de Mad. La ser. 

Douarriere au Bois’. De spreuk die Huygens vervolgens formuleerde, komt overeen met de 

tekst die op het schilderij van Jordaans is weergegeven.649 De laatste brief van Huygens aan 

Amalia over de Oranjezaal is gedateerd 28 november 1651.650 In de afsluitende paragraaf vroeg 

                                                      
645 Oordeelkundigheid.  
646 Brieven 5190. De brief opent als volgt: ‘Ontfanghen hebbende […]  by denwelcken ick verstaen, dat het hare 
Hoocheydt niet en gelieft eenighe andere contrefeytsels van Princen daerin, te weten in t triumphstuck, te hebben 
dan die van de heer Prince syn Hoocheyt saliger, den vaeder ende den soon, sonder meer, voorwaer hadde ick dat 
te voren geweten, ick waere voorder geadvanceert, maer de heer Campen hadde my dat alsoo geordonneert, ende 
belangende haere Hoocheden, die, docht my, dat een twyffelachtighe antwoorde gegeven hadde, als niet 
welgeresolveert synde.’ 
647 Zie voor een samengevatte bespreking hiervan Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997), cat. 14.  
648 KB: KA 48, 211r. Ad Leerintveld wees me hierop en stuurde me het transcript waarvoor ik hem hartelijk dank. 
649 ‘ULTIMUS / ANTE OMNES / DE / PARTA PACE / TRIUMPHUS/’, vertaald : ‘De laatste en grootste 
overwinning : de vrede verkregen’.   
650 Brieven 5193. 
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hij Amalia namens Van Campen naar diens betaling. Van Campen had zes jaar aan het project 

gewerkt en had nu Huygens gevraagd om ‘reconnoistre la peine’.  

De auctor intellectualis van de Oranjezaal 

De beschildering van de centrale hal in Huis ten Bosch werd door de betrokkenen gezien als 

een prestigieus project en het is de vraag wie er verantwoordelijk was voor het centrale plan. Er 

zijn verscheidene bronnen die kunnen helpen bij het beantwoorden van die vraag. Een van de 

belangrijkste daarvan is een boek uit 1655 met een serie gravures van Pieter Post. Eén ervan is 

getiteld ‘De sael van Orange’. (Afb. 43) De tekst bij deze afbeelding luidt:  

 

De ordonnantie ende beschilderingh deser Saele […] met den omloop van de andere cieraten daertoe 
dienende, is beworpen en uytgewrocht door den heer Jacob van Campen, uitnemend schilder en 
architect, ende de schilderyen soo door hem selven als andere vermaerde meesters deser Nederlanden 
gemaekt.651 

 

In deze bron worden verschillende termen gebruikt om uit te drukken wat Van Campen voor 

de Oranjezaal had gedaan. De term ‘ordonnantie’ staat voor ontwerp, plan.652 ‘Beschilderingh’ 

komt van ‘beschilderen’ dat twee betekenissen heeft: ‘met schilderwerk bedekken’ en ‘in 

schildering voorstellen’.653 De term ‘beworpen’ komt van ‘bewerpen’, dat in artistieke zin 

wordt gebruikt voor ‘iets schetsen’, en in uitgebreide zin ook ‘iets teekenen of schilderen’.654  

Het woord ‘uytgewrocht’ is een voltooid deelwoord van ‘uitwerken’, en wordt in het WNT 

opgenomen in de betekenis van ‘doorwrocht, naar alle vereischten bewerkt’.655 De lexicale 

analyse van de – via drukpers ruim verspreidde – tekst op de gravure maakt duidelijk dat 

volgens Pieter Post dus zowel het plan voor de beschildering van de zaal, als de manier waarop 

dit plan moest worden uitgewerkt het werk was van Van Campen.  

 Betekent dit dat er geen rol voor Huygens was weggelegd? Hoewel de tekst op de prent 

natuurlijk niet uitsluit dat het oorspronkelijke, nog niét in beelden weergegeven idee, door 

Huygens is bedacht, zijn daar geen contemporaine gegevens over. Wel dient hier nog een brief 

van Huygens aan zijn zonen te worden besproken, net als een recent gepresenteerde 

wetenschappelijke hypothese over Huygens’ aandeel in de totstandkoming van de Oranjezaal. 

In het jaar waarin de gravures van Post verschenen, schreef Huygens een brief ‘A mes 

fils’, aan zijn zonen, waarin hij zich kritisch over Amalia uitliet. Hij deed in deze jaren 

verwoede pogingen om zijn zonen aan het werk te helpen, maar hij werd telkens door de 

prinses teleurgesteld.656 In ‘A mes fils’ wees Huygens zijn zonen op de verschillende aspecten 

                                                      
651 Op cit. Veegens (1884b), p. 273. Cursivering door mij, IB.  
652 WNT ordinantie: 7.  
653 WNT beschildering: ‘in schildering voorstellen’ is betekenis A, ‘met schilderwerk bedekken’ B.  
654 WNT bewerpen: 5: ‘iets schetsen; bij uitbreiding ook: teekenen of schilderen’.  
655 WNT uitwerken. Zie voor de specifieke betekenis uitgewrocht in de kolom ‘uitge-’.  
656 Zie hierover bijvoorbeeld de publicaties van Groenveld uit 1988.  



151 

 

van zijn baan en gaf hij aan dat hij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de 

Oranjezaal:  

 

Onder die bezigheden, […], en vooral de decoratie van die glorieuze Oranjezaal welke, op mijn 
aanraden, die naam kreeg. Het is niet netjes om te zeggen hoeveel ik eraan heb bijgedragen door mijn 
vergaderingen en briefwisselingen, gesprekken met veel schilders, architecten en genealogen die eraan 
hebben gewerkt. Die stukken die ik heb bewaard, en enkele inscripties van mijn makelij spreken 
boekdelen en bewijzen het enigszins.657 

 

Wat betreft de naam van de centrale zaal: er is een vel overgeleverd van Huygens’ hand met 

daarop veertig mogelijke namen; waar overigens ‘Oranjezaal’ bij ontbreekt. (Afb. 44) Over het 

contact met de genealogen is, naast de genoemde brief van De Hozier van 3 september 1649, 

nog een bron bewaard gebleven: een tweede vel van Huygens hand met daarop een overzicht 

van de voorouders van Willem van Oranje.658 De linkerbovenhoek vermeldt, in Huygens’ 

hand, de bron van de informatie: hij ontving het overzicht van ‘s.r Ozier, [op] 24 dec. 49’. 

(Afb. 45) 

 En dan is er nog de hypothese van Beatrijs Brenninkmeijer-De Rooy. Zij heeft betoogd 

dat het decoratieprogramma van de Oranjezaal veel elementen bevat die in de retorica worden 

gebruikt als basis voor een funeraire lofrede.659 Ze vat het model samen door te stellen dat na 

een inleiding (‘exordium’) in het gedicht vooral lof aanwezig diende te zijn, naast rouw 

(‘luctus’) en troost (‘consolatio’). Daarnaast was de benadrukking (‘amplificatio’) en de 

versiering (‘ornatus’) belangrijk. Al deze elementen zijn ook in de decoratie van de zaal 

aanwezig. Brenninkmeijer-De Rooy schrijft dat Huygens dit complexe klassieke idee kende. Ze 

baseert zich hiervoor op een artikel van E. Jimkes-Verkade waarin overtuigend wordt 

beargumenteerd dat Huygens deze regels heeft toegepast in Huygens’ grafschrift voor Willem 

van Oranje.660 Daarom is het volgens Brenninkmeijer-De Rooy aannemelijk is dat het idee om 

een lofrede in schilderijen weer te geven van Huygens afkomstig is. 

 Zonder de juistheid van de observatie te willen ontkennen – er zijn elementen uit de 

funeraire topiek te herkennen in de Oranjezaal – gaat de stelling van Brenninkmeijer 

vermoedelijk toch te ver. In de literatuur uit de zeventiende eeuw wordt veelvuldig gebruik 

gemaakt van uit oudheid stammende retorische structuren. Iets was niet verwonderlijk is, 

omdat deze kennis aan de basis lag van de schoolopleiding.661 Zonder afbreuk te doen aan de 

veelzijdigheid van de decoratie van de Oranjezaal, is het de vraag of het programma wel zo 

                                                      
657 Huygens/Jorissen (1873), p. 135: ‘Parmy ces occupations, […], et nommément des ornemens de ceste 
glorieuse Sale d’Orange, d’où, par mon advis la maison eut le nom. Il n’est à propos de dire ce que j’y ay 
contribué par mes conférences et correspondances, entretiens avec tant de peintres, architectes et généalogistes, 
qui y ont travaillé. Des pièces que j’en ay de reste, et quelques inscriptions de ma façon, qui font parler les choses 
muettes, en vérifieront quelque chose à la postérité.’  
658 Het bevindt zich in het Koninklijk Huisarchief.  
659 Brenninkmeijer-De Rooy (1982), specifiek pp. 157-160.  
660 Zie Jimkes-Verkade (1981).  
661 Huygens heeft zich er als jonge humanist zonder positie aan het hof ongetwijfeld in zijn gedicht uit 1620 van 
bediend. 
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uitzonderlijk is, en niet ook door Van Campen in samenwerking met Amalia kan zijn 

uitgedacht.662 

 

Wanneer we alle gegevens op een rij zetten, blijven er weinig argumenten over om voor 

Huygens een belangrijke rol te zien in de ontwerpfase. In de brief aan zijn zonen – zijn taken 

opsommend in het vuur van zijn strijd om hen via Amalia aan een baan te helpen – rept 

Huygens er niet over. Peter-Raupp merkt bij het citaat uit ‘a mes fils’ op dat Huygens zijn rol 

in het ontstaan van de Oranjezaal ‘nicht zu hoch [hat] bewertet’.663 Deze uitspraak suggereert 

mijns inziens ten onrechte dat Huygens zich bescheiden zou hebben opgesteld in die tekst. Als 

namelijk iéts Huygens’ autobiografische bronnen kenmerkt, is dat juist het feit dat hij zijn 

prestaties bepaald niet onder de korenmaat zet. Als hij het programma had bedacht, zou hij 

dat zeker hebben vermeld. Hij noemt echter slechts de naam en de inscripties.  

 Van Campen is mijns inziens dus degene die verantwoordelijk moet worden gehouden 

voor het omzetten van het programma in beelden. Dit blijkt niet alleen uit de publicatie van 

Post, maar ook uit de brieven van de schilders aan Huygens. Bijvoorbeeld uit de brief van 

Willeboirts Bosschaert uit 1649 waarin staat geschreven dat Van Campen de schetsen moest 

goedkeuren. Het blijkt ook uit de brief van Jordaans waarin expliciet is vermeld dat de schilder 

tegen Van Campens ‘discretie’, oordeelkundigheid, inging met het sturen van de wijzigingen. 

Ook moesten de geprepareerde doeken die bij Oliviers waren besteld door Van Campen 

worden gecontroleerd. Margriet van Eikema Hommes heeft in haar onderzoek naar de 

Oranjezaal de geschilderde lichtinval op de schilderijen geanalyseerd. Ze beargumenteert dat 

er sprake is van een centraal lichtplan dat door Van Campen was uitgedacht.664  

 Van Campen was niet de minste. Het is niet zeker of hij in zijn jeugd in Haarlem de 

Latijnse school heeft bezocht. Hij zal zeker, gezien zijn afkomst, een goede opleiding hebben 

genoten; hij kwam uit een rijke familie van handelaren en kooplieden. Door zijn positie in het 

centrum van het Haarlemse culturele leven, in de kring van bijvoorbeeld de families De Bray 

en Saenredam, was hij zeker vertrouwd met de retorica, klassieke mythologie en de allegorie.665 

Naast Van Campen moet ten slotte ook Post worden genoemd. De meest uitgebreide lijst met 

geplande onderwerpen is immers van zijn hand en het is niet ondenkbaar dat hij, mogelijk met 

                                                      
662 De begrippen uit de retorica lijken op het programma als vanzelfsprekend toepasbaar. Elementen als ‘lof’, 
‘rouw’ en ‘troost’, in relatie tot ‘benadrukking’ en ‘versiering’ zijn naar mijn mening te algemeen om een specifiek, 
vooraf bedacht, programma op basis van de klassieke regels voor grafredevoeringen te vermoeden. Het voert 
mijns inziens dus te ver om dit idee op het programma van de Oranjezaal te projecteren. 
663 Peter-Raupp (1982), pp. 12-13. 
664 Van Eikema Hommes (ongepubliceerd).  
665 Zie over Van Campens achtergrond en positie in de Haarlemse kring van humanistische kunstenaars en 
geleerden Bok (1995). Specifiek over zijn opleiding p. 30 en over zijn kennissenkring pp. 32-34. 
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Constantijn II, de Antwerpse schilders een eerste bezoek heeft gebracht. Post kwam uit 

dezelfde kring als Van Campen en de mannen werkten nauw met elkaar samen.666 

De keuze voor de kunstenaars 

Een volgende vraag is die naar de selectie van de schilders voor de Oranjezaal. Hier zijn de 

lijstjes met schildersnamen van de hand van Huygens en Van Campen van belang. Op basis 

van de praktische aantekeningen op het vel waarop Van Campen de namen opsomde, wordt 

aangenomen dat deze lijst in een later stadium is vervaardigd dan die van Huygens. Wanneer 

precies, is niet duidelijk. Verschillende namen illustreren de moeilijkheid van het gebruik van 

deze lijsten als bron. Bij Huygens komt De Crayer niet voor, terwijl de schilder volgens de 

correspondentie tegelijk met Coques en Willeboirts was gevraagd. Hoewel de lijst van Van 

Campen op een later moment zal zijn geschreven dan die van Huygens, ontbreekt daar de 

naam De Bray terwijl die volgens het dagboek van Willem Frederik juist als één van de eersten 

was benaderd.667  

 De onvolledigheid van deze lijsten, én hun rommelige karakter – die van Van Campen 

is, zoals gezegd, geschreven op een vel dat ook andere aantekeningen toont en in Huygens’ lijst 

zijn er op verschillende momenten opmerkingen bijgeschreven – geven mijns inziens een 

indicatie van hoe deze bronnen moeten worden gewogen. In plaats van officiële documenten 

lijken het meer administratieve krabbels. Ze kunnen zijn ontstaan tijdens de vergaderingen 

waar Huygens in zijn brief aan Amalia uit 1655 over schrijft. Misschien is het wel juist hierom 

dat deze bronnen zo geschikt zijn om over te speculeren. Waarom noemde Huygens de Zuid-

Nederlandse schilders onder het kopje ‘Haghe’, hoe zijn namen als Van Loo en Backer op 

Huygens’ lijst terecht gekomen, en waarom werden zij niet ingeschakeld?668  

 Met het oog op de vraag naar Huygens’ aandeel in de selectie valt op dat geen van de 

geselecteerde schilders door zijn inzet bij Frederik Hendrik, Amalia of Willem II lijkt te zijn 

                                                      
666 Zie over de achtergrond en opleiding van Post: Terwen en Ottenheym (1993), vooral hoofdstuk 1.  
667 Verder missen bij Huygens de namen van Lievens en Jordaans en hij noteert wel de niet ingeschakelde 
Hanneman, Van Loo en Backer. Bij Van Campen mist verder Van Couwenbergh, terwijl de namen van de niet 
ingeschakelde Seghers en Bleker wel voorkomen. 
668 Jacob van Loo en Jacob Backer zijn twee op dat moment in Amsterdam werkende schilders. Mogelijk was 
Backer de leermeester van Van Loo, en ook is gespeculeerd dat zij samen op Huygens’ lijst voorkomen om de 
classicistische vrouwelijke naakttaferelen die van hen beiden bekend zijn. Zie de catalogusentry van Giltaij in de 
tentoonstellingscatalogus Hollands Classicisme, Blankert, Dufais (e.a.) (1999), p. 164. Amalia, en Huygens, zullen 
echter Backer vooral kennen om de Allegorie op de Republiek, die hij, zoals eerder ter sprake kwam, in 1644 voor 
paleis Buren leverde. Waarom Backer niet opnieuw werd ingeschakeld – of dat hij een mogelijk opdracht 
weigerde – is niet bekend. Er is gespeculeerd dat de Allegorie misschien minder indruk had gemaakt dan gehoopt. 
Van den Brink (2008), p. 57. Giltaij schreef ook over Backer een entry waar hij de vraag waarom Backer niet voor 
de Oranjezaal schilderde niet stelt. Van Loo had op zijn beurt nog niet voor het hof had geschilderd, maar zijn 
naam was in hofkringen wel bekend. In het hiervoor al aangehaalde dagboek van Willem Frederik is vermeld dat 
hij na zijn bezoek op 16 december 1648 aan de Haarlemse schilders die voor de Oranjezaal aan het werk waren, 
naar Amsterdam reed en zich op dezelfde dag door Van Loo liet portretteren. Willem Frederik/Visser (1995), p. 
609. 
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geïntroduceerd.669 Verder had het merendeel van schilders (Coques, Van Couwenbergh, De 

Grebber, Van Honthorst, Lievens, Soutman en Willeboirts Bosschaert) voordat ze aan de 

Oranjezaal begonnen al voor het hof gewerkt, verschillende opdrachten kwamen al ter sprake. 

Ook bij die opdrachten is bemiddeling van Huygens niet aantoonbaar. Van Eikema Hommes 

stelt dat het aannemelijk is dat Van Campen voor de beschildering van de gewelfdelen de aan 

Haarlem gerelateerde schilders De Grebber, Van Everdingen en Soutman vroeg, omdat voor 

het bereiken van een consistente uitvoering van de hemelse lichteffecten een goede coördinatie 

en samenwerking noodzakelijk was.670 In de selectie van de Zuid-Nederlandse schilders speelde 

ook Coques een rol. Kortom: bij de selectie van schilders speelden meerdere personen en 

factoren een rol en wordt Huygens’ aandeel eerder over- dan onderschat. 

Afsluitend 

Volgens de brief aan zijn zonen droeg Huygens bij aan de totstandkoming van de Oranjezaal 

door het organiseren van vergaderingen met schilders, architecten en genealogen en het 

onderhouden van contact. Verder merkte hij daar op dat de zaal op zijn aanraden haar naam 

kreeg, en dat de Latijnse teksten in de zaal van zijn hand waren. Precies deze werkzaamheden 

kunnen met andere bronnen worden geboekstaafd.671 Hiervoor heb ik beargumenteerd dat het 

niet aannemelijk is dat Huygens in deze brief bescheiden is geweest. Ook in andere bronnen 

rondom de Oranjezaal benoemde hij het belang van zijn verdiensten. Eén van zijn Latijnse 

teksten, de spreuk op de fries van de koepel, omschreef hij aan Amalia als ‘één van de 

belangrijkste onderdelen van de zaal’. Door Willeboirts Bosschaert te benaderen voor het 

schilderij dat door De Craijer was geweigerd, blijkt dat zij gebruik maakte van door Huygens 

gegeven informatie.  

Er is geen reden om op zoek te gaan naar meer bemoeienis van Huygens bij de 

Oranjezaal. De analyse van de primaire bronnen toont, dat het ‘ordonneren’ van schilderijen 

gebeurde door Amalia en door Van Campen, en dat zij ook degenen waren die schetsen en 

schilderijen al dan niet goedkeurden. Willem Frederik, Post en Huygens bezochten de in 

dienst genomen schilders, mogelijk in het gezelschap van Constantijn II. Over de financiën is 

niet veel meer bekend dan dat Van Campen een staat met verwachte kosten maakte, en dat 

Huygens degene was die geschreven werd als problemen optraden bij de betaling. Uit de brief 

van Van Couwenbergh blijkt dat de schilderijen naar Van Campen dienden te worden 

opgestuurd. De communicatie met de schilders die op afstand werkten verliep via Huygens en 

                                                      
669 Er zijn geen bronnen overgeleverd waaruit dit valt af te leiden. Zie voor het specifieke contact van Huygens 
met Lievens, Soutman en Willeboirts Bosschaert het tweede deel van dit hoofdstuk.  
670 Van Campen leverde zelf ook gewelfdelen. Zie Van Eikema Hommes (ongepubliceerd).  
671 Huygens noemde in de brief aan zijn zoons zijn taak Amalia op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in 
1655 niet. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat deze taak niet specifiek was voor dit project. 
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hij was ook, wederom, degene die met Amalia correspondeerde over de voortgang van de 

decoratie.  

Ten slotte moet moet aandacht worden besteed aan de praktische én theoretische 

ideeën van Amalia. Willem Frederik zag haar, het kwam hiervoor al ter sprake, schilderijen 

‘ordonneren’. Dit is een belangrijk citaat omdat het aangeeft dat Amalia zelf schetsen voor 

schilderijen liet maken. Het is zonder twijfel dat ze steeds zelf vinger aan de pols hield. 

Huygens schreef haar dat hij ervan was doordrongen dat zij telkens haast had de werken te 

zien. Willeboirts Bosschaert hoopte dat hij haar wens kon vervullen om de schilderijen al in 

mei 1650 te ontvangen, en uit Jordaans’ brief blijkt dat zij deze schilder op haar kasteel in 

Turnhout had ontboden om met hem zijn eerste opdracht door te nemen. Ook uit latere 

brieven van Jordaans komt naar voren dat zij nauw betrokken was bij de opdrachten. Dat 

Amalia’s wil wet was, blijkt verder uit Huygens’ brief over de kwartieren. Waar hij voorstelde 

om 16 verschillende wapenschilden te laten spiegelen, toont de Oranjezaal op haar aanwijzing 

32 verschillende wapens.672 Kortom: Amalia’ aandeel aan de verschillende aspecten van het 

project moet niet worden onderschat.  

Huygens’ functie vanuit de bronnen rondom de paleizen 

Er zijn geen aanwijzingen dat Huygens tijdens zijn dienstjaren onder Frederik Hendrik – vóór 

de decoratie van de Oranjezaal – invloed heeft uitgeoefend op de decoratie van de paleizen. 

Het deel van zijn functie waar het deze projecten betrof, blijkt in grote lijnen te hebben 

bestaan uit het onderhouden van contacten met buitenlandse contactpersonen. Bij de 

opdracht voor de decoratie van het kasteel Buren tonen de bronnen hem als degene die men 

op de hoogte moest houden van actuele, artistieke gebeurtenissen; ongetwijfeld ook door zijn 

aanwezigheid bij, en dagelijkse contact met de stadhouder. Het artistieke beleid van Frederik 

Hendrik was voor Huygens als zodanig één van de vele dagelijkse dingen waar hij, as a part of 

the job, bij betrokken was. Van Campen daarentegen komt regelmatig naar voren als degene 

die verantwoording droeg voor de artistieke beslissingen. 

Huygens’ naam duikt vooral op in documenten die ‘praktisch’ genoemd kunnen 

worden. Hij tekende met Van Campen het leveringscontract voor de stenen sokkels voor de 

hal in Honselaarsdijk en schreef pittige brieven aan mensen die hun verplichtingen niet 

nakwamen. Het feit dat Amalia hem heeft gevraagd of de schilderijen voor de portrettengalerij 

in Ter Nieuburg bij hem thuis waren geleverd geeft aan dat zijn huis, waarvoor hij de grond 

van de stadhouder cadeau kreeg en dat zich in de directe omgeving van het Binnenhof bevond, 

een van de plaatsen was waar stadhouderlijke zaken werden geregeld. Huygens’ dagelijkse 

brieven aan Amalia zijn een belangrijke bron van wat bekend is over de activiteiten van 

                                                      
672 Kolfin (ongepubliceerd), p. 5. Hij wijst hierop in navolging van Brenninkmeijer-de Rooy (1982). 
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Frederik Hendrik en zijn hovelingen. Daarin zijn slechts summiere aanwijzingen te vinden dat 

in dit contact ruimte was voor praktische adviezen, zoals het geval was bij de portretten voor 

Ter Nieuburg. Huygens wist ongetwijfeld van alle opdrachten, maar een sturende rol in de 

decoratie van de paleizen is niet aantoonbaar.  

 

Opvallend is wel hoe vaak Huygens voorkomt in de bronnen over de totstandkoming van de 

Oranjezaal; veel vaker dan in de plannen voor en uitvoering van de decoratie van 

Honselaarsdijk, Ter Nieuburg en Buren. Bovendien haalde Huygens de Oranjezaal in de brief 

aan zijn zonen uit 1655 expliciet aan, terwijl hij daar zijn werk voor de andere bouw- en 

decoratieprojecten niet noemde. Hoe kan dit worden verklaard? De Oranjezaal was een 

prestigeproject, maar dat gold ook voor Honselaarsdijk waar de bronnen Huygens niet laten 

zien als iemand die zich er actief mee bezig heeft gehouden. Waarschijnlijk hebben in het geval 

van de Oranjezaal ook sociaal-politieke factoren een rol gespeeld. 

Na de dood van Frederik Hendrik werd de stadhouder opgevolgd door zijn zoon 

Willem II. Waar Huygens onder de Frederik Hendrik stevig in het zadel zat, werd zijn positie 

onder Willem II onzeker. De dag na het overlijden van zijn vader stelde Willem II een nieuwe 

secretaris aan, Johan Heilersieg. In de jaren die volgden bleek dat Huygens niet werd 

ontslagen, maar dat zijn taken veranderden. Waar hij voorheen als eerste secretaris diende, 

werd hij door Willem II voornamelijk ingezet bij particuliere en buitenlandse missies.673 Ook 

slaagde Huygens er voorlopig niet in zijn zonen aan een ambt te helpen. Bij Willem II verbleef 

hij niet in de directe omgeving van de stadhouder, iets wat in zijn dienstjaren onder Frederik 

Hendrik wel het geval was.674 Het is niet ondenkbaar dat Huygens na de dood van zijn patroon 

zoveel mogelijk taken naar zich toe wilde trekken. De aandacht die hij door het werk voor de 

Oranjezaal op zichzelf kon richten, was meer dan welkom en hij had er op dat moment tijd 

voor.  

Het contact tussen Huygens en Amalia was in deze periode slecht. Dit blijkt onder 

andere uit het dagboek van Willem Frederik. De Friese stadhouder schreef bijvoorbeeld op 13 

februari 1647 dat Huygens ruzie had met François van der Lee, klerk en rekenmeester van 

Frederik Hendrik. De oorzaak van de ruzie was dat Van der Lee aan het hof nieuwe privileges 

had verworven. Volgens Willem Frederik had Amalia die aan Van der Lee toegekend omdat 

zij, volgens het dagboek ‘quaet’ was ‘op Sulekum’.675 De ruzies hadden waarschijnlijk te maken 

met Huygens’ verwoede maar vruchteloze pogingen om zijn zonen aan een goede functie te 

helpen. In deze context moet de genoemde brief ‘a mes fils’ ook worden gelezen. Vanuit dit 
                                                      
673 Janssen (2005), pp. 129-130. 
674 Zie over Huygens’ positie onder Willem II in het algemeen Groenveld (1988b), pp. 16-21 en specifiek over zijn 
pogingen om zijn kinderen aan het werk te helpen Groenveld (1988a), pp. 63-83. Hoewel Groenveld aangeeft dat 
Huygens’ aanblijven aan het hof als een verworvenheid werd beschouwd, stelt Janssen dat diens positie in die 
jaren aan status afnam. Janssen (2005), pp. 129-131. 
675 Willem Frederik/Visser (1995), p. 334.  
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perspectief is het opvallend dat Huygens zich in deze periode naar Amalia toe regelmatig 

negatief uitliet over Van Campen.676 Probeerde Huygens zo zijn eigen positie aan het hof te 

versterken?  

Huygens als aanspreekpunt voor schilders 

Een volgende vraag die hier aan de orde moet komen, is hoe Huygens’ baan door tijdgenoten 

werd gezien. In zijn correspondentie komen vele verzoeken voor van mensen die de secretaris 

van de stadhouder schreven in de hoop iets voor elkaar te krijgen. Ook schilders maakten van 

deze methode gebruik en deze correspondentie is de belangrijkste bron voor een analyse van 

het contact tussen de secretaris en de schilders van zijn tijd.677 Wat vertellen de brieven van 

schilders aan Huygens over de manier waarop hij aan het hof functioneerde?  

 De eerste vraag die hier wordt gesteld, is op welke manier schilders met Huygens 

contact zochten. Daarna licht ik de brieven van twee schilders aan Huygens uit zijn 

correspondentie: die van Abraham de Verwer en Dirck Bleker. Vervolgens zal de rol van 

Huygens in de opdrachten van het hof aan Rembrandt en Thomas Willeboirts Bosschaert 

worden geanalyseerd. Ten slotte besteed ik apart aandacht aan het contact tussen Huygens en 

respectievelijk Pieter Paul Rubens en Daniël Seghers. Beide Zuid-Nederlandse schilders 

ontvingen opdrachten van het hof maar het karakter van deze contacten is bijzonder.  

Werk aan het hof door contact met Huygens? 

Systematisch onderzoek naar het overgeleverde gedeelte van Huygens’ zakelijke 

correspondentie levert een lijst op van 18 schilders met wie hij contact had in de periode van 

zijn aanstelling in 1625 tot de voltooiing van de Oranjezaal in 1652.678 Het gaat voor het 

overgrote deel om bij Huygens inkomende zakelijke post. Verder is van een aantal brieven 

alleen het bestaan, en dus niet de inhoud bekend. In 1825 vond er een verkoop plaats van 

Huygens-autografen uit het bezit van zijn nazaat Van Sypesteyn. Van deze verkoop bestaat een 

veilingcatalogus – zie bijlage 2. Hierin worden brieven aan Huygens van schilders vermeld 

waarvan de tegenwoordige verblijfplaats onbekend is. Zo wordt bijvoorbeeld melding gemaakt 

                                                      
676 Zie de hiervoor behandelde brief Brieven 4974 en bijvoorbeeld ook 4997.  
677 Nieuwenhuis-Van Berkum (1987), p. 118 wijst hier expliciet op, zie daarna Broekman (2005), p. 44.  
678 Van der Venne (>1634), Rubens (>1635), De Verwer (>1636), Rembrandt (>1636), Van Honthorst (>1637), 
Soutman (>1638), De Bray (>1639), Vroom (>1641), Van Fornenbergh (>1641), Willeboirts Bosschaert (>1642), 
Coques (1645), De Cocq (>1646), Van Utrecht (>1648), Saenredam (>1648), Craen (>1648), Bleker (>1649), 
Jordaans (>1649), Van Couwenbergh (>1651). De correspondentie met de graveur Hendrik Hondius (Brieven 
1523, 1564, 2424, 3834, 3839) neem ik hier niet mee – waarom Unger diens brieven aan Huygens publiceert in 
zijn artikel over brieven van schilders aan Huygens is niet duidelijk. Zie Unger (1891), pp. 190-193. Volgens 
Orenstein is de brievenschrijver overigens niet de Haagse Hondius die Huygens’ tekenopleiding verzorgde, maar 
de Amsterdamse Hendrik Hondius. Orenstein (1996) p. 154, noot 6. 
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van twee brieven van Salomon de Bray aan Huygens uit 1639 en 1640.679 Andere brieven die in 

deze veiling voorkomen zijn wel teruggevonden.680  

 Met het oog op de vraag naar Huygens als aanspreekpunt van schilders valt op dat, 

tegen de verwachting in, slechts weinig van deze inkomende brieven geschreven zijn met de 

intentie via deze secretaris contact met het hof te leggen. Het merendeel behelst de afwikkeling 

van lopende opdrachten. De eerste zakelijke inkomende brief van een schilder is die van 

Adriaan van de Venne uit 1634. Op dat moment was Huygens al vele jaren als secretaris in 

dienst van Frederik Hendrik. Ik breng hierbij in herinnering dat er, zoals eerder in dit 

hoofdstuk ter sprake kwam, ook geen aanwijzingen zijn van betrokkenheid van Huygens bij 

vroege artistieke projecten zoals paleis Honselaarsdijk. Dit kan in verband worden gebracht 

met de ontwikkeling van zijn carrière aan het hof.  

Huygens was in 1625 als secretaris van Frederik Hendrik aangesteld. In 1630 verwierf 

hij het lidmaatschap van de Nassause Domeinraad, een lichaam waarvan de geschiedenis tot in 

de middeleeuwen terugging. Naast het adviseren van de Prins was de voornaamste taak van 

haar vijf tot zeven leden het beheer van de grondgebieden van de Oranjes en van de financiën 

van het hof. Het betrof dus een uitbreiding van zijn takenpakket. In 1632 schreef de 

stadhouder een commissiebrief waarin is vermeld dat Huygens in een proeftijd van zeven jaar 

‘de cloeckheyt, ervarenheyt ende suffisantie’ van zijn positie als secretaris had bewezen. De 

betaling van het salaris werd, met terugwerkende kracht, over de hele periode geregeld.681  

 

De eerste schilder die zich bij Huygens aandiende met de vraag om een opdracht van de 

stadhouder was, zoals gezegd, Adriaen van de Venne. Er zijn brieven van hem aan Huygens 

bekend uit 1634 en 1635. Hij was in 1625 naar Den Haag gekomen en schonk een jaar later 

een boek met tekeningen aan de koning en koning van Bohemen. In het vorige hoofdstuk is 

op dit cadeau en op andere geschenken ingegaan. De brieven aan Huygens staan in het teken 

van Van der Venne’s pogingen om een opdracht van de stadhouder te ontvangen, hij vraagt 

‘om eyndelyck eens te verkrygen, dat ick mochte de eere hebben wat aerdighs te maecken in de 

konstkamers van den Doorluchtigen Prince van Orange, gelyck andere hebben gedaen’.682 Van 

der Venne zal zich hebben beroepen op het vroegere contact met de secretaris, de schilder had 

in 1622 immers Huygens’ Batave tempe geïllustreerd uitgegeven. Hij lijkt niet succesvol te zijn 

                                                      
679 Over de inhoud van deze brieven kan alleen worden gespeculeerd. Salomon de Bray was niet alleen schilder, 
maar ook dichter en architect. Gezien het tijdstip waarop de brieven geschreven zijn, 1639 en 1640 en diens 
contact ook met Jacob van Campen zou de architectuur het onderwerp kunnen zijn geweest. Had Huygens hem 
een exemplaar van zijn bundel gravures van Domus gegeven? Of schreven de heren over de bouw van Hofwijck? 
Huygens zou later de naam van De Bray op zijn lijst zetten met schilders voor de Oranjezaal uit Haarlem. Zie 
over de Haarlemse schildersfamilie De Bray recentelijk Biesboer (e.a.) (2008). 
680 Voorbeelden hiervan zijn de correspondentie met Soutman en Bleker. 
681 Zie over Huygens carrière Groenveld (1988b).  
682 Brieven 1193.  
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geweest, in het vorige hoofdstuk kwam al naar voren dat hij waarschijnlijk nooit een opdracht 

van Frederik Hendrik heeft ontvangen.  

Een van de weinige schilders die zichzelf via Huygens bij het hof probeerde te 

introduceren is de Zuid-Nederlandse schilder en rederijker Alexander van Fornenbergh 

(werkzaam 1621-1663).683 Hij stuurde Huygens een brief vanuit Luik op 3 september 1641. 

(Afb. 46) Aanleiding van zijn schrijven was zijn kennismaking met Maerten Reymbouts. Deze 

Reymbouts diende Frederik Hendrik, zo schreef Van Fornenbergh, door levering van ‘schoone 

tappijten, gelijck als […] konstighe schilderijen’.684 Reymbouts, zo liet Van Fornenberg weten, 

zou Huygens kunnen vertellen over zijn schilderkunstige kwaliteiten. Van Fornenberg had 

namelijk van Reymbouts vernomen dat de jonge Willem ‘seer geneghen is tot de 

teeckenkonst’. Hij bood zich daarom via Huygens aan ‘hem [Willem] t’en dienst te moghen 

sijn, soo in ’t leeren teeckenen, ordoneren, verlichterije, olijveruw, landtschap ende figuren – 

behalven soo groot als ’t leven – ende noch meer, waervan andere sullen voor mij spreken’. 

Van Fornenbergh vervolgde: ‘sende hiermede tot een kleijn bewijs een myner teeckeninghen 

ende ordonantien’. Hij eindigde door aan te geven dat Huygens ook bij de met hem bevriende 

Puteanus naar hem kon informeren.685 

In de brief van Van Fornenbergh schreef de schilder dat hij tekeningen mee stuurde. 

Deze zijn helaas niet bekend. De schilder blijkt bovendien zijn verzoek kracht bij te hebben 

gezet door in te spelen op Huygens’ liefde voor literatuur. In de Koninklijke Bibliotheek wordt 

bij de brief namelijk een tekst van Van Fornenberghs hand bewaard. De titel van dit 9 folia 

lange gedicht luidt: ‘Gheestelijcke Bedenckinghe op de behouden Arcke inde wateren der 

Duluvie toe-geëijgent Aenden Hoogh-geleerden ende Ridderlycken, Heere d’Heer, 

Constantinus Huijghens. etc.’686 (Afb. 47) In de opdracht schrijft Van Fornenbergh dat hij met 

dit gedicht wil reageren op de ‘loffelycke en[de] on-vergelijck-baere schriften van Vwe. 

Edelheid.’ Graag hoorde hij er Huygens’ mening over. Van een reactie van Huygens is niets 

bekend, in ieder geval kreeg van Fornenberg niet de gewenste aanstelling als tekenleraar. 

Waarschijnlijk heeft Pieter Quast (1605/06-1647) als tekenleraar van Willem II gewerkt.687 De 

naam Van Fornenbergh komt niet voor in de inventarissen van de stadhouderlijke 

verzameling.  

                                                      
683 Brieven 2844, de autograaf is in de KB: KA 42c-3. 
684 In de ordonnantieboeken komt een betaling voor aan ‘Martin Reijnbouts, tapissier’ die is gedateerd 24 Febr. 
1637. Zie Slothouwer (1945), p. 338. 
685 Zie ook Broekman (2005), p. 37. 
686 Worp maakt van dit gedicht alleen melding. Ad Leerintveld en ik hebben de tekst getranscribeerd; de tekst is te 
vinden in bijlage 4.  
687 Kernkamp (1943), p. 65. Hier wordt geen bron vermeld. In een van de eerste artikelen over Pieter Jansz. Quast 
vermeldt Bredius dat er is gespeculeerd over dit docentschap op basis van de interpretatie van een overgeleverde 
prent door Hondius naar een schilderij van Quast. Zie Bredius (1902), p. 74. Tegenwoordig wordt deze 
hypothese niet meer vermeld. Zie bijvoorbeeld Buijsen (1998), pp. 338-339. Elmer Kolfin meldde mij dat hij met 
Groenveld een artikel gaat schrijven waaruit zal blijken dat Quast inderdaad de tekenleraar van Willem II was.  
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Andere schilders die Huygens met hun brieven cadeaus aanboden in de hoop op 

stadhouderlijke patronage waren Craen en Saenredam, in het vorige hoofdstuk kwamen ze al 

ter sprake. De Middelburgse schilder Laurens Craen diende zich in 1648 bij Huygens aan in de 

hoop op een opdracht van de net aangestelde stadhouder Willem II. Hij schonk Huygens een 

schilderij, in de hoop op gunstige bemiddeling. Hoewel een schilderij van zijn hand wel in de 

inventarissen van de nazaten van Huygens voorkomt, lijkt hij niet te zijn ingeschakeld door de 

stadhouder. Hetzelfde geldt voor Pieter Saenredam die werkzaam was in Haarlem. Ook hij 

schreef Huygens in 1648 een brief waarin hij de hoop op stadhouderlijke patronage uitsprak 

en stuurde een of meerdere schilderijen mee.  

 

Het sturen van een brief aan Huygens met als doel zich bij het hof te introduceren, blijkt voor 

schilders geen sleutel tot succes te zijn geweest. Geen enkele schilder die Huygens schreef om 

een opdracht te krijgen en die niet al eerder voor het hof had gewerkt, slaagde daarin. Waren 

de schilders in Huygens’ ogen niet goed genoeg? Paste hun werk volgens de secretaris niet in 

de verzameling van de stadhouder? Of was de secretaris niet bij machte om het pleit voor 

schilders in hun voordeel te beslechten? Zijn de eventueel wél succesvolle brieven van schilders 

niet overgeleverd? Of wist de stadhouder zélf heel goed van welke schilders hij werk in zijn 

paleizen wilde? Om niet te vervallen in speculatie ga ik terug naar het bronnenmateriaal.  

 Was er voor kunstenaars een manier waarop zij zich bij de secretaris van de stadhouder 

wél op succesvolle wijze konden aandienen? Uit de correspondentie blijkt dat de mensen die 

een opdracht ontvingen nadat ze met Huygens’ contact hadden gehad telkens bij hem waren 

geïntroduceerd door een derde, gezaghebbende, persoon. Het meest bekende geval is de 

architect die in dit hoofdstuk al vaak ter sprake kwam: Jacob van Campen. Eind 1632 schreef 

Huygens’ oud-studiegenoot uit Leiden Johan Brosterhuysen hem een brief waarin hij Huygens 

vroeg om een jachtvergunning voor Van Campen. Brosterhuysen was jurist en dichter en had 

samen met Huygens gestudeerd. Hoewel bij Van Campen geen adellijk bloed door de aderen 

stroomde, was hij volgens Brosterhuysen een ‘goede architect en een goede schilder, en 

trouwens doet hij u een stuk van zijn makelij cadeau’.688 Verder werden de graveur en schilder 

Jan van Bronckhorst (1603-1661) in 1637 en de beeldhouwer François Dieussart in 1641 door 

hofschilder Gerard van Honthorst met succes bij Huygens geïntroduceerd.689 

 Van Campen was op zijn beurt mogelijk degene die ervoor zorgde dat Pieter Soutman 

via Huygens aan opdrachten van het hof kwam. In een brief die Soutman op 30 januari 1638 

                                                      
688 Brieven 739: ‘…bon architecte et bon peintre; et à propos il vous faict present d’une piece de sa façon…’. Zie 
daar ook nr. 804 en hoofdstuk 2 van dit proefschrift over het dubbelportret van Huygens en Susanna dat Van 
Campen mogelijk voor deze gelegenheid voor Huygens schilderde. Zie over Brosterhuysen als dilettant en het 
contact met Huygens bijvoorbeeld Leeflang (2004).  
689 Brieven 1666, 1770 en 1777. Het verzoek van Van Honthorst werd nog kracht bijgezet door Ploos van Amstel 
die Huygens ook over Van Bronckhorst schreef: Brieven 1682. Zie over Van Bronckhorsts opdracht van het hof 
Kolfin (2006). Zie over Dieussart Brieven 2802 en bijvoorbeeld Scholten (1997). 
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vanuit Haarlem aan Huygens schreef, komen gravures ter sprake die via tussenkomst van Van 

Campen door Huygens waren gekocht.690 Ook schreef Soutman in deze brief dat hij graag voor 

het hof wilde werken. In 1639 werd de schilder betaald voor portretten voor Ter Nieuburg, in 

1640 ontving hij geld van het hof voor een boek met gravures van de Graven van Nassau en 

daarna leverde hij schilderijen voor de Oranjezaal.691  

 In het Rijksprentenkabinet in Amsterdam wordt een bijzonder relatiegeschenk 

bewaard: een gegraveerde prent die volgens de weergegeven tekst door Soutman in 1642 aan 

Huygens is opgedragen.692 (Afb. 48, 49) In de inventaris van Huygens’ boekenbezit zijn verder 

twee boeken met printen van Soutman vermeld, waaronder de genoemde serie Graven van 

Nassau.693 Hoewel niet bekend is hoe het éérste contact tussen Soutman en Huygens tot stand 

is gekomen, is het aannemelijk dat dit via het Haarlemse milieu van kunstenaars is gegaan.  

De brieven van Abraham de Verwer en Dirck Bleker 

Een schilder van wie niet bekend is hoe hij met het hof in contact kwam, maar die wel met 

Huygens heeft gecorrespondeerd, is Abraham de Verwer van Burghstrate (ca. 1585 – 1650). 

Hij was schilder van zeestukken, werd waarschijnlijk geboren in Haarlem maar werkte vooral 

in Amsterdam.694 Al in de inventaris van het Stadhouderlijk Kwartier en paleis Noordeinde uit 

1632, komt een Slag van Gibraltar van zijn hand voor.695 Van de eerste brief van De Verwer 

aan Huygens is alleen de laatste bladzijde bewaard, gedateerd 9 januari 1636. De laatste zin 

luidde:  

 

Ick bedancke oock seer mynheere den prinse van sinne extra goede ende royale betalinge weegen die 
twee stucken schilderij van Vlissingen ende der Veeren by my gemaeckt, ende houde my oock 
sonderlynge veroblijgeert aen UE., mynen seer waerden vrint, also ick t daervoor houde, dat mynheer in 
deselve saake my seer goet syt gedachtich geweest […].696  

 

                                                      
690 Deze brief bevindt zich in de British Library en werd ontdekt door Kerry Barrett (zie voetnoot 619). Soutmans 
brief aan Huygens van 30 januari 1638 is waarschijnlijk vermeld in de verkoopcatalogus van Huygens’ nazaat C.A. 
van Sypesteyn (1785-1841). Daar komen twee brieven van Soutman aan Huygens voor, één uit 1638 en één uit 
1639. Zie Sypesteyn (1825) en bijlage 2.  
691 Zie Slothouwer (1945), pp. 300-301 en 333.  
692 Mijn hartelijke dank gaat wederom uit naar Kerry Barrett, die ook dit document onder mijn aandacht bracht 
én mij de foto’s ervan deed toekomen. De tekst op de prent luidt: ‘Superbice ergo depulsi e coelis Luciferi. 
Vindicem Michaelem. Constantino Hugens. Equiti. Ioparchie Zuijlechemij. Principis Auriaci Senatori. et a 
secretis. illustrium ingeniorum Patrono. Musarum Apollini Dedicat. seseq ejus clarissimo Nomini L.M.Q. 
devovet Petrus Soutman. Cum. Privil. P. Paulo Rubens Pinxit I Suyderhoef sculp. Ao 1642.’ In vertaling: ‘Lucifer, 
om zijn overmoed verdreven uit de hemel, beschermd door Michael. Opgedragen aan Constantijn Huygens. 
Ridder. Heer van Zuylichem. Raad van Oranje en geheimschrijver. Beschermheer der illustere genieën. Apollo 
der Muzen. Door P. Soutman. Geschilderd door Rubens, gegraveerd door Suyderhoef in 1642.’  
693 ‘Huys van Oosterwijck door P. Soutman’ en ‘Huys van Nassauw door P. Soutman’. Zie Huygens (1688), p. 62. 
694 Zie Giltaij en Kelch (1996), p. 133. Zie voor het contact met Huygens: Broekman (2005), p. 36. 
695 Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974-1976) I, p. 189 (nr. 179). De Slag van Gibraltar was mogelijk een 
geschenk van de Admiraliteit van Amsterdam aan Frederik Hendrik. Zie hiervoor Giltaij (1996), p. 133 met daar 
ook een overzicht van relevante literatuur. Tucker gaat in haar dissertatie over Honselaarsdijk niet op het werk 
van deze schilder in, zie Tucker (2002). 
696 Brieven 1337. 
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Het schilderij van Veere is een van de stukken die in de inventaris van Honselaarsdijk uit 1707 

wordt vermeld.697  

In hoeverre Huygens bij deze opdracht aan De Verwer betrokken was, is onduidelijk. 

De schilderijen waren op het moment van schrijven al betaald, zijn werk was daarvoor al bij 

het hof bekend en het is niet ondenkbaar dat De Verwer op dat moment ook al contact had 

met de stadhouder zelf. Er is namelijk een brief bekend die hij op 19 april 1639 aan Frederik 

Hendrik had geschreven. Daarin vertelde de schilder over schilderijen die hij van Franse 

steden had gemaakt.698 Dat de stadhouder werk van De Verwer kocht, blijkt uit een 

betalingsopdracht. Op 14 oktober van dat jaar was uitbetaald aan:  

 

Abraham de Verwer, schilder tot Amsterdam, de somme van vier hondert Car. gul. waer mede Sijn 
Hoocht den selven vereerende, ter sake van twee stucken schilderijs sijnde de Louvre van Parijs in twee 
verscheijden gesichten bij hem aen Sijne Hoocht gelevert699  

 

Deze post is in verband gebracht met twee stadsgezichten van Parijs die in de inventaris van 

Honselaarsdijk worden genoemd.700  

 In de tweede brief van De Verwer aan Huygens bood ook hij zich aan als tekenleraar 

voor Willem II. Worp plaatst de brief in januari 1640.701 Net als Van Fornenbergh, die 

hiervoor ter sprake kwam, slaagde ook De Verwer er niet in om als tekenleraar voor Willem II 

te worden aangesteld.  

In de derde en laatste brief aan Huygens vroeg De Verwer hem opnieuw om hulp.702 

De schilder had van de stadhouder opdracht gekregen twaalf schilderijen van ‘Oostyndische 

subjecten’ te maken. Willem Boreel (1591-1668), bewindhebber van der VOC, had hem 

ontboden om vier al vervaardigde schilderijen bij Boreel thuis te komen bekijken. Boreel zou 

dan meteen de andere stukken ‘ordonneren’. Toen De Verwer bij Boreel kwam, bleek deze al 

te zijn vertrokken. De Verwer ontving geld voor de stukken die hij al had geleverd en men 

deelde hem mee dat hij ‘geen andere meer maeken soude’. De Verwer schreef aan Huygens dat 

dit hem zeer teleurstelde. Hij vervolgde zijn brief met de opmerking dat: ‘hoewel ik [tegen de 

plaatsvervanger van Boreel] seide, datter noch acht doecken ut last van myn ed. Heere Boorel 

gereet ende begonnen waren’ hij zonder ‘subjecten’ die opdracht niet kon voltooien. Aan 

Huygens vroeg de schilder ‘mynne saeke favorabelyck te gedijnken, ende synne Hoocheijt t 

                                                      
697 Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974-1976) I, 530, nr. 188: ‘Een zee van Verwer de stadt Ter Veere.’. Het 
stuk hing in de Antichambre nr. 18. 
698 Van de brief wordt melding gemaakt door Bredius. Bredius (1890), p. 218. 
699 Slothouwer (1945), p. 333. Giltaij citeert Bredius’ transcript; de laatste leest ‘en twee … gesichten’, in plaats 
van ‘in twee … gesichten’ zoals Slothouwer. Zie Giltaij en Kelch (1996), p. 133. 
700 Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974-1976) I, 530, nr. 191: ‘Een gesigt te Pareys van de revier de Seyne.’ en 
nr. 192: ‘Een gesigt te Parijs van de Pont Neuf.’ Ook deze schilderijen hingen in de Antichambre nr. 18. In de 
voetnoten verwijzen Drossaers en Lunsingh Scheurleer naar Slothouwers transcript.  
701 Brieven 2296. 
702 Brieven s25. 
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selve eens met gelegenheyt voor te dragen, als oock van de ander noch acht begonnen stucken, 

of dat ick sal wachten tot de comste van min Heere Booreel’.703  

Wat de vier al geleverde schilderijen uitbeelden, schreef De Verwer niet. De 

desbetreffende werken kunnen dus niet in de inventarissen worden aangewezen. Wel biedt de 

brief meer informatie over de vermeende wensen van de stadhouder voor de overige acht 

schilderijen. De Verwer gaf aan dat hij opdracht had gekregen nog acht schilderijen te leveren, 

waarvan hem het onderwerp nog niet was meegedeeld. In het middengedeelte van zijn brief 

gaf de schilder voorzetjes. Aannemelijk is, dat deze aansloten ideeën van zijn patroon. Hij 

schreef: 

 

Ick wenste wel, dat synne Hoocheyt inclynatie hadde ende beegeert, om geschildert te hebbben de seer 
wonderlicke ende myrakuleuse viktorien te waeter, die Godt de Heere synne Hoocheyt heeft gegeven 
binnen den tyt van sinne Hoocheyts seer genadige regeringe, die voorwaerwel behoorden ende waerdich 
syn voor de naercommelynge te presenteeren, te meer omdat men noch van prynsen ofte voorgaende 
koonyngen leest, die oyt soodanige vicktorien te waeter hebben gehadt binnen den tyt van hare 
regeryngen, als daer is … 

 

Hierna gaf  De Verwer vijf voorbeelden van recente maritieme hoogtepunten. Eén ervan was 

‘den slach in Duyns, daer de gansche Spansche aermade geslagen ende verovert wert’. Het lijkt 

erop dat een dergelijk schilderij van Tromps overwinning op de Spanjaarden in 1639 

inderdaad door de stadhouder bij De Verwer was besteld. Eén van de twee schilderijen van De 

Verwer bevindt zich in 1707 in Honselaarsdijk. Het gaat om een ‘Zeebataille van Verwer de 

slag in Duyns’.704  

 Het idee voor een serie schilderijen van zeeslagen doet denken aan de serie veldslagen 

die in 1644 in opdracht van Frederik Hendrik voor kasteel Buren werd geschilderd. Of De 

Verwer alsnog de overige schilderijen mocht leveren is niet zeker; uitgezonderd De slag bij 

Duins zijn de andere door hem geopperde onderwerpen niet als zodanig in de inventarissen 

vermeld.705 Ook tegenwoordig zijn geen schilderijen van hem bekend die deze onderwerpen 

afbeelden. De brieven van deze schilder geven geen informatie over activiteiten van Huygens 

om deze schilder aan het werk te helpen. Wel blijkt uit de brieven dat De Verwer Huygens zag 

als assistent, als contactpersoon van Frederik Hendrik. De schilder schroomde niet om ook 

zelf met de stadhouder contact op te nemen. Of De Verwer de voorspraak of bemiddeling van 

Huygens dus nodig had, is te betwijfelen.  

 

                                                      
703 Worp vermeldt dat Boreel op 17 mei 1641 op reis was gegaan; wat het dus aannemelijk maakt dat de brief van 
dat voorjaar dateert. 
704 Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974-1976) I, p. 530 (nr. 186). Zie verder I, p. 528, nr. 133: ‘Een zee van 
Verwer met schoone schepen.’.  
705 In de inventaris van Honselaarsdijk uit 1755 wordt nog vermeld ‘7 schilderijen, alle Hollandsche fortressen in 
Oost-Indiën, door ordre van prins Frederik Hendrik hoogl. memorie na ’t leven laten afschilderen’, maar of het 
hier maritieme schilderijen van De Verwer betreft, is onzeker. Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974-1976) II, 
p. 510, nr. 165. 
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De Amsterdamse schilder Dirck Bleker (ca. 1621-na 1679) kreeg in 1649 de opdracht om een 

Venus te schilderen voor Willem II. Er zijn twee brieven van Bleker aan Huygens over deze 

opdracht. Daar blijkt de betrokkenheid uit van verschillende personen.706 In de eerste brief aan 

Huygens van 4 september 1649 schreef hij:  

 

Doorluchtige Heer, ick send U.E. hier het lang beloofde teekenincke, dat by al dient gecolloreert waer 
syn verff van schaemte sou verschieten, om solang onder weeg gebleeven te hebben, doch wy verhoope 
dat uwe eedle naer syne gewoonelycke beleeftheijt onse verschooninge sal aennemen. 

 

Uit het vervolg blijkt dat de schets, die dus niét in kleur was vervaardigd, vertraging had 

opgelopen door ‘een groot werck voor myn Heer den baeliu van Cermerlant’ dat hij eerst af 

had moeten maken. Bleker sluit de brief af met de opmerking dat indien Huygens ‘noch 

eenige veranderinge van sittende staende of leggende [begeert,] gelieft maer te commandeere’. 

Hoewel onduidelijk is wat Bleker precies met deze opmerking bedoelde, blijkt er wel uit dat hij 

Huygens ziet als degene wiens bevelen hij moest opvolgen.  

 Bleker schreef Huygens op 13 december opnieuw, de brief opende:  

 

Op gisteren heb ick de eer gehat van het besoeck van mijn heer sijn soon wt hem verstaende als dat my 
mijn heer van Suilichem al over drie weeken geadviseert had de meinige van sijne hoocheit, dat mijn 
noch onbekent was. Ick gingh datelijck verneemen aen schippers en briefbestelders, so dat ick uwen 
aengenaemmen van den 19 november den 12 desember becomen hebbe ende den sin verstaen als dat 
sijne hoocheit de venus gecoren hadden van de proporcie van den buick ende lengte. 

 

Het antwoord van de schilder op Huygens’ schrijven van 19 november had dus te lang op zich 

laten wachten, waarop Constantijn Huygens jr. op pad was gestuurd om de schilder in zijn 

studio te bezoeken. De opmerking uit Blekers vorige brief over een eventuele wijziging 

‘sittende staende of leggende’ wordt ook uit deze brief niet duidelijker. Nu schrijft Bleker 

immers dat hij de mededeling over een door Willem voorgestelde wijziging heeft begrepen; hij 

stelt dat de stadhouder ‘gecoren hadden van de proporcie van den buick ende lengte’.  

 In het vervolg van Blekers tweede brief komt ook Van Campen ter sprake. Met hem 

had Bleker over de voorgestelde wijziging gesproken: 

 

Sijn [Van Campens] begeerte is dat men de teeckening soude oversende met den alder eersten alsoo hij 
hier tegenwoordich is. Hij ceurt haer voor volmaeckt schoon en meint dat hij so vertoont om dat het 
wat van onderen gesien wort of omdat het in de teeckening niet genoch wtgeront is, doch als de 
teeckening hier is sullen wij daer van dischereren wat dat tot verbetering van schoonheit sou dienen. 

 

Uit deze passage valt het volgende af te leiden. Van Campen was op 13 december in 

Amsterdam. Hij had de zwart-wit tekening die Bleker naar de stadhouder in Den Haag had 

gestuurd al gezien. Dat kon dus of in Den Haag zijn geweest, of in Amsterdam voordat Bleker 

de schets had verstuurd. Had hij Bleker de opdracht gegeven, of de compositie als opzet voor 
                                                      
706 In de verkoopcatalogus van Van Sypesteyn uit 1825 worden drie brieven van Bleker aan Huygens uit 1649 
vermeld; inmiddels zijn er twee teruggevonden. Zie voor de brieven Dudok van Heel (1981) en de catalogusentry 
‘Dirck Bleker’ van Blankert in Blankert, Dufais (e.a.) (1999), pp. 248-252. 
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de schilder geschetst? Het commentaar van Van Campen leert verder dat de door Willem 

voorgestelde wijziging betrekking had op de houding en anatomie van de Venus. Uit het 

vervolg van de brief blijkt dat het inderdaad de vormen van haar lichaam waren die de 

problemen veroorzaakten:  

 

Ick heb noch een seer schoon model gecreegen dat nae mijn meining het onderste schoonder is. Ick en 
sal geen moeite noch costen ontsien om so het mogelijck is een volmaeckte schoonheit voor den dach te 
brengen ende op het alder curieyeuste wt te voeren. 

 

 De schilder deed er dus alles aan om zijn werk naar tevredenheid van de stadhouder te 

voltooien.707 Bijna een jaar later, op 6 november 1650 werd aan Bleker het formidabele bedrag 

van 1700 gulden voor het schilderij uitgekeerd.708  

De twee brieven van Bleker geven informatie over de rollen van de betrokken 

personen. Allereerst over de schilder zelf: zijn werk was zeer geliefd in deze periode. Niet alleen 

ontving hij een exorbitant bedrag van het hof voor de Venus, ook was hij blijkbaar in de 

positie om een opdracht van de stadhouder uit te stellen omdat hij eerst werk voor andere 

opdrachtgevers wilde afleveren. Met betrekking tot stadhouder Willem II blijkt uit de brieven 

dat die zelf commentaar had gegeven op de ontwerpschets. Over Huygens kan gesteld worden 

dat hij wederom degene was die de correspondentie voerde met de schilder. Aan zijn zoon 

Constantijn was opgedragen om Bleker in zijn atelier op te zoeken nadat een reactie te lang 

uitbleef. Van Campen speelde ook hier de belangrijkste rol in de artistieke component van de 

opdracht. 

De ontdekker van Rembrandt en Thomas Willeboirts Bosschaert?  

Van Rembrandt en Willeboirts Bosschaert ontving Huygens de meeste brieven. Van 

Rembrandt zijn zeven brieven aan Huygens overgeleverd, van Willeboirts Bosschaert negen. 

Beide schilders kregen grote opdrachten van de stadhouderlijke familie. Mede door deze 

relatief grote hoeveelheid brieven is over beide schilders geschreven dat Huygens ervoor heeft 

gezorgd dat zij bij de stadhouder in de gunst kwamen.709 Maar heeft Huygens als zelfstandig 

                                                      
707 Zie over het werken met modellen door Bleker bijvoorbeeld Dudok van Heel (1981). 
708 Zie Slothouwer (1945), p. 337 en de literatuur uit de vorige voetnoten.  
709 Voor Rembrandt spelen hierin naast de brieven uiteraard ook de autobiografie over Huygens’ jeugd een 
belangrijke rol. Bob Haak stelt dat ‘de bewondering’ van Huygens voor Rembrandt er ‘vermoedelijk de oorzaak 
[is] geweest’ dat Rembrandt het portret van Amalia schilderde in 1632. Volgens hem kan verder veilig worden 
aangenomen dat de opdracht voor de Passiereeks – Rembrandt kreeg had opdracht gekregen om een serie 
voorstellingen uit het leven van Christus te schilderen – ‘op instigatie van Huygens is geschied’. Haak (1990), 
(1969)1, p. 96. Zie over Huygens als contactpersoon tussen Rembrandt en het hof Tümpel (1992), pp. 66-80, 
specifiek p. 67. Zie ook Schama (2000), (1999)1, pp. 9-12, 286-294 en specifiek pp. 27-28. Westermann schrijft: 
‘In 1632 Huygens’ admiration for the Penitent Judas led to a commission for a series of paintings on the Passion 
of Christ.’ In haar korte biografieën achterin de monografie stelt ze over Huygens dat hij ‘exerted significant 
influence on the building and decoration of fine palaces for Frederik Hendrik and Amalia van Solms in the 1630s.’ 
Zie Westermann (2000), p. 101 en p. 336. Rudolf Rasch stelt: ‘Theoretisch is het niet uitgesloten dat Frederik 
Hendrik de geestelijke vader van dit voorstel [om Willeboirts Bosschaert te benaderen] is, maar we zullen zien 
dat het Huygens’ gewoonte was om voorstellen uit zijn koker bij voorkeur in de mond van een andere partij te 
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opererende secretaris een rol gespeeld in het contact tussen Frederik Hendrik en de schilders? 

Eerst ga ik in op het contact tussen Rembrandt en het hof, waarna ik mij richt op Frederik 

Hendriks opdrachten voor Willeboirts Bosschaert.  

 

Huygens schreef in Mijn jeugd dat hij samen met zijn broer Maurits Lievens in zijn studio 

bezocht. Ze zullen daar ook Rembrandt aan het werk hebben gezien, al schreef hij dit niet 

letterlijk.710 Of Huygens op basis van één of meerdere bezoeken zijn karakterisering van het 

werk van beide schilders gaf, is niet met zekerheid te zeggen. In de vroege jaren 1630 ontving 

Rembrandt zijn eerste opdracht van het hof. Heeft de schilder deze te danken aan voorspraak 

van de jonge secretaris van de stadhouder, zoals in de literatuur over dit onderwerp vaak 

wordt geschreven? Slechts in een enkele publicatie wordt de vraag gesteld of Huygens 

Rembrandt en Lievens zou hebben opgezocht als dat hem niet was opgedragen door Frederik 

Hendrik.711 Met het oog op Huygens’ positie aan het hof is het niet ondenkbaar dat Frederik 

Hendrik hem op pad had gestuurd. De interesse van de stadhouder voor de schilderkunst is in 

deze periode aantoonbaar.  

In november 1626 bezocht Frederik Hendrik namelijk in Utrecht de ateliers van 

meerdere schilders.712 Huygens vergezelde hem; het bezoek van de stadhouder aan Utrecht is 

in zijn dagboek vermeld.713 De Prins was in de Domstad om het stadhouderschap over deze 

provincie te ontvangen. Na het bezoek aan de ateliers werd hem door het bestuur van de stad 

een diner aangeboden. Tijdens dat diner zouden de burgemeesters informeren welke 

schilderijen Frederik Hendrik het mooist had gevonden, zo staat het in de notulen van de 

vroedschap.714 Waarschijnlijk was hun doel om te bepalen welke schilderijen zij Amalia, die 

niet bij het bezoek aanwezig was, als cadeau konden opsturen.715 In 1627 zou zij immers van 

de Staten van Utrecht vier schilderijen ontvangen.716 Hoewel het niet duidelijk is van wie het 

idee kwam om de ateliers te bezoeken, laat het uitstapje zien dat Frederik Hendrik zich op dit 

vroege moment in zijn carrière interesseerde voor het aanbod van schilders.717  

                                                                                                                                                                      
leggen, […].’ Rasch (1996), p. 96. Heinrich noemt Huygens in zijn monografie van Willeboirts Bosschaert de 
‘kunstsinnige Berater und Sekretär des Prinzen’ zonder over zijn mate van invloed te spreken. Zie Heinrich (2003) 
I, p. 23. 
710 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 88: ‘Ik moge terloops vermelden dat ik een keer samen met mijn broer 
bij hem [Lievens] geweest ben, toen hij mij nog niet kende.’  
711 Busken Huet (1882-1884) II, pp. 485-486. Hij stelt dat dat niet waarschijnlijk is.  
712 Domela Nieuwenhuis citeert de archiefbron. Frederik Hendrik bezocht ‘verscheydene eccelerende schilders 
huijssen’. Welke schilders bezocht werden, is niet vermeld. Zie Domela Nieuwenhuis (2001) I, p. 51. 
713 Unger (1885), pp. 11-12. 
714 Er was besloten ‘de heeren Borgemeesteren desen avont by zyne Exelentie eetende, syn inclinatie eens soude 
sonderen nopende de schilderyen’. Op cit. Domela Nieuwenhuis (2001) I, p. 52. 
715 Domela Nieuwenhuis (2001) I, p. 52. 
716 Zie Van der Ploeg en Vermeeren (1997), p. 35 en in Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997) de cat. nrs. 18, 
19 en 26 over de geschonken schilderijen van Moreelse (Herder, Herderin), Van Poelenburch (Banket der goden 
op de aarde) en Savery (Het paradijs). 
717 Todd Magreta geeft in zijn dissertatie over ontwikkeling van de stadhouderlijke interesse voor artistieke 
ontwikkeling aan, dat hij het niet waarschijnlijk acht dat Frederik Hendrik het bezoek zelf had voorgesteld. Zie 
Magreta (2008), pp.190-191 en daar voetnoot 375. 
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 Er is geen bron waaruit blijkt wanneer Huygens precies Rembrandt en Lievens in hun 

studio in Leiden opzocht.718 Ook is niet bekend hoe Huygens wist van de werkplaats van deze 

mannen.719 In Huygens’ dagboek vermeldde Huygens bezoeken aan Leiden op 21 februari 

1627 en 27 oktober 1628. De laatste datum wordt gezien als het meest waarschijnlijke moment 

waarop het bezoek plaatsvond.720 Is het bezoek aan Utrecht een aanwijzing dat Huygens al in 

de winter van 1627 de schilders bezocht? Was het de stadhouder in Utrecht ter ore gekomen 

dat ook in Leiden jonge schilders werkzaam waren die er een vernieuwende stijl op nahielden? 

Het is niet ondenkbaar dat Frederik Hendrik besloot om zijn secretaris op pad te sturen om 

zich te oriënteren op het aanbod van schilders in de Sleutelstad. Het creëren van vorstelijke 

status door het bouwen van paleizen en aankopen van schilderijen was een belangrijk element 

in het stadhouderschap van Frederik Hendrik en Amalia van Solms.  

 Er is niets bekend over de aanschaf van de schilderijen uit de studio van Rembrandt en 

Lievens die in de inventarissen van de stadhouderlijke verzameling uit 1632 worden genoemd. 

Ook zijn er geen bronnen over het portret dat Rembrandt in dat jaar van Amalia schilderde. 

Evenmin is zeker of Huygens betrokken was bij de aankoop van drie schilderijen uit de studio 

van Rembrandt en Lievens door Frederik Hendrik en die hij vervolgens aan de Engelse 

hoveling Robert Kerr schonk. Met het oog op Huygens’ bezoek aan de schilders ligt het voor 

de hand te veronderstellen dat hij het werk van Rembrandt en Lievens bij de stadhouder had 

aangeraden.721 Maar was Huygens op dit vroege moment in zijn carrière – hij bezocht de 

schilders rond 1627-1628, zelfs nog voor hij door de Frederik Hendrik werd begiftigd met het 

lidmaatschap van de Raad – in de positie om de stadhouder te adviseren?722  

 In haar proefschrift over paleis Honselaarsdijk bestudeert Rebecca Tucker uitvoerig de 

zeven brieven van Rembrandt aan Huygens in het licht van de vraag naar de invloed van de 

secretaris. Zij concludeert dat Huygens mogelijk Rembrandt bij het hof heeft geïntroduceerd, 

maar dat de eerste opdracht voor de Passiereeks – de serie schilderijen over het leven van 

Christus die Rembrandt voor het hof maakte – en waarschijnlijk de volgende ook, door 

Frederik Hendrik zelf was gegeven. De schilder had aan Huygens geschreven dat hij heel druk 

was met ‘die drie passij stucken voorts met bequaemheijt aftemaeken die sijn excellensij mij 

selfs heeft geordijneert’723. Verder schrijft Tucker dat de secretaris ‘oversaw progress and 

                                                      
718 De discussie hierover wordt gevoerd in de context van de datering van het portret dat Lievens van Huygens 
schilderde. De winters van 1626-1627, 1627-1628 en 1628-1629 zijn geopperd. Ekkart geeft een overzicht van de 
literatuur. Zelf pleit hij voor een bezoek in de derde winter, Leerintveld is een van degenen die heeft 
beargumenteerd dat het bezoek plaats had in de eerstgenoemde, en Schwartz oppert de mogelijkheid van ook een 
bezoek in de middelste winter. Zie Leerintveld (1990) en Ekkart (1991), pp. 53-56. 
719 Schama schrijft dat het misschien Huygens’ studievriend Johan Brosterhuysen was, die hem op Rembrandt en 
Lievens had gewezen. Zie Schama (2000), (1999)1, p. 12.  
720 Zie bv. onlangs Wheelock (2008), p. 9 
721 Zie bijvoorbeeld Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997), cat. nrs. 9, 21 en 22. 
722 Vergelijk Tucker (2002), pp. 344-347 en Magreta (2008), pp. 198 en 206-211. 
723 Voor transcript zie Gerson (1961), p. 18. Cursivering door mij, IB.  



168 

 

inspected te final goods’ en ‘served as go-between in matters of price’ en ze sluit af met te 

zeggen dat ‘all final decisions were made by Frederik Hendrik.’724 

 Het is niet aantoonbaar dat Huygens er actief voor heeft gezorgd dat Frederik Hendrik 

werk kocht van Rembrandt en Lievens. Wel blijkt uit Huygens’ autobiografie dat hij in 1631 

uitzonderlijk goed in staat was de specifieke kwaliteiten van deze schilders te duiden. Het feit 

dat Rembrandt hem enkele jaren later als dank een kostbaar schilderij aanbood, is een 

indicatie dat Huygens zich voor deze schilder had ingezet. Over Huygens’ contact met Lievens 

in de vroege jaren van Huygens’ carrière is niet meer bekend dan wat er in Mijn jeugd over 

hem wordt geschreven.725 Uit het voorgaande blijkt echter duidelijk dat alle artistieke 

beslissingen werden genomen door Frederik Hendrik zelf. Zeker is wel dat al deze aankopen 

plaatsvonden in een periode van verhoogde activiteit waar het de opbouw van de 

stadhouderlijke schilderijenverzameling betreft.726 

 

De Zuid-Nederlandse schilder Thomas Willeboirts Bosschaert kreeg de meeste opdrachten 

van het stadhouderlijk hof. Op 3 oktober 1641 schreef Huygens in zijn dagelijkse brief aan 

Amalia vanuit Bergen:  

 

Son Altesse [Frederik Hendrik] is gevallen voor de schilderstijl van een zekere jonge, maar beroemde 
schilder in Antwerpen genaamd Willeboirts, van wie er mooie en grote stukken in deze stad zijn; en uw 
echtgenoot wenst hem te laten werken aan een schoorsteenstuk en heeft hem een paspoort gestuurd om 
hem hier in persoon te kunnen ontvangen.727 

 

Frederik Hendrik heeft schilderijen van de hand van Willeboirs Bosschaert gezien waarover hij 

zo enthousiast was dat hij de schilder een paspoort wilde laten sturen om hem in Den Haag te 

ontmoeten. Het initiatief lag duidelijk bij de Prins, er is geen sprake van bemiddeling. Er zijn 

tegenwoordig ongeveer dertig schilderijen bekend die Willeboirts Bosschaert in opdracht van 

het hof heeft gemaakt en dit is waarschijnlijk maar een gedeelte van het totale aantal dat de 

schilder voor de Oranjes heeft geschilderd.728 Er zijn negen brieven van hem aan Huygens 

overgeleverd tussen 17 oktober 1641 en, waarschijnlijk, maart 1650.729 

                                                      
724 Tucker (2002), pp. 347-349; citaten op p. 349. 
725 Wheelock stelt, zonder verdere aanwijzingen, dat er sprake was van een ‘close relationship’ tussen Huygens en 
Lievens en speculeert over voorspraak van Huygens bij verschillende gebeurtenissen. Zie Wheelock jr. (2008), pp. 
9-10. 
726 Was het opstellen van de inventaris van het stadhouderlijk kwartier en het huis in het Noordeinde (het Oude 
Hof) in 1632 door, of onder leiding van Huygens gebeurd? Sinds 1630 was hij immers lid van de Nassause 
Domeinraad die zich, zoals gezegd, bezigheid met het beheren van het bezit van de stadhouderlijke familie. 
727 Brieven 288: ‘Son Alt.e a trouvé goust icy à la peinture d’un certaine jeusne, mais fameux peintre d’Anvers, 
nommé Willeboorts, duquel y a de belles et grandes pieces en ceste ville; et S.A. desirant le faire travailler pour 
quelque cheminée, vient de luy envoyer un passeport, pour l’avoir icy en personne.’ 
728 Heinrich (2003) I, p. 23. 
729 Zie over het contact tussen beide partijen onder andere Van Gelder (1949), Denucé (1949), Vlieghe (1987), 
Rasch (1996), Van der Ploeg en Vermeeren (1997), p. 57 en Heinrich (2003). Zie Brieven 2894, 2916, 3134, 3782, 
4784, 4908, 4976, 5014 en 5033. 
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 Willeboirts Bosschaert wordt direct door Frederik Hendrik aan het werk gezet, 

aanvankelijk – opmerkelijk genoeg – als kunsthandelaar. In de eerste overgeleverde brief van 

Willeboirts Bosschaert aan Huygens, gedateerd 17 oktober 1641, stelde de schilder namelijk 

dat hij tussen de verkochte schilderijen van ‘Cordes’ niets had gezien waarvan hij dacht dat de 

stadhouder het zou willen hebben, maar dat hij in het sterfhuis van Rubens ging kijken.730 Op 

7 december van dat jaar schreef hij aan Huygens dat veel schilderijen al verkocht waren, maar 

‘de conterfeitsels naer Titiaen, die synder noch meest al’.731 Van de zeven schilderijen ‘die my 

dochten de principaelste te syn’, had hij tekeningen gemaakt die hij meestuurde.732 De 

kunstwerken vielen bij de stadhouder in de smaak; een half jaar later werd de schilder betaald 

voor ‘ses stucken schilderije bij hem door last van S. Hoocht tot Antwerpen gecocht’.733 Een 

brief van 31 augustus 1642 van de schilder aan Huygens gaat over de betaling van ‘de 

stukcken’.734 Frederik Hendrik kocht dus via Willeboirts Bosschaert kopieën door Rubens van 

werk geschilderd door Titiaan.735  

 De vierde brief van Willeboirts Bosschaert aan Huygens, gedateerd 29 september 1644, 

schetst een beeld van hoe de schilder de secretaris zag:  

 

Also den brenger deses een liefhebber ende handelaer inde schilderconste is, ende mij gebeden heeft van 
hem inden Haege de principaelse lyefhebbers aen te wijsen soo hebbe de vrijicheijt genomen vanden 
selven oock aen UE. te addresseren als wetende dat hij bij UE. oock wat fraijes vinden sal. 

 

Men neemt aan dat de ‘brenger’ van deze brief Gonzales Coques is, wat betekent dat Coques 

niet als schilder maar als ‘liefhebber ende handelaer’ aan Huygens werd voorgesteld.736 Uit de 

enige overgeleverde brief van Coques aan Huygens van 10 augustus 1645 blijkt dat Amalia 

graag door Coques geportretteerd wilde worden. Een jaar later werd Coques hiervoor 

betaald.737 In 1647 ontving Coques de opdracht voor de Psyche-reeks die al eerder ter sprake 

                                                      
730 Brieven 2894.  
731 Gedateerd: 7 december 1641. Zie Brieven 2916.  
732 Het postscriptum luidt: ‘Ick seijnde hyer mede 7 teijckeningen waer op yegelyck staet de hoochte ende breette 
achterop geschreven.’ Brieven 2916. Muller (1989) noemt op p. 79 de brief maar gaat er verder niet op in. Rasch 
(1996) stelt onterecht dat deze brief aanleiding is voor Frederik Hendriks aanschaf van Rubens’ Herder en 
herderin. 
733 Willeboirts Bosschaert ontving op 9 juli 1642 de som van 1380 gulden. Slothouwer (1945), p. 334. Heinrich 
(2003) brengt de brief aan Huygens en deze betaling met elkaar in verband, maar gaat verder niet op deze 
aankoop in. 
734 Brieven 3134. 
735 In de in 1713 opgemaakte inventaris van de kunstcollectie van Willem III komen onder anderen ‘Een pourtrait 
van Keyser Ferdinand door Rubbens na Titiaen’, een ‘pourtrait van keyser Carel de Vijffde van denselven 
[Rubens naar Titiaan]’ en een ‘pourtrait van Duc d’Albo van Rubbens na Titiaen’ voor. Zie Jonckheere (2008), 
pp. 249. Het eerste lot, hier onder nummer 18a, is niet geïdentificeerd, het tweede, onder 18b wordt als mogelijk 
door Rubens omschreven en zou een kopie zijn na een werk in een privé verzameling in Engeland en het derde, 
19, wordt geïdentificeerd met de kopie naar het portret van Willem Key van de graaf van Alva in het 
Rijksmuseum (A18). Wie de resterende drie portretten van Rubens naar Titiaan door die door Frederik Hendrik 
waren aangekocht uitbeeldden, is moeilijk te zeggen. In de collectie van Willem III bevinden zich verschillende 
werken die met de omschrijving overeen kunnen komen. 
736 Vergelijk Rasch (1996), p. 97, Scholten (1997), p. 314 en de daar genoemde bronnen. 
737 Brieven 4066. Zie over de betaling voor dit, en andere portretten en schilderijen Van Gelder (1949), p. 48. In 
Sypesteyn (1825) worden twee zoekgeraakte brieven van Coques aan Huygens vermeld uit 1646. 
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kwam. Coques werd dus waarschijnlijk via Willeboirts Bosschaert met succes bij Huygens 

geïntroduceerd. En Willeboirts Bosschaert hielp niet alleen Coques aan het werk bij de 

Oranjes, ook Adriaan van Utrecht (1599-1652) profiteerde van Willeboirs Bosschaert goede 

naam aan het hof. Van Utrecht werd betaald voor hetgeen hij, zoals hij Huygens heeft 

geschreven, ‘voor syn Doorl. Hoocheyt gedaen heb, in t stuck van mons’. Willeborts’.738 

 Van de minstens dertig schilderijen die Willeboirts Bosschaert zélf voor de Oranjes 

heeft geschilderd, komen er maar weinig in contemporaine schriftelijke bronnen voor. De 

negen brieven van Willeboirs Bosschaert aan Huygens geven niet veel weg over de vraag wie er 

voor het bepalen van de onderwerpen verantwoordelijk was. Ook de drie brieven over de 

schilderijen voor de Oranjezaal uit de late jaren 1640 gaan over praktische zaken zoals de 

aflevering van ontwerpschetsen en de vraag of Huygens hem al dan niet voorbeeldportretten 

voor zijn schilderij Frederik Hendrik en Maurits als veldheren kan opsturen. Eén van de 

weinige passages waarin iets naar voren komt over een opdracht is de brief van Willeboirts 

Bosschaerts aan Huygens van 7 december 1641. Daarin schreef hij Huygens over schetsen voor 

een ‘panneel’ dat ‘syne Hoocheyt my heeft gecommandeert te schilderen’. Graag zou hij 

schetsen ontvangen voor hij met schilderen begon ‘om nijet te missen van perfectelyck de 

intentie van sijne Hoocheyt’.739 Het is niet bekend wie deze schetsen zou maken. Was het, net 

als bij de Oranjezaal, Van Campen? De frase doet denken aan de opmerking in de brief van 

Rembrandt: ook hij schreef expliciet dat hij zijn opdracht van Frederik Hendrik had gekregen.  

 Huygens komt uit het contact met Willeboirts Bosschaert naar voren als 

aanspreekpunt voor de stadhouder en als beheerder van de internationale artistieke contacten. 

Het is dan ook niet gek dat Huygens in de context van de Oranjezaal heeft voorgesteld om 

Willeboirts Bosschaert als vervanger van De Crayer aan te wijzen, zoals hiervoor ter sprake 

kwam. Huygens’ functie lijkt opnieuw vooral praktisch te zijn geweest. Wél wisselde Huygens, 

naast zakelijk ook persoonlijke brieven met de schilder uit. Willeboirts Bosschaert schreef 

bijvoorbeeld in zijn eerste brief dat hij (zoals Huygens hem had gevraagd) de Antwerpse 

goudsmid Theodoor de Rasier had bezocht. Het portretmedaillon dat Huygens bij De Rasier 

had besteld, was mooi geworden, schreef Willeboirts Bosschaert.740 De schilder leverde verder 

                                                      
738 Brieven 4306, 4827. Citaat uit brief 4827, gedateerd 21 juni 1648. De betaling aan Van Utrecht was een week 
ervoor in de ordonnantieboeken vermeld: ‘te betalen aen Thomas Willeboorts, schilder tot Antwerpen, de 
somme van vijfthien hondert Car. Gul. aen Mr. Adriaen van Utrecht de somme van vier hondert Car. gul. ende 
mr. Paulus de Vos de somme van 40 Car.gul. maeckende tsamen ter somme van negenthien hondert vijftich Car. 
gul. over eenige stucken schilderije bij haer ten dienste van S. Hoocht gemaeckt ende gelevert… 15 Juni 1648.’ Zie: 
Slothouwer (1945), p. 336. 
739 Brieven 2916. 
740 De penning van De Rasier die Huygens’ portret toont is tegenwoordig in het Penningenkabinet van de 
Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Inv. nr. II, 67.036. Zie hierover De Heer (1993). Toen De Rasier het medaillon 
aan Willeboirts Bosschaert in 1642 meegaf om bij Huygens te bezorgen, deed hij er ook nog een zilveren poeder- 
of juwelendoosje bij. Hij schreef Huygens hierover dat Willem II dat aan Mary Stuart kon schenken met wie hij 
het jaar ervoor getrouwd was. Zie Brieven 2975 en Heinrich (2003), pp. 24-25. 
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luxe muziekbenodigdheden aan Huygens. Zo was hij in 1649 en 1650 betrokken bij de levering 

van een luit en kocht hij voor Huygens een partij Italiaanse snaren.741  

Pieter Paul Rubens, Huygens en de Oranjes 

In de autobiografie van zijn jeugd liet Huygens zich lovend uit over Rubens. Vaak is daarom 

geschreven dat Huygens’ smaak met die van het hof overeenkwam; Frederik Hendrik 

verzamelde het werk van deze schilder. Zo schrijft kunsthistorica Mariët Westermann 

bijvoorbeeld over Rubens, dat die was ‘admired by Frederik Hendrik and Huygens.’742 In het 

volgende hoofdstuk zal ik beargumenteren dat Huygens in zijn autobiografie niet zozeer zijn 

mening geeft, maar dat hij er juist laat zien dat hij kennis had van de kunst die in 1631 aan het 

hof in zwang was.743 In de inventaris die in 1632 van de stadhouderlijke collectie is gemaakt, 

worden namelijk al zes schilderijen van de hand van Rubens omschreven.744 

Vanaf de aanstelling van Frederik Hendrik in 1625 tot de dood van Rubens in 1640 

werd slechts éénmaal een schilderij bij de schilder zelf besteld. Het betreft een opdracht die 

Huygens in 1639 gaf namens Frederik Hendrik. Huygens vroeg in het postscriptum van zijn 

brief of de schilder tijd had iets voor de Prins te schilderen. In het vorige hoofdstuk kwam dit 

al ter sprake. Rubens’ overlijden op 30 mei 1640 verhinderde de uitvoering van het werk. 

Huygens hoorde over Rubens’ dood door een brief van zijn zwager De Wilhem, gedateerd 6 

juni 1640. De Wilhem schreef Huygens dat hij van Rubens’ dood op de hoogte was gesteld 

door Lievens die op dat moment in Antwerpen verbleef. De Wilhem meldde verder dat 

Lievens ‘hevig zou wensen om van Zijne Hoogheid de opdracht te ontvangen om het 

voorgenoemde schilderij te maken of te voltooien, door uw aanbeveling.’745 In de tweede brief 

die De Wilhem hierover aan Huygens schreef, gedateerd 7 juli 1640, vertelde hij dat Lievens 

hem had laten weten ‘dat den doeck geschickt ten dienste van S.H. van den overleden H. 

Rubbens gans onbegost is. Simpleyck staet er achterop: Hage, met kryt’.746  

 Huygens heeft met Rubens gecorrespondeerd. Rubens is de enige schilder die in 

Huygens’ brievenverzameling voorkomt van wie alléén Huygens’ kant van de correspondentie 

                                                      
741 Zie Brieven 4908, 5014 en 5033. De laatste twee brieven zijn ook opgenomen in Rasch’ editie van Huygens’ 
muzikale correspondentie. Zie Huygens/Rasch (2007) II, p. 957 e.v. en p. 960 e.v. 
742 Westermann (2000), p. 101. Vijftig jaar voor deze publicatie had Van Gelder aangegeven: ‘Het siert de smaak, 
zowel van Frederik Hendrik als van zijn raadgever en secretaris Constantijn Huygens.’ Van Gelder (1950-1951), p. 
144. Zie ook Vlieghe (1987), pp. 192-193 en Van der Ploeg en Vermeeren (1997), p. 59, Ottenheym (1997a), p. 4. 
743 Dit staat dus lijnrecht tegenover de stelling van Van der Ploeg en Vermeeren: ‘Over Huygens smaak op het 
gebied van kunst zijn we goed geïnformeerd door zijn autobiografie. Van de schilders die hij het meest 
bewonderde, vinden we in de stadhouderlijke collectie Rubens, Van Dyck en Rembrandt in ruime mate terug.’ 
Van der Ploeg en Vermeeren (1997), p. 59. 
744 Zie Van Gelder (1950-1951), pp. 108-115 en later o.a. Van der Ploeg en Vermeeren (1997), p. 57. Zie ook 
onlangs Magreta (2008), p. 125 e.v. 
745 Brieven 2394: ‘Il desireroit fort de recevoir l’honneur des commandemens de S.A. pour faire ou achever ladite 
peinture, par vostre recommandation.’ 
746 Brieven 2437. In de tentoonstellingscatalogus over Lievens is onlangs door Wheelock gespeculeerd over de 
vraag of het tot een opdracht aan Lievens kwam. Een dergelijk werk is niet bekend. Zie Wheelock Jr. (2008), p. 17 
en cat. 103. 
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is overgeleverd. Het zijn overigens niet de brieven zelf die zijn overgeleverd, maar de kopieën, 

de minuten, die Huygens ervan maakte voor in zijn persoonlijke archief. Ze worden bewaard 

in de Koninklijke Bibliotheek.747 De overlevering van Huygens’ correspondentie geeft aan dat 

Huygens het contact met de schilder tot zijn privéleven rekende. Dat blijkt ook uit de inhoud 

van de brieven van Huygens aan de schilder. Ze gaan nagenoeg alleen over zijn huis aan het 

Plein in Den Haag. Zakelijke mededelingen van Huygens – dat hij Rubens geen paspoort kon 

geven en zijn vraag of Rubens tijd had iets voor de Prins te schilderen – komen er slechts als 

marginalia in voor. Rubens genoot blijkbaar voor Huygens’ zoveel aanzien dat hij, hoewel hij 

zakelijk niet veel met hem te maken had, graag met de schilder een persoonlijk contact 

onderhield.  

Waar kunst en poëzie samenkomen: Daniël Seghers 

Waarschijnlijk was het opnieuw Willeboirs Bosschaert die het contact legde tussen Frederik 

Hendrik en de getalenteerde en door de adel graag verzamelde schilder Daniël Seghers.748 Het 

eerste gedicht dat Huygens in opdracht van de Prins voor de schilder schreef, dateert van 23 

januari 1645. Dat Seghers ook naar de Noordelijke Nederlanden reisde, blijkt uit een paspoort 

dat hem door Huygens werd verstrekt op 7 mei 1648.749 Tussen 1645 en 1652 zou Seghers ten 

minste vier schilderijen voor de stadhouders maken.750 Hiervoor ontving de schilder tweemaal 

een massief gouden crucifix en later een gouden schilderset bestaande uit een palet, vijf 

penseelhouders en schilderstok.751 (Afb. 50) Telkens was Huygens degene die, uit naam van de 

stadhouder, dankdichten schreef.  

 Hoewel er geen correspondentie tussen Huygens en Seghers uit deze periode bewaard 

is gebleven, is het waarschijnlijk dat de schilder Huygens als hofdichter zag. Met het oog op de 

vraag naar de mate van Huygens’ invloed op het beleid van Frederik Hendrik valt op dat de 

secretaris actief door de Prins werd ingezet, waar het literaire aspecten van artistieke 

opdrachten betrof. Dat was al eerder gebeurd. Zo schreef Huygens in 1620 een grafschrift voor 

Willem van Oranje dat op diens tombe in de Nieuwe Kerk in Delft werd aangebracht.752 In de 

totstandkoming van de Oranjezaal dertig jaar daarna was het opnieuw Huygens die met zijn 

                                                      
747 KB: KA 49-1, p. 623 (Brieven 1301), KA 49-1, p. 899 (Brieven 2149), KA 48, fol. 85v. (Brieven 2272), KA 48, 
fol. 82r. (Niet in Worp, zie Ottenheym (1997a)).  
748 Allard (1869), p. 16. Hij stelt dit op basis van een ‘Hand.Schrift. der ‘Historia domus professae Antverpiensis’ 
uit 1645. Zie daarna Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997), p. 208.  
749 Zie: Denucé (1949), p. 69. 
750 Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997), p. 246. 
751 Zie ook hoofdstuk 1 en 2 over het contact met Seghers. 
752 Zie Jimkes-Verkade (1981) en Kuiper (1987). 
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kennis van het Latijn de af te beelden teksten in de zaal leverde. Op literair vlak maakten de 

stadhouders en hun gevolg dus gebruik van Huygens’ vaardigheden.753  

 Huygens blijkt ook met Seghers persoonlijk contact te hebben onderhouden, het kwam 

in het vorige hoofdstuk ter sprake. Waar Willeboirts Bosschaert artistieke privézaken voor 

Huygens regelde in Antwerpen en Huygens zijn best deed om persoonlijk contact met Rubens 

te onderhouden, probeerde hij ook Seghers aan zich te binden. Uit Huygens’ poëzie blijkt dat 

hij Seghers exemplaren stuurde van zijn Momenta desultoria (1644) en zijn Heilighe daghen 

(1644-1645).754 In 1651 ontving Huygens van Seghers een exemplaar van de Musurgia 

universalis sive ars magna consoni et dissoni (Roma 1650) van de Duitse jezuiet en geleerde 

Athanasius Kircher (1602-1680).755 

Huygens’ functie vanuit de bronnen uit de schildersgemeenschap 

Uit brieven van schilders aan Huygens blijkt dat zij de secretaris zagen als iemand die hen zou 

kunnen helpen bij het verkrijgen van een opdracht. Schilders vroegen Huygens om hen bij de 

stadhouder voor te dragen, zoals Fornenbergh, of om hun zaak bij de stadhouder te bepleiten, 

zoals De Verwer. Er zijn echter geen aanwijzingen die erop wijzen dat dit een succesvolle 

strategie was. Schilders die bij Huygens werden geïntroduceerd door iemand die bekend was 

aan het hof, maakten aanzienlijk meer kans: diverse kunstenaars bleken op deze wijze 

succesvol. De bij Huygens inkomende brieven van schilders gingen voor het overgrote 

merendeel over de afwikkeling van praktische zaken zoals de betaling, de uitwisseling van 

ontwerpschetsen of het moment waarop de stadhouder de bestelde werken wilde ontvangen. 

 Er is hier dus sprake van een discrepantie tussen het beeld dat de schilders van 

Huygens en zijn positie hadden, en hoe die er in werkelijkheid uitzag. Dat dit beeld van 

Huygens als invloedrijke secretaris nog steeds bestaat, blijkt bijvoorbeeld uit Lisa Jardines 

Going Dutch. Ze schrijft: 

 

So, as we watch Sir Constantijn Huygens tirelessly intervening to facilitate access of appropriately 
talented musicians and artists to the courts of the Dowager Princess of Orange, the Prince of Orange and 
the Winter Queen at The Hague, his shapening over time of ‘Dutch’ taste cannot in fact be separated 
from the English influences that shaped him, and which he in turn continued to contribute to shaping 
himself.756 

 

Hoewel Huygens veel contacten had in de schildersgemeenschap, kan niet worden aangetoond 

dat hij zich ook actief voor schilders inzette en dat zijn persoonlijke smaak daarbij een rol 

speelde.  

                                                      
753 Dit komt overeen met de resultaten van Frans Bloms onderzoek naar Huygens’ positie als patroon van 
contemporaine dichters. Op het gebied van literaire ontwikkelingen speelde de secretaris wél een met bronnen 
aantoonbare rol.  
754 Broekman (2005), p. 48.  
755 Zie Leerintveld (2009), pp. 161-162. 
756 Jardine (2008), p. 112.  
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Dit resultaat rechtvaardigt de vraag of Frederik Hendrik überhaupt openstond voor 

kunstenaars die zich op eigen initiatief bij het hof aandienden. Hij trad zeer zelfstandig op: 

nadat hij werk van Willeboirts Bosschaert had gezien bestelde hij vele schilderijen bij deze 

Antwerpse schilder. Frederik Hendrik werd tijdens zijn installatie als stadhouder van Utrecht 

in contact gebracht met lokale schilders en de Utrechtse meesters zijn erg goed 

vertegenwoordigd in de inventarissen van de stadhouderlijke collectie. Verder wordt in 

brieven van schilders aan Huygens zoals die van Rembrandt en De Verwer expliciet vermeld 

dat men in opdracht van de stadhouder werkte en dat men precies de door hem 

geformuleerde doelen wilde bereiken. Hetzelfde geldt voor de opdracht van Willem II aan 

Bleker.757 Opmerkingen over artistieke aspecten zijn schaars, en de voorbeelden die ervan zijn 

komen allemaal uit brieven van schilders. Verwijzingen naar Huygens als onafhankelijke 

adviseur waar het de aanschaf van kunst betreft, zijn er niet.  

Conclusie  

Bij het doorwerken van Huygens’ correspondentie op zoek naar informatie over zijn aandeel 

in de decoratie van de paleizen en opdrachten aan schilders, constateerde ik drie dingen. In de 

eerste plaats dat er in de honderden brieven geen aanwijzingen te vinden zijn dat Huygens zich 

sturend met het artistiek beleid van de stadhouder heeft beziggehouden.758 In de tweede plaats 

dat in Huygens’ brieven geen kunsttheoretische terminologie te vinden is. In het contact met 

Rembrandt is het immers de schilder die schreef over zijn poging op meest natuurlijk wijze de 

wereld weer te geven, niet Huygens. En in de derde plaats constateerde ik dat van nagenoeg 

geen van de schilders die zich bij de secretaris aandienen in de hoop op een stadhouderlijke 

opdracht werk terug te vinden is in de inventarissen van de stadhouderlijke collectie.  

 Huygens komt uit dit onderzoek naar voren als degene die verantwoordelijk was voor 

alle praktische kanten van de in opdracht van de stadhouder te maken kunst. Zijn 

voornaamste taak was het voeren van correspondentie met schilders die opdrachten hadden 

gekregen en die ten tijde van de vervaardiging niet in de directe omgeving van het hof 

verkeerden. Huygens was degene tot wie schilders zich richtten wanneer er onduidelijkheden 

waren over het te vervaardigen schilderij of er problemen bestonden over de betaling van hun 

werk. De secretaris won vervolgens informatie in en beantwoordde de vragen namens zijn 

meerdere. Huygens lijkt aan kunstzaken, in ieder geval onder het bestuur van Frederik 

Hendrik, niet méér aandacht te hebben besteed dan aan de andere aspecten van zijn functie. 

Hoewel hij vast precies wist wat er speelde, had hij waarschijnlijk niet de tijd, de macht of de 

                                                      
757 Schilders als Van Honthorst, Van Dyck en de carravaggisten van wie veel werk aan het hof bekend is, traden 
waarschijnlijk rechtstreeks in contact met de Prins, zij deden dat in ieder geval niet via diens secretaris. 
758 Magreta karakteriseert in zijn introductie Huygens’ correspondentie als volgt: ‘His letters deal in large part 
with court (and personal) business and the autobiography treats art extensively, though rarely are the pictorial 
arts of the courtly environment specifically addressed.’ Magreta (2008), p. 6. 
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positie om als zelfstandige agent zijn meester te adviseren. Ongetwijfeld bracht hij ideeën in bij 

Frederik Hendrik, bij Amalia en bij Willem II, maar op basis van de overgebleven bronnen 

kan hij niet worden aangewezen als iemand die feitelijk invloed uitoefende op het artistiek 

beleid van het hof.  

 Op basis van de overgebleven bronnen is er geen reden om aan te nemen dat Huygens 

degene was die schilders introduceerde aan het hof, plannen uitwerkte voor artistieke 

projecten of schilders selecteerde voor opdrachten. Rest de vraag wie er dan wél voor deze 

beslissingen verantwoordelijk was. Mijns inziens hadden de stadhouders, Frederik Hendrik en 

Willem II, en hun familie, zoals Amalia en Willem Frederik, zélf een heel precies idee van wat 

ze wilden bestellen en bij wie ze dat deden. Een dergelijke conclusie is door Tucker getrokken 

voor de bouw en decoratie van paleis Honselaarsdijk, en blijkt mijns inziens ook uit de in 

opdracht vervaardigde portretgalerij in Ter Nieuburg, uit de verschillende frases uit brieven 

van De Verwer, Rembrandt en Willeboirts Bosschaert en uit het contact met Bleker. Frederik 

Hendrik liet Huygens paspoorten regelen voor Zuid-Nederlandse schilders als Willeboirts 

Bosschaert en Seghers om ze bij hem thuis te ontbieden en Amalia riep Jordaans op het matje 

over zijn bijdrage aan de Oranjezaal. Dat Amalia op haar beurt werd beïnvloed door Willem 

Frederik blijkt uit het schilderij van de slag bij Nieuwpoort. 

 

Uiteraard hadden de leden van de stadhouderlijke familie hulp nodig bij het verwerven van 

schilderijen. Voor advies over schilderkunstige aspecten komt Van Campen telkens naar 

voren. Hij tekende ontwerpschetsen, controleerde leveringen, ‘ordonneerde’ schilderijen en 

coördineerde de planning voor de Oranjezaal. Ook Post werd ervoor ingezet. Hij bezocht de 

schilders die werkten voor paleis Buren, schreef de meest definitieve lijst met onderwerpen 

voor de Oranjezaal waarop Huygens overigens in de marge aantekeningen maakte, reisde met 

Huygens en Constantijn II naar Antwerpen en bezocht later de schilders van de Oranjezaal die 

op locatie werkten.  

 Ook anderen speelden een rol. Constantijn Huygens II bezocht de Amsterdamse 

schilder Bleker in diens studio. Van Aitzema en Bilderbeeck regelden de portretten van de 

koning en keizer van Hongarije en hun vrouwen. Uit de brieven over de opdracht aan De 

Verwer blijkt dat kapitein Boreel degene was die namens de stadhouder in Amsterdam 

schilderijen had geordonneerd. De Antwerpse schilder Coques werkte voor de Oranjezaal ook 

als coördinator. Kortom: Frederik Hendrik, Amalia en Willem II hadden op verschillende 

plekken personen die zij konden inschakelen wanneer zij schilderijen wilden kopen of werk bij 

schilders wilden bestellen en Huygens was degene die het briefcontact moest voeren en ervoor 

moest zorgen dat men hun belofte nakwam. 
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HOOFDSTUK 4: Schilderkunst in Huygens’ Mijn jeugd 

Inleiding 

De autobiografie die Huygens tussen 1629 en 1631 over zijn jeugd heeft geschreven, is de 

meest geciteerde bron in studies naar Huygens en de kunst. De afbeelding hiernaast is de 

eerste pagina van de autograaf. (Afb. 1) De Latijnse tekst is vooral bekend onder de naam van 

de Nederlandse vertaling Mijn jeugd.759  Vooral de manier waarop Huygens het werk van 

Rembrandt karakteriseert is uniek, het is de eerste keer dat deze schilder onderwerp is van een 

zo gedetailleerde beschouwing, en de enige keer dat er überhaupt op dergelijke wijze aan een 

Nederlandse schilder aandacht wordt besteed. Het betreft zijn beschrijving van Rembrandts 

Judas (afb. 2), die ik later in dit hoofdstuk zal analyseren.  

Het is in deze autobiografie dat Huygens het uitvoerigst aandacht besteed aan de 

contemporaine schilderkunst, naast Rembrandt worden er ook andere schilders opgesomd die 

op dat moment nog aan het begin van hun carrière stonden. Om een precies beeld te krijgen 

van Huygens’ kunstkennerschap, moeten zijn uitspraken worden beschouwd in een brede 

context. In dit hoofdstuk zal ik de positie van deze tekst in haar literaire traditie ontrafelen. 

Welke klassieke bronnen weerklinken erin? In hoeverre maakt hij gebruik van het werk van 

Balthasar Castiglione, Karel van Mander en andere vroegmoderne schrijvers? Wat zijn 

Huygens’ originele en unieke gedachtes, en welke zijn elders terug te vinden? Wat is de aard 

van de tekst? Ik bestudeer de passage over de teken- en schilderkunst op tekstueel niveau, én 

plaats de tekst in een breder kader om het belang van het artistieke aspect in Huygens’ 

opvoeding nauwkeurig te kunnen duiden.  

 

De autobiografie van Huygens’ jeugd 

De tekst is drie keer in zijn geheel gepubliceerd. Worp publiceerde in 1897 de complete 

Latijnse tekst nadat hij in 1891 de passage over de schilderkunst al in een Nederlandse 

vertaling had uitgegeven. In 1946 verscheen de eerste vertaalde editie die werd verzorgd door 

A.H. Kan en in 1987 vertaalde Chris Heesakkers Huygens’ Latijn opnieuw. Heesakkers knipte 

in zijn vertaling Huygens’ tekst in delen, die hij tussenkopjes gaf.760 Het feit dat Worp in 1891 

het gedeelte over de schilders uit het manuscript lichtte, heeft de toon gezet voor de manier 

waarop men tot nu toe over Huygens’ ideeën over kunst heeft geschreven. De aandacht is 

vooral uitgegaan naar de afzonderlijke uitspraken over de verschillende schilders. Verder 

wordt de passage, of een gedeelte daaruit, nagenoeg altijd behandeld als losstaand van de rest 

van de autobiografie. In 1946 schreef letterkundige Gerrit Kamphuis dat de passage over de 

                                                      
759 Dit is de titel van de editie door Heesakkers. (Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1) 
760 Vaak worden deze hoofdstuktitels onterecht beschouwd als Huygens’ indeling. 
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schilderkunst ‘bijna als een op zichzelf staand essay’ kan worden beschouwd.761 Hij noemde 

het ‘een der belangrijkste gedeelten’ uit de tekst en gaf aan dat kunsthistorici vanaf de eerste 

publicatie uit 1891 ‘dankbaar gebruik [begonnen] te maken van vele daarmee aan het licht 

gekomen gegevens’.762  

Publicaties over Huygens’ jeugdautobiografie in haar geheel zijn schaars. Rudi Ekkart 

heeft een artikel geschreven over het geheel van Huygens’ uitspraken over de kunst in de 

passage.763 Hij schrijft dat er vanaf het moment van publicatie van de passage onenigheid is 

geweest ‘over de waarde van Huygens’ uitspraken over Rembrandt en Lievens’.764 In de lijn van 

Kamphuis wijst hij erop dat deze passage eclectisch is behandeld.765 Hij stelt dat het belangrijk 

is om te kijken naar ‘hetgeen Huygens verder over de schilders van zijn tijd opmerkte’.766 Na 

een paragraaf waarin Ekkart de verschillende onderdelen van het gedeelte over de 

schilderkunst in Mijn jeugd bespreekt, formuleert hij twee algemene conclusies. Hij geeft aan 

dat ‘de aan de kunstenaars gewijde pagina’s maar nauwelijks de pretentie hebben een overzicht 

te geven van de eigentijdse kunst, maar door Huygens vooral gebruikt werden om, zoals 

passend is in autobiografische aantekeningen, iets te vertellen over enige kunstenaars die hij 

persoonlijk kende.’767 Daarna wijst hij op Huygens’ ‘kritische benadering van vrijwel elke 

besproken kunstenaar’.768 Ekkarts behandeling van de passage over de kunst in Huygens’ tekst 

is meer parafrase dan interpretatie.  

 

De autograaf 

Uitgangspunt van dit onderzoek is de autograaf van de tekst. Huygens’ handschrift wordt 

bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het is als laatste katern ingebonden in 

een convoluut met familiepapieren van Huygens dat het signatuur KA 48 draagt. Met potlood 

zijn de folia genummerd: de tekst bevindt zich op 781 recto tot en met 837 verso. De folia van 

het katern zelf zijn afzonderlijk genummerd 1-57[v.] in zeventiende-eeuwse inkt. Bestudering 

van de autograaf leert dat het om een kladversie gaat. Op verschillende plaatsen zijn door 

                                                      
761 Kamphuis (1946), p. 141. 
762 Kamphuis (1946), p. 141. 
763 Het artikel is opgenomen in de tentoonstellingscatalogus Rembrandt en Lievens in Leiden uit 1991.  
764 Ekkart (1991), p. 48. Verschillende polemieken zijn hierover gevoerd; in aanvang tussen Worp aan de ene kant 
en Eymael en Kok aan de andere, later deed Gary Schwartz stof opwaaien door Huygens een ‘dilettant’ op het 
gebied van de schilderkunst te noemen. Ekkart verwijst op p. 48 naar Van Gelder (1959). Zie voor een 
gedetailleerde uiteenzetting over de negentiende-eeuwse discussie verder Broekman (2005), pp. 32-35. Zie voor 
een uitvoerige reactie op Schwartz’ monografie van Rembrandt uit 1984: Sluijter (1987). 
765 Hij stelt dat er ‘over vrijwel elk onderdeel van Huygens’ tekst […] in de loop der jaren nuttige en relevante 
opmerkingen [zijn] gemaakt’, maar dat deze zijn ‘verspreid over tientallen publicaties, doordat vrijwel altijd losse 
passages zijn aangehaald en slechts zelden de tekst als geheel besproken is’. Zie: Ekkart (1991), p. 49. 
766 Idem.  
767 Idem, p. 50. Over de mate waarin Huygens de schilders kende, geeft Ekkart daar aan dat deze contacten in het 
voorjaar van 1631 ‘niet zeer diepgaand waren’  
768 Ekkart stelt dat ‘Huygens in zijn oordeel zijn waardering voor het werk van een kunstenaar vaak vermengt met 
zijn opvatting over en daarmee in veel gevallen ook met zijn eigen relatie tot de persoon van de schilder.’ Zie 
Ekkart (1991), p. 50. 
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Huygens wijzigingen aangebracht en ook zijn er aantekeningen in de marge geschreven. 

Huygens deed dit volgens Heesakkers tijdens het schrijven.769 De kladversie is de enige versie 

van de tekst en er is niets bekend over circulatie van het handschrift. 

Wel bestaat er een drietal documenten dat met de vervaardiging van Huygens’ 

autobiografie te maken heeft. In het convoluut waarin de tekst van Mijn jeugd is opgenomen, 

bevindt zich een ‘Index’ van Huygens’ hand. (Afb. 3) Het is een opsomming van de 

onderwerpen die ter sprake komen in de tekst. In de marge zijn folionummers vermeld die 

corresponderen met de zeventiende-eeuwse nummering die is aangebracht op de autograaf. 

Het is niet duidelijk of Huygens deze inhoudsopgave voor of na het afronden van de tekst van 

de tekst heeft geschreven. Daarnaast wordt bij de Huygens-documenten in de KB een los vel 

bewaard waarop hij voorvallen heeft geschreven uit zijn leven vanaf zijn geboorte tot het einde 

van 1629. Ten slotte is er een ander los vel, gedateerd 18 juni 1678, waarop heel summier 

aantekeningen zijn gemaakt over de jaren 1629-1677. 770 Dit zijn aantekeningen van Huygens 

die hij maakte ter voorbereiding op zijn tweede Latijnse autobiografie ‘De vita propria’ (1678), 

beter bekend als Mijn leven.771  

Wanneer heeft Huygens de autobiografie van zijn jeugd geschreven? In de linker 

bovenhoek van de eerste bladzijde bevindt zich een datering: 11 mei 1629. Op een aantal 

plaatsen in de tekst zijn dateringen aangebracht. Zo is bij de beschrijving van Hugo de Groots 

Inleydinghe tot de Hollandsche Rechtsgeleertheyt in de marge februari 1631 genoteerd en 

staat bij de beschrijving van de gezondheid van zijn broer Maurits in de marge april 1631 

vermeld. Na deze laatste aanwijzingen volgen nog een tiental pagina’s; aangenomen mag 

worden dat Huygens de tekst niet lang daarna voltooide. De beschrijving van de teken- en 

schilderkunst als onderdeel van zijn opvoeding bevindt zich na de datering bij De Groot, en 

voor de opmerking over de gezondheid van Maurits en is dus ontstaan in de eerste maanden 

van 1631, tussen februari en april. 

Op welke locatie heeft Huygens de tekst geschreven? Hij begon de autobiografie van 

zijn jeugd terwijl hij in het legerkamp van Frederik Hendrik voor Den Bosch lag: dat staat 

vermeld in de tekst.772 Het gedeelte over de schilderkunst schreef hij thuis. In de eerste 

maanden van 1631 was hij in Den Haag waar zijn vrouw hoogzwanger was van hun derde 

                                                      
769 Zie hiervoor het nawoord bij zijn editie van de tekst en specifiek de pagina’s 134-135. 
770 De losse vellen zijn gepubliceerd, zie Boot (1873). Op het moment waarop Boot de manuscripten publiceerde, 
wist hij nog niet van het bestaan van de tekst van deze autobiografie. Het tweede vel uit 1678 is volgens Boot een 
latere kopie van een eerder geschrift.  
771 Zie Huygens/Blom (2003). 
772 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 17: ‘Laat ik de wens uitspreken dat het goed moge gaan met mijn 
Breda, dat helaas opnieuw zucht onder de tirannie; met de Raad van Brabant, aan wie wij precies op het moment 
dat ik dit alles in de legerplaats voor Den Bosch neerschrijf, uit alle macht zijn voormalige rechtsgebied proberen 
terug te geven; en met u, Justinus van Nassau, hoogedele grijsaard, die een welwillend lot tot nu toe in goede 
gezondheid voor het vaderland heeft behouden.’  
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zoon Lodewijk, die op 13 maart ter wereld zou komen.773 De laatstgenoemde datum is, zoals 

hiervoor vermeld, april 1631 waarna er nog enkele folia volgden. Huygens rondde de 

autobiografie van zijn jeugd waarschijnlijk thuis af. Vanaf half mei 1631 zijn er in Huygens’ 

dagboek namelijk werkbezoeken buiten Den Haag vermeld.  

Huygens schreef de tekst voor zijn familie. Hij geeft dit op enkele plaatsen expliciet 

aan, zoals in de genealogie waarmee hij de tekst begint. Daar gaat het over ‘de kleinkinderen 

die dit lezen’.774 Verderop in de tekst beschrijft Huygens dat hij met zijn vader mee mocht op 

een diplomatieke reis naar Brussel. Die had er volgens Constantijn voor gekozen om zijn 

tweede zoon mee te nemen, omdat die in opleiding voorlag op zijn oudste zoon, Maurits. 

Maurits kreeg zo wat extra tijd om weer met zijn broer gelijk te komen. Huygens stelt:  

 

De vrees bestond namelijk dat hij de moed misschien zou verliezen, als hij achterop raakte. Dit riekt een 
beetje naar eigenroem, maar ik verzoek dat voor deze ene keer te vergeven, aangezien ik voor mijzelf en 
mijn eigen familie schrijf.775  

 

Tot het moment waarop de tekst aan het eind van de negentiende eeuw is gepubliceerd, bleef 

de kennis ervan beperkt tot de directe familiekring.776 Ditzelfde geldt voor Huygens’ tweede 

autobiografie Mijn leven: ook daarin merkt hij meerdere malen op dat hij voor zijn eigen 

nageslacht schrijft.777 

Wat is er bekend over de literair-historische context? Ernst van de Wetering heeft in 

het kader van zijn onderzoek naar vroegmoderne kunstconversatie aandacht besteed aan 

Huygens als kunstkenner en aan het gedeelte over de schilders in de autobiografie.778 Hij geeft 

aan dat sinds het verschijnen van Castigliones Il cortegiano (1528) verstandige conversatie 

over kunst onderdeel was geworden van de vorming van de hoveling. Voor basiskennis van de 

schilderkunst was men in de eerste decennia van de zeventiende eeuw aangewezen op het 

Schilder-boeck van Van Mander. Wanneer Van de Wetering overgaat tot de bespreking van 

Huygens’ uitspraken over Rembrandt, schenkt hij vooral aandacht aan het element van 

aemulatie, het overtreffen van de klassieken, zoals dat in Huygens’ tekst voorkomt.779 Hij laat 

echter in het midden wélke klassieke teksten Huygens’ referentiekader hebben gevormd. Ook 

op de vraag hoe Huygens’ tekst zich verhoudt tot die van Castiglione, gaat hij niet in.780  

 

                                                      
773 Unger (1885), p. 18: ‘13 Maert [1631] Nascitur mihi liberorum tertius Ludovicus circa 10mam vespertinam.’  
774 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 12.  
775 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 98. 
776 Zie over het geheel van Huygens’ autobiografische geschriften de inleiding bij Huygens/Blom (2003b) I, pp. 
16-18. 
777 Zie hierover de inleiding bij Huygens/Blom (2003b) I, pp. 46-47. 
778 Van de Wetering (2006), pp. 91-99. 
779 Van de Wetering (2006), pp. 97-99. Zie hierover ook Sluijter (1999), p. 116, Sluijter (2006), pp. 100-103. 
780 Zie algemeen over Huygens en Castiglione bijvoorbeeld Leerintveld (1993), Stipriaan (2006), p. 41 en Blom 
(2007). 
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In dit hoofdstuk zal ik de passage over de schilderkunst in de autobiografie die Huygens over 

zijn jeugd heeft geschreven recht proberen te doen door haar in haar geheel én in de context 

van de rest van de tekst te bespreken. Daarnaast plaats ik de inhoud van de tekst in een literair-

historisch raamwerk en ga ik na van welke bronnen Huygens gebruik heeft gemaakt. Want 

hoewel vele wetenschappers fragmenten uit deze tekst hebben geciteerd, is de vraag hoe 

Huygens’ uitspraken zich verhouden tot bronnen die hij gebruikt nog niet gesteld. De 

uiteenzetting over Rembrandt en Lievens is onderdeel van het gedeelte over de schilderkunst. 

En deze passage functioneert als deel van Huygens’ beschrijving van zijn teken- en 

schilderopleiding. En die is weer onderdeel van het document over zijn gehele opvoeding tot 

hoveling. Aan de mate van uniciteit van het document als zeventiende-eeuwse bron wordt, 

terecht, niet getwijfeld, maar dit betekent niet per definitie dat Huygens’ ideeën op zichzelf 

staan en uniek zijn.  

De passage over de schilderkunst in Mijn jeugd onder de loep 

De passage over de teken- en schilderkunst in de autobiografie over Huygens’ jeugd bestaat uit 

drie onderdelen. Ze maakt deel uit van een bredere beschrijving van de opvoeding. De gehele 

structuur van de autobiografie kan als volgt schematisch worden weergegeven:  

 

Autobiografie Autobiografie Autobiografie Autobiografie     [andere onderdelen van de 

opvoeding]  

Afkomst, vroege jeugd, muziek, zang, dans, toneel, Latijn, 

retorica, Grieks, Nederlands, rekenen, sport, paardrijden, 

welsprekendheid, prediking, studie klassiek oraties, etc.  

    Teken- en schilderkunst  (1) De plaats van het kunstonderwijs binnen de opvoeding 

        (2) De praktijk van het leren tekenen en schilderen 

        (3) De door Huygens genoemde schilders 

    [andere onderdelen van de 

opvoeding] 

Boetseren, penningen snijden, reizen, de dood van Elizabeth 

Huygens, logica, bril, optica, astronomie, geografie, schermen, 

danslessen, poëzie, natuurfilosofie, etc.  

 

Huygens’ Mijn jeugd kan niet gelezen worden zonder de tekst te plaatsen in zijn literair-

historische context en in het bijzonder de context van het genre hovelingenliteratuur. Voor de 

passage over de schilders is ook de contemporaine kunstliteratuur belangrijk.  

 

Huygens heeft zich laten inspireren door talrijke klassieke bronnen. Al in de beginfase van de 

passage over de schilderkunsssst onthult Huygens een bron die voor zijn tekst belangrijk is: 

Plinius’ Naturalis historia.781 De Naturalis historia werd geschreven aan de hand van een 

                                                      
781 Zie ook Huygens/Blom (2003b) II, p. 62. Huygens bezat ten minste twee edities van de Naturalis historia. In de 
catalogus die in 1688 van Huygens’ boekenbezit is opgemaakt komen onder andere edities uit 1554 en 1606 van 
Plinius’ werk voor. Zie Huygens (1688) pagina 20, nummer 71: ‘Plinii Historia Mundi, Aur. Allobr. 1606’ en 
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verzameling gegevens die de Romein Plinius de Oude (rond 23 – 79 AD) had verzameld en 

waarmee hij de op dat moment bekende wereld probeerde te beschrijven. Het boek is 

opgebouwd uit 37 boeken. Boek 35 gaat over de schilder- en beeldhouwkunst. In Huygens’ 

passage over de schilderkunst verwijst hij meermaals expliciet naar Plinius’ tekst. Dat Huygens 

zich bij het schrijven van zijn autobiografie heeft laten leiden door Plinius blijkt ook uit het 

feit dat hij net als Plinius na de schilderkunst aandacht besteedt aan het boetseren. Verder 

verwijst Huygens naar Bijbelteksten en geschriften van Horatius, Seneca, Ovidius en Tacitus.  

 

Daarnaast valt de passage over de schilderkunst te lezen in de context van de contemporaine 

hovelingenliteratuur. Huygens bezat meerdere van deze werken en vermoedelijk kende hij er 

nog meer, zoals de boeken die zich in de bibliotheek van de stadhouder bevonden.782 Hij 

verwijst er soms expliciet naar, soms is de invloed impliciet. De ‘moedertekst’ van de 

vroegmoderne hovelingenliteratuur, Il libro del cortegiano (1528) van Balthasar Castiglione 

(1478-1529), zet uiteen dat elegantie, rationaliteit en kennis van zaken op uiteenlopende 

terreinen de voornaamste eigenschappen zijn van de vroegmoderne hoveling. 783 (Afb. 4) Eén 

van die terreinen is de schilderkunst.  

Castigliones boek vond weerklank in verschillende landen: zo verscheen in 1622 in 

Engeland The Compleat Gentleman van Henry Peacham (1576?-1643?). In 1606 had deze al 

zijn The Art of Drawing with the pen gepubliceerd, een werk dat later als The Gentlemans 

Exercise herdrukt zou worden. Ook in Frankrijk werd Castigliones handboek nagevolgd. Zo 

verscheen in 1621 de bundel Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artifices van 

Etienne Binet (1569-1639). Het genoot daar grote autoriteit in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw.784 In de bibliotheek van Brussel bevindt zich verder een ongepubliceerd 

manuscript uit 1635 van Pierre Lebrun: Recueil des Essay des Merveilles de la Peinture.785 Van 

dit laatste werk is beredeneerd dat het een reactie is op het gedeelte over de schilderkunst in 

                                                                                                                                                                      
pagina 22, nummer 120: ‘Plinii Historia Mundi, Basil. 1554’. Zie voor de waardering van Plinius door de eeuwen 
heen Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, pp. 760-763. 
782 Zie voor de verkoopcatalogus van boeken uit Constantijn Huygens’ bezit: Huygens (1688). Herman 
Roodenburg behandelt de hovelingen- en kunstliteratuur die in de catalogi van de Huygensen voorkomen. Zie 
Rodenburg (2006). Marika Keblusek noemt een aantal vorstenspiegels en etiquetteboeken die zich in de 
bibliotheek van het stadhouderlijk hof bevonden. Zie Keblusek (1997b), p. 147. 
783 Huygens bezat zelf Le parfaict courtisan (1585), de Franse vertaling van Castigliones handboek. In de 
stadhouderlijke bibliotheek bevond zich de eerste Italiaanse druk, zie: Keblusek (1997b), p. 147. Roodenburg 
geeft in de inleiding van zijn studie over manieren in de zeventiende eeuw aan dat er weinig bekend is over de rol 
van Castigliones handboek in de Republiek. Aan de hand van onderzoek naar de bibliotheekcollecties van de 
Huygensen wil hij hier een eerste aanzet toe geven. Roodenburg (2004), p. 36. Jeroen Dekker heeft uiteengezet 
hoe de opvoeding van de verschillende generaties Huygens in het teken stond van het klaarstomen van de zonen 
voor een functie aan het hof en stelt dat Castigliones handboek daarvoor het gewenste model verschafte. Dekker 
(2006), pp. 69-70. Zie over de invloed van het werk van Castiglione op Huygens’ vroege poëzie Leerintveld 
(1993). Zie ook Blom (2007). 
784 De naam Binet is het pseudoniem van René François. Zie de inleiding door Fumaroli bij de facsimilé editie van 
dit boek: Binet/Fumaroli (1986). 
785 Zie Lebrun/Merrifield (1999), (1967)1, pp. 767-841. 
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Binets Essay, waarin de verschillende ‘nobles artifices’ worden behandeld.786 Een boek dat als 

etiquetteboek kan worden bestempeld is Stefano Guazzo’s La civil conversatione (1574). In 

1603 verscheen het onder de titel Van den Heuschen Burgerlycken Ommegangh.787  

 

Verder was Huygens op de hoogte van de kunstliteraire geschriften van zijn tijd. Daar waren er 

niet veel van op het moment waarop Huygens’ Mijn jeugd schreef. Veruit het belangrijkst was 

het Schilder-boeck (1604) van Karel van Mander. Dit werk bestaat uit een inleiding, de 

Grondt, waarna de beschrijving van de levens van de klassieke, de Italiaanse en de Nederlandse 

schilders volgen. Voor de passage over de klassieke schilders gebruikte Van Mander Plinius’ 

Naturalis historia.  

Wel waren in de eerste helft van de zeventiende eeuw in de Nederlanden belangrijke 

kunstliteraire handboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw beschikbaar. Voorbeelden 

hiervan zijn Leon Battista Alberti’s De pictura (1435), Giovanni Paolo Lomazzo’s Trattato 

della pittura (1584) en Giorgio Vasari’s Vite (1550). In het hoofdstuk over kunst in Huygens 

huis is ter sprake gekomen dat hij bij zijn onderzoek naar de bestelde portretten van Petrarca 

en Laura gebruik maakte van Vasari’s handboek. 

Deel I: Het kunstonderwijs binnen de opvoeding 

Het eerste deel van de passage over de teken- en schilderkunst in Huygens tekst gaat over de 

plaats van het kunstonderwijs binnen de opvoeding. Huygens schrijft hoe zijn vader nog 

tijdens het leren van Grieks en Latijn in 1611 op zoek ging naar een volgende nieuwe uitdaging 

voor zijn zoons – een uitdaging die overigens de voortgang van de hiervoor genoemde vakken 

niet mocht ‘bemoeilijken of afremmen’.788 Het werd tekenen en schilderen. Bij zijn zoons had 

hij op jonge leeftijd een ‘aangeboren voorliefde voor tekenen’ waargenomen. Dit is een 

bekende wending in de hovelingenliteratuur. In de inleiding van Peachams Compleat 

Gentleman (1622) komt een zin voor die erg op Huygens’ opmerking lijkt: ‘Painting is a 

quality I love (I confesse) and admire in others, because ever naturally from a child, I have 

beene addicted to the practise hereof: […].’789 Huygens maakt hier mogelijk gebruik van een 

destijds bekende topos.790  

                                                      
786 Rademaker (1994): dit is een ongepubliceerde doctoraalscriptie.  
787 In de stadhouderlijke bibliotheek was een exemplaar (thans KB 366 K 7), zie: Keblusek (1997b), p. 147. 
788 In dit hoofdstuk citeer ik de vertaling van Heesakkers: Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1. De volledige 
passage over de schilderkunst heb ik in bijlage 4 opgenomen. Bij citaten uit Heesakkers’ editie geef ik alleen het 
paginanummer als het een citaat is dat niet uit de passage over de schilderkunst voorkomt.  
789 Peacham (1622), p. 107. 
790 In de kunstliteratuur komen vooral teksten voor over aanleg zoals in Alberti’s Della Pittura (1435) waar het 
‘dalla natura’ of ‘natura duce’ wordt genoemd. Zie Alberti/Spencer (1956), p. 51 (Alberti’s boek I). Dit wordt 
overgenomen door Van Mander. In  de ‘Grondt’ verwijst hij ernaar wanneer hij stelt: ‘Of ghy de Natuer hebt 
t’uwer vriendinnen / By den aerdt dijns gheests salmen vroech afmeten, / Want t’moet schier van in de Wieghe 
beginnen’. Zie: Van Mander (1604), ‘Grondt’, f. 1v, uit strofe 8. Zie ook strofe 5: ‘Eer sy noch Moederlijcke 
borsten melcken, / En de milde Natuere gheeft hier elcken / Eenich bysonder Instument in handen, / Om zijn 
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Precieze bestudering van de autograaf toont dat Huygens in de marge bij het 

voorgaande citaat opmerkt dat zijn broer en hij ‘uit eigen beweging’ in 1611 gravures en 

houtsneden hadden nagetekend. Met deze krabbel in de marge personaliseert hij zijn relaas en 

laat hij zijn voorliefde voor de kunst blijken.791 (Afb. 5) Toen hij en zijn broer ouder waren, 

vervolgt Huygens in de hoofdtekst, had Christiaan ze de basis kunnen leren; ‘een werkelijk 

nuttige ondergrond en een eerste vereiste voor hen die door een veelzijdige opleiding voor elke 

willekeurige maatschappelijke functie inzetbaar moeten zijn.’ Deze opmerking is zeer relevant 

voor het grotere kader van de tekst. Er wordt mee aangegeven dat het niet een artistieke 

opleiding was die vader Christiaan voor ogen stond. Het tekenen was van nut voor de 

beroepspraktijk van de vroegmoderne hoveling en bovendien een welkome afwisseling van de 

studie van de klassieke talen.  

 Om de edele status van de schilderkunst duidelijk te maken, vervolgt Huygens met 

uitleg over haar herkomst. Hij haalt daarvoor een bekend gedeelte uit Plinius’ Naturalis 

historia aan, waarvan hij de referentie in de marge geeft.792  Uit het leven van Pamphilus citeert 

hij als volgt: 

 

Bij C. Plinius lees ik, ‘dat op gezag van een zekere Pamphilus, een schilder uit Macedonië die thuis was 
in alle wetenschappen, eerst Sicyon en vervolgens heel Griekenland ertoe overging om de vrijgeboren 
kinderen voor alles onderricht te geven in de diagrafie, dat wil zeggen het schilderen op buxushout. Zo 
verwierf dit vak de eerste plaats in het leerprogramma. Bij de hogere kringen bleef het steeds in ere en 
ook de middenklasse ging het beoefenen, maar de slaven was het te allen tijde verboden. 

 

Dit citaat komt letterlijk uit Plinius’ tekst.793 Het citaat wordt ook door auteurs van 

contemporaine vroegmoderne hovelingenhandboeken gebruikt ter rechtvaardiging van het 

beoefenen van een kunst die van oorsprong een ambachtelijke, en geen kunstzinnige, status 

heeft. Het komt bijvoorbeeld voor in Castigliones boek van de hoveling en is ook in Peachams 

The Complete Gentleman opgenomen.794 

Na dit klassieke citaat brengt Huygens zijn tekst naar de actualiteit:  

 

Of de schilderkunst tegenwoordig dezelfde waardering geniet, daarover doe ik geen uitspraak, maar haar 
aanzien blijkt voldoende uit de liefde die de groten der aarde haar toedragen: degenen die haar 
beoefenen zijn van adel, ofwel de beoefenaars worden geadeld mits zij succesvol zijn. 

                                                                                                                                                                      
broodt te winnen in s’Weerelts landen.’ Huygens benadrukt deze natuurlijke inclinatie ook in zijn uitleg over de 
voortgang van Constantijn II in Mijn leven: ‘En in die kunst [die van Apelles] toont hij zich zelfs zo’n Parrhasius 
dat als het lot hem niet elders had geroepen, hij met de grootsten nog de strijd zou kunnen aangaan. Autodidact 
in zijn jonge jaren dankte hij die passie natuurljik aan zijn moeder, van wie hij het tekenen al bij de geboorte 
meekreeg in het bloed.’ Zie Huygens/Blom (2003b) I, pp. 146-147. 
791 Dit onderwerp herhaalt Huygens in Mijn leven. Daar schrijft hij, in de lopende tekst: ‘Met leergierige hand 
begon ik in zwart of rood krijt of pen al snel treffende kopieën te maken van de werken die Goltzius ooit in zijn 
koper graveerde om zo lang als de zon de tijden te trotseren.’. Zie Huygens/Blom (2003b) I, pp. 76-77 en 
Huygens/Blom (2003b) II, p. 65.  
792 De verwijzing luidt: ‘Nat. Hist. Lib. 35. c. 10’. Caput 10 uit hoofdstuk 35 van Plinius’ Naturalis historia. 
793 De passage over Pamphilus bevindt zich in de Naturalis historia 35, 76-77. Zie Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), 
(2004)1, p. 662. 
794 Castiglione/Haakman (2000), p. 102, Peacham (1622), pp. 105-106. 
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Een vroegmoderne schilder die voor 1631 was geadeld en op het moment van Huygens’ 

schrijven internationale bekendheid genoot, was Rubens. De Antwerpse schilder werkte vanaf 

1609 als hofschilder van de Brusselse aartshertogen Albrecht en Isabella. Hij kreeg in 1624 van 

de Spaanse koning een adellijke titel en op 3 maart 1630 werd hij door Karel I tot ridder 

geslagen.795 Huygens had ongetwijfeld gehoord van deze gebeurtenis. Zijn waardering voor de 

kunst én de diplomatieke functie van Rubens zal hij verderop in zijn tekst uitwerken.  

 

Vervolgens noemt Huygens de voornaamste reden van zijn vader om zijn zonen te 

onderwijzen in de schilderkunst: de wens om te kunnen converseren over kunst. De passage 

luidt als volgt:  

 

Hij had het resultaat gezien, dat de Grieken ongetwijfeld ook voor ogen had gestaan. Als volslagen leek, 
zoals hijzelf zei, had hij geconstateerd dat men op het terrein van de schilderkunst (waar men 
tegenwoordig overal mee geconfronteerd wordt) onmogelijk tot een ook maar enigszins gefundeerd 
oordeel kan komen, als men niet zelf de beginselen van deze kunst metterdaad in praktijk heeft 
gebracht. Hij had gemerkt dat belangrijke personen, die om hun veelzijdige ontwikkeling bekend 
stonden, zich de spot van de mannen van het vak op de hals hadden gehaald als zij over de schilderkunst 
hun eigen mening ten beste gaven. Dit had geleid tot zijn onwrikbaar besluit te bewerkstelligen dat wij – 
daar wij nu eenmaal niet in alle takken van de kunst experts konden worden – althans bij de 
voornaamste kunsten met ons oordeel nooit een belachelijk figuur zouden slaan. 

 

Hier verwijst Huygens naar de Naturalis historia: impliciet refereert hij aan Plinius’ anekdote 

over Alexander de Grote en zijn hofschilder Apelles. De koning was gewend Apelles in zijn 

atelier op te zoeken en daar uitgebreid zijn mening te geven over wat hij zag. De schilder had 

hem daarop geadviseerd niet zonder kennis van zaken te spreken – Apelles wees hem erop dat 

de leerjongens hem daarom uitlachten.796 En dit was waar vader Huygens zijn zoons voor 

wilde behoeden: gezichtsverlies.  

Ook dit verhaal is topisch. Het komt in verschillende teksten voor. In het leven van 

Apelles zoals Van Mander dat uit Plinius vertaalt, wordt de passage over Alexander en de 

schilder verteld. De nadruk ligt in Van Manders versie op de goedheid van de schilder, die 

moeite deed om de eer van zijn koning te redden.797 Het is dé belangrijkste anekdote in 

verschillende contemporaine werken waarin de kunst van het converseren centraal staat. Het 

gedeelte over de schilderkunst in Binets Essay des merveilles de nature, et des plus nobles 

artifices (1627) opent ermee.798 Ook in Van den Heuschen Burgerlycken Ommegangh (1603) 

wordt het verhaal aangehaald. De schilderkunst komt als gespreksonderwerp op meerdere 

plaatsen ter sprake. De anekdote over Alexander wordt gebruikt om het volgende advies te 

                                                      
795 Vlieghe (1977), p. 32. 
796 Zie Naturalis historia 35, 85. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 664. 
797 Van Mander (1604), f. 78v – 79r. Hij benadrukt dat met de volgende versregels: ‘Siet, dus seer gemeensaem 
was hy met desen Coningh, die nochtans van self grammoedich en korsel ghenoech was.’ 
798 Binet/Fumaroli (1986), p. 353. 
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illustreren: ‘Wie een dingh seyt, dat hy niet en verstaet, / Doe eenes Rasende oft Onsinnighen 

daet.’799 

 De verwijzing naar de actualiteit van Huygens’ tekst zit in de opmerking van zijn vader 

over het gebrek aan artistieke basiskennis – het vermogen om op de juiste manier over kunst 

te kunnen praten – én in de frase, tussen ronde haken ‘waar men tegenwoordig overal mee 

geconfronteerd wordt’. Juist in het eerste kwart van de zeventiende eeuw werden de 

Noordelijke Nederlanden immers overspoeld met schilders en schilderijen. In de jaren 1630 

bereikte de kunstproductie ongekende hoogten; schilderijen kwamen binnen het bereik van 

brede lagen van de bevolking.800 Het op de juiste manier kunnen praten over kunst 

functioneerde daardoor als onderscheidend mechanisme. De opleiding in het tekenen en 

schilderen was niet in de eerste plaats vaardig te zijn in de kunst zelf, maar juist in de 

conversatie erover.  

 

De zinsnede over Christiaan Huygens die ervoor wilde zorgen dat zijn zonen nooit een 

‘belachelijk figuur’ zouden slaan bij het geven van hun oordeel over de kunst, is de kern van de 

passage over de schilderkunst in deze autobiografie. In de kringen waarin de Huygensen zich 

wilden bewegen was het van essentieel belang om voor vol te worden aangezien. Daarom 

diende de etiquette, ‘het bedekken en ontbloten van het hoofd, het geven van een hand, het 

omvatten van de knie’ bescheiden maar beslist toegepast te worden, als ‘kenmerk van een 

adellijk karakter’.801 Dáárom leerde Huygens de viola da gamba te bespelen, één van de 

instrumenten waarvan Huygens aangeeft dat ‘het gebruik in adellijke en hoge kringen niet 

ongepast geacht wordt’.802 En dáárom moest men, wanneer de schilderkunst als 

gespreksonderwerp ter sprake kwam, daar gepast over kunnen converseren.  

 Hetzelfde element komt ook terug in Huygens’ tekst over zijn opvoeding in Mijn leven. 

Ik citeer de passage ‘pictoria’, ‘schilderkunst’:  

 

Tot nu toe ontbrak nog de vorming van de ogen, de volle zuster der poëzie, de schilderkunst die je 
kortweg maar treffend kan betitelen als de kunst van het zien. Degenen die hierin niet thuis zijn, 
beschouw ik waarlijk amper als mensen die compleet mens zijn. Blinden noem ik ze, blinden die niet 
anders naar de lucht, de zee of de aarde kijken dan hun vee dat ze met de kop omlaag laten grazen. Zij 
kijken zonder te zien. Welk fraai effect perspectief creëert, wat proportie inhoudt, bij welk aanzicht een 
kleur, een houding of een onderwerp uit de verf komt, welke schoonheid een bijna vergane voorstelling 
heeft of hoe triomfantelijk de feiten weerleggen dat de antieke schilders de hedendaagse meesters 
overtreffen: dat is voor zulke lieden een grote mistige duisternis, voor kenners daarentegen zonneklaar 
en net zo duister als het licht op een stralende dag. Mijn allerbeste vader moet dat aan den lijve ervaren 
hebben, want hij was een leek op dit gebied. Maar wel kon hij weten hoe belangrijk het was voor zijn 
kinderen om er grote waarde aan te hechten. Hij wilde namelijk dat wij in hoge kringen en ook onder 
deskundigen als gelijken gerespecteerd zouden worden.803 

                                                      
799 Guazzo/Van Triere (1603), p. 129.  
800 Zie bijvoorbeeld het overzichtsartikel van Sluijter: Sluijter (1999).  
801 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 24. 
802 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 24. 
803 Zie Huygens/Blom (2003b) I, pp. 76-77. In de zin ‘Ze kijken zonder te zien.’ is in deze editie per abuis het 
woord ‘ze’ toegevoegd.  
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Ook in Huygens’ tweede autobiografie staan het voorkomen van gezichtsverlies en het 

volwaardig kunnen meepraten – waar het kunstkennerschap betreft – dus centraal.804 Frans 

Blom stelt in de inleiding bij zijn vertaling van deze tekst dat het hoofddoel van Christiaan 

Huygens’ opvoeding was dat zijn zonen ‘op geen enkele terrein onkunde aan de dag legden of 

een gek figuur zouden slaan’.805 

 

Terug naar Mijn jeugd. Huygens vervolgt zijn uitleg over de plaats van het teken- en 

schilderonderwijs in de opvoeding met een aantal redenen om te leren tekenen als doel op 

zich. Met de anekdote over het kinderlijk kopiëren van gravures die hiervoor ter sprake kwam, 

had hij er al kort aan gerefereerd. Nu schrijft hij:  

 

Hij [vader Christiaan] had vastgesteld dat – meer nog dan de zo edele vorm van schilderen met verf en 
penseel – het tekenen (de term is van C. Plinius), dat geschiedt met krijt of stift en een enkele keer ook 
wel met een penseel, in veel situaties onmisbaar is, en in geen enkele situatie helemaal zonder nut. 

 

De term die Huygens gebruikt voor ‘tekenen’ ontleent hij aan Plinius. De bedoelde passage 

staat in het teken van de oorsprong van de schilderkunst.806 Huygens’ doel is echter niet zozeer 

om de tekenkunst aan te merken als de oorsprong van de schilderkunst, maar juist twee 

losstaande functies van het leren tekenen te benadrukken die de hoveling goed van pas kunnen 

komen: het gemak van een vaste hand bij de beoefening van de wiskunde en het nut van het 

kunnen tekenen op reis.  

Over de eerste functie het volgende. Bij Plinius komt de wiskunde ook voor, en in 

navolging daarvan ook in bijvoorbeeld het werk van Alberti, maar dan als onderdeel van de 

vaardigheden van de schilder: zonder die kennis was volmaakte kunst niet mogelijk.807 Het 

gaat Huygens echter niet om de wiskunde als onderdeel voor de schildersopleiding, maar om 

de tekenkunst als middel voor de wiskunde. De tekenkunst ten dienste van de wiskunde komt 

ook bij Van Mander niet voor. Wel wijst Van Mander in de afsluiting van zijn hoofdstuk over 

de tekenkunst op andere doelen:  

 

Summa, Teycken-const can alderley staten 
Behulpich wesen, t’zy jonghen, oft grijsen, 
Iae Vorsten, Capiteynen, en Soldaten, 
Soo om van der Conste gheschickt te praten, 

  

                                                      
804 Zie voor een uitgebreide behandeling van deze passage Huygens/Blom (2003b) II, pp. 62-71. 
805 Huygens/Blom (2003b) I, p. 12. 
806 Kan geeft Naturalis historia 35, 16 (Huygens/Kan (1971) (19461)), Heesakkers vermeldt ook 3 en 5. 
(Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1) Mijns inziens verwijst Huygens hier naar Plinius’ uiteenzetting over het 
ontstaan van de schilderkunst in boek 35, verzen 15 en 16. 
807 Het komt ter sprake in het leven van de schilder Pamphilus: de volmaaktheid van diens kunst was niet 
mogelijk zonder kennis van de wiskunde. Zie Naturalis historia 35, 76. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 
662.) Ook in latere kunsttheoretische geschriften wordt de wiskunde als voorwaarde voor de volmaakte 
schildersopleiding uitgewerkt. Zo staat het centraal in Alberti’s tweede boek van zijn Della Pittura. Zie 
Alberti/Spencer (1956). 



188 

 

Als om de gheleghentheden aenwijsen, 
Van sterckten en plaetsen, daerom te prijsen, 
Is d’edel Teycken-const, […].808 

 

Hij stipt hier aan dat vaardigheid in het tekenen nodig was ‘om van de Conste gheschickt te 

praten’, wat bij Huygens al eerder ter sprake kwam, en hij gaat in op het nut van tekenen bij 

vestingbouw en op reis. De functie van het tekenen als nuttige vaardigheid tijdens reizen 

wordt ook beschreven in de vroegmoderne hovelingenliteratuur. Hoewel niet specifiek over 

tekenen, komt het onderwerp uitvoerig aan de orde in het werk van Castiglione:  

 

Het ontbrak ook niet aan anderen uit illustere geslachten die in aanzien stonden in deze kunst, want 
behalve dat deze op zichzelf hoogstaand en waardig is, is zij ook zeer nuttig, vooral in de oorlog, om 
landschappen, plaatsen, rivieren, bruggen, burchten, versterkingen en dergelijke vast te leggen; want al 
zou men die in zijn geheugen kunnen bewaren, wat heel moeilijk is, dan kan men ze nog niet aan 
anderen laten zien.809 

 

Een ander contemporain werk waarin wordt gewezen op zowel het nut van de tekenkunst 

voor de wiskunde, als voor het maken van reizen, is Peachams The Art of Drawing with the 

pen uit 1606. Een citaat uit de inleiding van deze bundel:  

 

I think, not for pleasure only, but of necessity most needful to be exercised, of all such that either study 
the Mathematicks, mean to follow the wars, or travell into foreine countries.810  

 

Deze functies van de tekenkunst zijn op het moment waarop Huygens zijn tekst schrijft dus 

niet zozeer onderdeel van het kunstliteraire discours, maar vooral gemeengoed in de literatuur 

over de opvoeding tot hoveling.  

Dat de vaardigheden die Huygens noemt in hofkringen ook werkelijk werden 

gewaardeerd, blijkt bijvoorbeeld uit een brief van Edward Cecyl, graaf van Wimbledon, die 

kolonel was in dienst van de Staten. In augustus 1631 schreef hij Huygens met de vraag of hij 

er bij de stadhouder op aan kon dringen de ‘wagonmaster’ van Cecyls regiment een beter 

salaris te geven. Dat was de man zeker waard: Cecyl stelde, in de door Worp uit het Engels 

geparafraseerde woorden: ‘Bovendien is het een heel knappe man, die zeer goed teekent en 

modelleert en veel afweet van loopgraven en fortificaties.’811  

In een brief aan Huygens uit maart 1643 van Hendrik graaf van Nassau-Siegen kwam 

de functie van het afbeelden van de omgeving tijdens het reizen ter sprake. Huygens ontving 

toen de brief uit Stockholm waarin valt te lezen, wederom in parafrase van Worp: ‘Het spijt 

mij vreeselijk, dat ik op reis geen schilder bij mij had; ik heb zoovele mooie landschappen 

                                                      
808 Van Mander (1604), f. 10r., vers 22. Van Mander werkt dit alles uit in het tweede hoofdstuk van de ‘Grondt’: 
‘Van het Teyckenen, oft de Teycken-Const’. 
809 Castiglione/Haakman (2000), p. 102. 
810 Peacham (1606), p. 3. 
811 Brieven 629. 
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gezien.’812 Het vruchtbare verband tussen de tekenvaardigheid en het beoefenen van de 

wiskunde voor Christiaan jr. behoeft geen verdere toelichting. Ook is bekend hoe hij dat talent 

aanwendde in zijn ambtelijke functie.813 

Deel II: De praktijk van het leren tekenen en schilderen 

Het tweede deel van de passage over de teken- en schilderkunst in de autobiografie over 

Huygens’ jeugd gaat over de praktijk van het leren tekenen en schilderen. Huygens begint met 

de introductie van zijn leermeester. Nadat Jacob de Gheyn II (1565-1629) ervoor had bedankt 

de gebroeders Huygens tekenonderwijs te geven – hij had op dat moment volgens Huygens al 

voldoende inkomsten en geen zin om nog als leermeester te werken – was de graveur Hendrik 

Hondius  aangetrokken. Hoewel deze man als leermeester door zijn zachte karakter volgens 

Huygens zeer geschikt was, was het probleem dat de kunstenaar niet excelleerde in het type 

tekenonderwijs dat de gebroeders Huygens voor het ‘burgerlijke’ en ‘militaire’ leven nodig 

dachten te hebben:  

 

Ik bedoel de kunst om elke vorm en elke houding van mens en dier, om de contouren van bomen en 
stromen, van bergen en andere landschapstaferelen snel in een luchtige, fleurige en levensechte tekening 
weer te geven (In deze kunst staan onze Nederlanders momenteel op een peil dat nog door niemand 
ooit is bereikt, zelfs niet door de antieken.) 

 

Hondius’ manier van graveren week volgens Huygens af van de ‘algemeen gangbare methode’, 

ze was meer geschikt voor ‘zuilen, marmer en onbeweeglijke onderdelen van gebouwen’, dan 

voor ‘de weergave van losse en beweeglijke voorwerpen zoals gras, bladeren, struiken of 

vervallen ruines in al hun vormeloze pracht’. Hier kom ik in het derde deel op terug.  

 Hoewel deze leermeester qua artistieke kwaliteiten dus niet voldoende aansloot bij de 

opleidingswensen van de broers Huygens, was de leerperiode onder zijn vleugels niet zinloos: 

hij leerde namelijk ‘de ledematen van het menselijk lichaam stuk voor stuk op ware grootte of 

iets vergroot’ uit te tekenen. De volgende stap was het combineren van deze vaardigheden. De 

jongens leerden ‘tot een afgeronde voorstelling te komen, eerst van een kind, dan van een 

volwassene en ten slotte van een groepje van drie of vier personen op één vel’.814 Zonder 

kennis van de weergave van de afzonderlijke ledematen was volgens Hondius het tekenen van 

een heel persoon op kleine schaal niet mogelijk.815  

 Huygens’ tekende niet onverdienstelijk, zo geeft hij vervolgens zelf aan. In Mijn jeugd 

schrijft hij dat het bekijken van zijn schetsboeken de beste manier is om kennis te nemen van 

                                                      
812 Brieven 3233.  
813 Zie bijvoorbeeld over Christiaan: Andriesse (1993) en over Christiaan en Constantijn II: Heijbroek (1983), De 
Heer (1988), Broos en Schapelhouman (1993), 106-108 en Hautekeete (2007), 241-246. Zie verder de literatuur 
over De Bisschop.  
814 In de marge bij dit citaat vermeldt Huygens ‘Plinij verbum’, het werkwoord komt uit Plinius. 
815 Zie over de zeventiende-eeuwse schilderopleiding bijvoorbeeld de inleidende hoofdstukken bij Kwakkelsteins 
editie van de Inleydinge tot de Al-gemeene Teycken-Konst van Willem Goeree. Goeree/Kwakkelstein (1998).  
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zijn vorderingen. Zijn tekeningen konden de ‘serieuze kritiek van de kenners’ doorstaan. 

Huygens refereert hier impliciet aan een gebeurtenis die hij eerder in zijn autobiografie heeft 

beschreven: een ambassadereis naar Brussel. Huygens logeerde met zijn vader bij de schilder 

Raphael Coxie (ca. 1540-1616). Omdat Huygens constant aan het tekenen was, won hij de 

sympathie van de schilder.816 Dit soort gegevens kon hij naar eigen zeggen vermelden, omdat 

hij zich ‘immers tot taak [had] gesteld verslag te doen van mijn ondeugden zowel als van mijn 

deugden, als waren het die van een ander’. Na het tekenen ging Huygens over tot het 

schilderen in kleur. Dit deed hij zonder dat zijn vader het wist omdat die, volgens Huygens, 

bang was dat ‘het te veel van de studie kon afleiden’. Weer later bekwaamde Huygens zich, 

onder begeleiding van zijn oom Jacob Hoefnagel, in het miniatuurschilderen.  

 In het vervolg van de tekst komt steeds duidelijker naar voren hoe Huygens zijn 

artistieke vaardigheden in zijn sociale leven gebruikt. Huygens geeft aan dat de enkele 

geschilderde paneeltjes van zijn hand zich waarschijnlijk nog bevinden in zijn ouderlijk huis. 

Andere miniatuurschilderijen deelde hij uit onder zijn Nederlandse en Engelse vrienden. Eén 

gaf hij er aan zijn vrouw, een schilderijtje ‘waarop nog gedichtjes gemaakt zijn in de tijd dat de 

meisjes Visscher en ik in dat soort speelsigheden met elkaar wedijverden’.  Het schilderijtje 

verbeeldde ‘een paar hazelnoten, een kaarsstomp, een tabakspijp en, als ik het wel heb, een 

nogal forse vlieg’ en de onderdelen waren ‘zo natuurgetrouw weggegeven, dat het mij oprechte 

complimenten opleverde, niet alleen van Hoefnagel en alle anderen die het gezien hebben, 

maar zelfs de De Gheyns, die met complimenten bepaald niet gul zijn.’ Uiteraard deelde 

Huygens zijn verdiensten met vrienden. Dat men er hem om zou hebben geprezen, verbaast, 

gezien de toon van de autobiografie, niet.  

 

Dat Huygens van mening was dat voor het volledige kunstkennerschap praktische kennis 

nodig was, blijkt ook uit andere overgeleverde documenten dan Mijn jeugd.817 Onder de 

bundels met correspondentie van Huygens in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt 

zich een convoluut met het zeventiende-eeuwse opschrift:  

 

Muzikale dingen, geneeskundige zaken, fysische zaken, chemische zaken, geurzaken, reukzaken, 
kookrecepten, filosofische dingen, mathematische zaken, kunstnijverheidszaken van Constantijn 
Huygens, de kunst van het maken en slijpen van glazen voor astronomisch gebruik.818  

 

In deze convoluut (signatuur KA 47) bevinden zich ook drie teksten die informatie geven over 

de praktijk van de schilderkunst. Het betreft een brief en twee instructies of recepten. In alle 

drie documenten staat het maken van witte verf centraal. De brief is opgenomen in Worps 

                                                      
816 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, pp. 99-100. 
817 Zie over kunstliefhebbers en hun kennis van kunst in het algemeen Van de Wetering (1999), pp. 22-25.  
818 KB, signatuur: KA 47. ’Musica, Medica, Phijsica Chijmica Odorifera, Perfumatatoria. Fusoria Coquinaria. 
Philosophica Mathematica Artificialia. Constantini Hugenii, Ars Formandorum et Poliendorum Vitrorum ad 
usum Astronomicum.’ 
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editie van Huygens’ correspondentie en één van de twee instructies is op een later moment 

gepubliceerd. Een transcriptie van de derde tekst heb ik in bijlage 5 opgenomen.  

Veruit het meest omvangrijk is de: ‘Instructie over t bereijden vande verfkens’. (Afb. 6) 

De folia zijn genummerd 592r - 601v. In de tekst wordt uitgelegd hoe verschillende kleuren 

worden gemaakt, hoe deze kleuren kunnen mengen tot weer nieuwe kleuren en hoe met de 

beschreven verf een landschap opgezet kan worden. Het begint met de kleur ‘loot-wit’:  

 

Loot-wit moet seer lang ende fijn gewreuen voorden, ende achter nae een druppel gomme water daerin 
gedaen op den steen, ende wel waeterachtich getempert ende alsoo in diversche schelpen bij naest soo 
dun als water gedaen ende laten drooghen datter geen stof in kome.819  

 

De auteur van die instructie is niet bekend en het document is niet gedateerd. In 1988 

publiceerde Ed de Heer een transcript van de tekst als bijlage bij zijn artikel over het 

tekenonderwijs dat Constantijn Huygens zijn kinderen liet genieten.820 

 Het tweede document is van andere aard, het bevindt zich op folium 433 van KA 47. 

Het is een brief van de Antwerpse bloemschilder en jezuïet Daniël Seghers aan Huygens. (Afb. 

7) De brief is gedateerd ‘Antwerpen. 3 Maert 1658’. Dit is de enige bewaard gebleven brief uit 

de correspondentie tussen Seghers en Huygens, die vele jaren met elkaar contact hadden.821 De 

tweede helft van de brief luidt als volgt:  

 

Belanghende het wit wort ghedaen ghelyck de andere verven naer dat het wel fyn is ghevreven, wort het 
in een fles van ghelas ghedaen ende soo 5 oft 6 mael met het water ondergehuest laet het sincken ende 
elcke reyse wort het water af gegoten ende vaers inghedaen men moet het wel een quaertier uers elcke 
keer onder husen. dan naer gesoncken zynde wort het wit dat ghelyck een pappe is. ghiet men in een 
plate schotel: ende het water allenskens afloopen laetmens in de sonne bleycken en droogen; daen leghe 
ick het op den steen in brocke het wat met den malet tot poeder ende bevinde het goedt, […]. 

 

Deze brief is in de editie Worp opgenomen.822 Bestudering van de autograaf leert dat Huygens 

in de linkermarge een streep trekt langs het gedeelte waarin het maken van verf wordt 

beschreven waarnaast hij ‘wit gepreparr’ schrijft. Hiermee geeft hij aan dat de passage zijn 

aandacht verdient. Het kan zelfs zo zijn dat hij het recept ook daadwerkelijk heeft 

uitgeprobeerd. (Afb. 8) 

 Het derde document is weer een recept voor het maken van verf. Het bevindt zich in 

convoluut KA 47 direct achter de brief van Seghers; het bestrijkt de folia 434r - 435v. De titel 

luidt: ‘A receipt how to grin, and wash Collours, to temper uppon ye Pallett wth Oyle.’823 (Afb. 

9, 10) Ook dit document heeft de vorm van een praktische instructie: het omschrijft hoe van 

                                                      
819 KB: KA 47, 593r.  
820 De Heer geeft aan dat het handschrift ‘stilistisch gezien’ meer op dat van een ambachtsman lijkt, dan op dat 
van een ‘schilderende amateur uit Huygens’ omgeving’. Hij noemt Jacob Hoefnagel en Pieter Monincx als 
mogelijke kandidaten. Op basis van de handschriften waartussen het is ingebonden suggereert De Heer een 
datering tussen 1620 en 1630. De Heer (1988), pp. 51-52. Zie voor het transcript daar pp. 53-62. 
821 Zie over het contact tussen Huygens en Seghers ook hoofdstuk 2 en Broekman (2005), pp. 44-51. 
822 Brieven 5575. KB: KA 47, 433. 
823 KB: KA 47, 434. 
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kleurpigmenten verf gemaakt kan worden. Het proces is nagenoeg hetzelfde als dat wat 

Seghers een jaar later zou beschrijven. In de linker bovenhoek is in Huygens’ handschrift 

genoteerd ‘fro mr. Nic. Lanier. Antwerp Jul. 1657.’ Blijkbaar had Huygens het document 

ontvangen van Nicolaas Lanier (1588-1666), de Engelse luitenist die op dat moment in 

Antwerpen verbleef.  

Naar Huygens’ contacten met de Engelse en Zuid-Nederlandse elite is veel onderzoek 

gedaan.824 Tijdens zijn verblijf in Londen in de vroege jaren twintig van de zeventiende eeuw 

kwam Huygens in contact met belangrijke Engelse families die zich in hun vrije tijd 

bezighielden met schilderen en schilderkunst.825 Hij ontmoette er bijvoorbeeld de familie De 

Mayerne, waarover hij aan zijn ouders schrijft.826 De Britse hofarts Théodore Turquet de 

Mayerne (1573-1655) bezat een groot aantal schildersrecepten.827 En ook met Lanier – die in 

1657 aan Huygens het schildersrecept zou sturen – kwam Huygens al tijdens één van zijn vier 

reizen naar Londen in contact.828 Tijdens de Engelse burgeroorlog zou Lanier, die ook 

vriendschappelijke banden met De Mayerne onderhield, uitwijken naar Antwerpen.829 In de 

Scheldestad kwam hij vervolgens in contact met Seghers. Over zijn bezoek aan Seghers schreef 

Lanier in een brief aan Huygens van 3 april 1646.830  

 Ook in Huygens’ Haagse vriendenkring was het bon ton om over de schilderkunst en 

haar eigenschappen te spreken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de poëzie van Anna Roemersdr. 

Visscher (1583-1651). In 1621 schreef zij een rijmbrief aan Rubens. In de tekst, die de titel 

droeg ‘Aen de vermaerde constrijcke Petrus Paulus Rubbens, doe ic Nae Syn Werck 

schilderde’, stelde Visscher hem de volgende vraag: 

 
Wat een Mensch al can begrijpen  
Als hij zijn vernuft wil slijpen, 
Wat op t’uijterst hy vermach 
brengt gij Rubbens aen den dach. [vers 1-4] 
 
[…] 
 
Bid ic mij te willen schrijven  
Waer me gij u wit laet wrijven.  
Dat soo geel niet en besterft 
Noch de tijt soo niet bederft. 

  

                                                      
824 Zie bijvoorbeeld onlangs Jardine (2008).  
825 Zie over deze netwerken in Londen bijvoorbeeld Huygens/Blom (2003b) II, pp. 191-229. 
826 Brieven 98, 101, 105. Huygens’ gedicht ‘Lesse van den heer Theodore de Mayerne opper-medicijn vande 
coninghen van Groot Brittanien’ is niet gedateerd. Zie Gedichten VIII, p. 239. 
827 Het huis van de De Mayerne’s was een van de plaatsen waar het internationaal bekende protestanten 
samenkwam. Zie hierover Trevor-Roper (2006), p. 192. Zie specifiek over de kunsttheoretische traktaten in zijn 
bezit: Van Eikema Hommes (2004), pp. 2-4. 
828 Zie Huygens/Rasch (2007) I, p. 175 en verder bijvoorbeeld Huygens/Blom (2003b) II, pp. 224-227.  
829 Zie voor het contact tussen Lanier en De Mayerne: Wilson (1994), pp. 175-177. 
830 Brieven 4304.  
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Hier door sult gij mij verbinden  
Dat ic u en u beminde 
Huijsvrouw die door deesen moet 
Oock sijn hertelijck gegroet 
Weesen sal met hert En sinne 
Anne Roemers U Vriendinne.831 [vers 49-58] 

 

De rijmbrief leert verder dat Anna een schilderij van Rubens had willen kopiëren, als kind had 

zij namelijk leren schilderen.832 Ze schijnt de schilder ook te hebben ontmoet, er is nog een 

brief van haar aan Rubens bewaard gebleven en er zijn twee gravures naar werk van de schilder 

die Rubens aan haar had opgedragen.833 Ook Susanna van Baerle tekende en schilderde 

fervent.834 

Deel III: De genoemde schilders 

Nadat Huygens in het eerste deel van de passage over de schilderkunst uiteen heeft gezet 

waarom de kennis van de teken- en schilderkunst als onderdeel van zijn opvoeding belangrijk 

is, legt hij in het tweede deel uit hoe hij deze kennis heeft vergaard. Het derde deel van de 

passage over de teken- en schilderkunst is een bespreking van contemporaine schilders. Over 

zijn intenties zegt Huygens:  

 

Nu de naam van deze mannen, met wie ik in zeer nauwe vriendschap verbonden ben (ik ben altijd 
gaarne uit op vriendschap met beroemdheden), hier gevallen is, wil ik in mijn luttele bewoordingen 
mijn oordeel over hen geven. Ik wil namelijk graag wat uitvoeriger stilstaan bij de schilderkunst, die mij 
altijd zo dierbaar is geweest, en een overzicht geven van de meest vooraanstaande kunstenaars, allen 
tijdgenoten en de meesten ook zeer goede vrienden van mij.835 

 

Dit citaat bevat twee belangrijke elementen. In de eerste plaats geeft Huygens expliciet aan wat 

hij gaat doen in het vervolg van de tekst: het uitspreken van een oordeel. In de tweede plaats is 

dit citaat belangrijk omdat Huygens zich zo nadrukkelijk laat voorstaan op de vriendschap die 

hij met de schilders zegt te onderhouden.836  

 Het citaat vertoont overeenkomsten met de manier waarop Plinius in de Naturalis 

historia het boek over de schilderkunst opent. Over het doel van zijn 35e hoofdstuk schrijft hij: 

 

Ik zal nu een zo beknopt mogelijk overzicht geven van degenen die in deze kunst naam hebben gemaakt, 
want een volledige bespreking is niet in overeenstemming met de opzet van mijn werk. Het moet dus 
voldoende zijn als ik sommigen terloops noem of bij de bespreking van andere schilders. Ik maak een 
uitzondering voor de meesterwerken die ook vermeld moeten worden, ongeacht of ze nog bewaard zijn 
of verloren gegaan.837  

                                                      
831 Roemers Visscher/Beets (1881), pp. 85-87. Zie ook Roemers Visscher/De Kruyter (1971), nr. 11 en 
Schenkeveld-van der Dussen en Le Jeu (1999), pp. 103-104. Cursivering door mij, IB. 
832 Zie Schenkeveld-van der Dussen en Le Jeu (1999), pp. 103-104. 
833 Zie voor de brief Rooses en Ruelens (1887-1909) II, p. 332, over de prenten onder andere Swillens (1961), pp. 
12-13 en over een mogelijk bezoek Schenkeveld-van der Dussen en Le Jeu (1999), p. 103. 
834 Zie over haar vaardigheiden onlangs Blom en Leerintveld (2010), p. 97-99. 
835 Cursivering door mij, IB.  
836 Zie hierover Sluijter (2002), p. 14. 
837 Zie Plinius’ Naturalis historia boek 35, vers 53. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 658. 
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Hoewel Huygens’ autobiografie een geheel ander type tekst is dan de encyclopedie van Plinius, 

is de overeenkomst opvallend. Ook Huygens behandelt immers een aantal schilders uitgebreid 

en anderen terloops, of in een opsomming. Het motief van vriendschap dat bij Huygens zo 

nadrukkelijk aanwezig is, toont een overeenkomst met de antieke en humanistische 

levensverhalen. Het is een topos dat door Huygens in Mijn leven wordt ingevuld door te 

wijzen op vriendschappen met machthebbers.838 Het is bijzonder dat Huygens in de 

autobiografie over zijn jeugd specifiek op zijn vriendschappen met schilders wijst, die hij 

bovendien ‘beroemdheden’ noemt. Dit ben ik in de kunst- en hovelingenliteratuur niet 

tegengekomen. Huygens voelt de tijdgeest goed aan en signaleert als een van de eersten dat de 

ster van de kunstenaar op dat moment in de Nederlanden rijzende is. Dit blijkt ook uit het feit 

dat de schilders expliciet worden genoemd in contemporaine stadsbeschrijvingen.839 

De Gheyn II en De Gheyn III  

Jacob de Gheyn II, sr. en Jacob de Gheyn III, jr. zijn de eerste schilders die de revue passeren.840 

Huygens opent als volgt:  

 

In de eerste plaats was het De Gheyn sr. wiens kunst mijn grootste waardering heeft genoten. Als mijn 
meer dan gewone genegenheid nog niet voldoende zou blijken uit de ononderbroken vriendschap die ik 
hem zijn leven lang toedroeg, dan heb ik haar in elk geval afdoende bewezen in zijn stervensuur. 

 

Huygens vertelt vervolgens hoe hij deze kunstenaar op zijn sterfbed bijstond. In zijn dagboek 

had hij op 29 maart 1629 genoteerd ‘Obit Jacobus de Gheyn Pater.841 Het contact tussen de 

families was waarschijnlijk gelegd tijdens de dienstperiode van vader Christiaan Huygens, als 

secretaris van de Raad van State. De Gheyn II ontving zowel van Maurits als van Frederik 

Hendrik opdrachten. De familie De Gheyn woonde vanaf 1623 aan de Lange Houtstraat in 

Den Haag; hun huis stond in dezelfde straat als waar Huygens tussen 1627 en 1637 woonde.  

Huygens prijst De Gheyn II’s kwaliteiten als tekenaar, graveur, miniatuur- en bloem- 

en stillevenschilder. Ondanks De Gheyn II’s vermogen ‘menselijke figuren en andere levende 

wezens’ uit te beelden, en zich dus buiten zijn expertise te wagen, had hij volgens Huygens 

echter ‘niet altijd beantwoord aan de verwachtingen der kenners en ook niet aan die van mij 

dat geef ik toe.’ Een belangrijk element in de beschrijving is de vergelijking van De Gheyns 

werk met dat van tijdgenoten. In het graveren ‘benaderde hij meer dan wie ook het peil van 

zijn leermeester Goltzius’ en in de miniatuurschilderkunst ‘deed hij niet onder voor onze 

Hoefnagel, evenmin als voor de Italianen of voor de beroemde Oliver uit Engeland’. Isaac 

Oliver (1565-1617) en zijn zoon Peter (1594-1648) waren beroemde Engelse 

                                                      
838 Huygens/Blom (2003b) I, p. 31. 
839 Zie bijvoorbeeld Ampzings stadsbeschrijving van Haarlem uit 1628. Ampzing (1628), p. 345 e.v. 
840 Zie over deze schilders en hun contact met Huygens Regteren Altena (1983).  
841 Unger (1885), p. 14. 
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miniatuurschilders. De Gheyn II excelleerde in de ‘weergave van bloemen en bladeren’, wat 

volgens Huygens het belangrijkste onderdeel was van de miniatuurschilderkunst. Niemand 

kon zich met De Gheyn II meten: ‘Ja de beide beroemdheden Brueghel en Bosschaert heeft hij 

[daarmee] eens en voorgoed van de zegepalm beroofd.’  

Huygens behandelt schilders dus niet alleen naast elkaar in een overzicht, maar vooral 

ten opzichte van elkaar. Artistieke wedijver komt bij Plinius ook voor, al betreft het daar 

vooral competitie tussen de schilders onderling.842 Plinius geeft niet zelf een vergelijkend 

oordeel over de schilders, maar vertelt verhalen waarin de schilders onderling concurreren. 

Een voorbeeld is de schilderswedstrijd, zoals die tussen Parrhasius en Zeuxis. Waar Zeuxis 

druiven had geschilderd waar de vogels op af kwamen vliegen, had Parrhasius een gordijn 

geschilderd dat zo natuurgetrouw was, dat Zeuxis dacht dat het om een echt gordijn ging. 

Toen het gezichtsbedrog bleek, gunde Zeuxis zijn tegenstander de overwinning.843 

De Gheyn II steelt volgens Huygens de zegepalm van de Zuid-Nederlandse schilders 

Jan Brueghel de Oude en Ambrosius Bosschaert de Oudere (ca. 1570-1621). In de autograaf 

van de tekst is te zien dat, wat in de edities onzichtbaar blijft, deze opmerking niet in de 

lopende tekst is opgenomen, maar dat Huygens die er in de marge bij heeft geschreven. (Afb. 

11) In de hoofdtekst beoordeelt hij De Gheyn dus alleen langs de maatstaven van onder 

andere diens leermeester Goltzius en die van de Italiaanse schilders. Met de toevoeging in de 

marge presenteert Huygens het werk van De Gheyn meer als culminatie van een overzicht 

contemporaine stillevenschilders uit de verschillende delen van de Nederlanden van wie 

bovendien werk in de inventarissen van het Haagse hof voorkomt.844  

 Het feit dat de autograaf laat zien dat de namen van de Zuid-Nederlandse schilders in 

de marge zijn geschreven, is bijzonder. Een van de elementen waar in de behandeling van 

Huygens’ opsomming van schilders namelijk specifiek op is gewezen, is dat hij geen 

onderscheid zou hebben gemaakt tussen schilders uit de Noordelijke en uit de Zuidelijke 

Nederlanden.845 Hier blijkt dat deze stelling niet houdbaar is; in ieder geval niet waar het 

Brueghel en Bosschaert de Oudere betreft. De Zuid-Nederlanders zijn er wel, maar worden pas 

in tweede instantie aan de tekst toegevoegd. In het vervolg van dit hoofdstuk kom ik op deze 

kwestie terug.  

 

                                                      
842 Sluijter (2002), p. 16.  
843 Zie Plinius’ Naturalis historia boek 35, vers 65. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 661. Ook Huygens’ 
term ‘zegepalm’, ‘palmam’ in het Latijn, komt daar voor. Plinius verhaalt over de afbeelding van een 
‘overwinnaar in een gymnastenwedstrijd, met een zegepalm in zijn hand’ door Eupompus afgebeeld. Zie Plinius’ 
Naturalis historia boek 35, vers 75. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 662. 
844 Zie specifiek over de verhouding tussen Brueghel en Bosschaert en het hof onlangs Magreta (2008), p. 124 en 
pp. 195-196.  
845 Zie Sluijter (1999), p. 115. 
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Huygens vervolgt zijn tekst met het prijzen van De Gheyn II’s kennis van het perspectief en de 

architectuur. Deze kennis bracht hem volgens Huygens in de gunst van stadhouder Maurits. 

Het gaat hier niet zozeer om artistieke opdrachten, maar meer om een adviserende, 

ontwerpende rol van De Gheyn aan het hof: ‘Zijn aanwijzingen voor verfraaiingen van 

pergola’s, bloemperken, fonteinen en meer van dergelijke kostelijkheden vielen zeer in de 

smaak bij zijn heer en waren voor hemzelf ook niet onvoordelig, omdat hij een uitermate 

riante bezoldiging genoot, eerst van Maurits en daarna van mijn vereerde prins Hendrik.’ Ook 

op andere plaatsen in Mijn jeugd verwijst Huygens naar de positie van De Gheyn aan het hof, 

zoals bij zijn uiteenzetting over het schermonderwijs. Daar verhaalt hij hoe Maurits De Gheyn 

opdracht gaf de ‘regels van een volledige militaire exercitie’ uit te tekenen.846 Huygens’ 

beschrijving van De Gheyns artistieke verdiensten eindigt met een opdracht die hij niet meer 

afmaakte en werd overgedragen op De Gheyn jr. 

 De Gheyn III was Huygens’ leeftijd- en stadgenoot. Ze waren met hetzelfde 

reisgezelschap in 1618 naar Engeland vertrokken en samen bezochten ze in Londen het 

kabinet van Arundel.847 Er zijn gedichten van Huygens uit 1619 bekend op De Gheyns 

tekening van de Laocoon-groep, die ze waarschijnlijk het jaar ervoor bij Arundel hadden 

gezien (zie hoofdstuk 1).848 Ze zijn in het eerste hoofdstuk aan de orde gekomen. Huygens had 

veel van zijn voormalige buurjongen verwacht: ‘de indruk op zijn tijd was overweldigend en 

hij wekte verwachtingen waarop heel Italië jaloers kon zijn’. In 1631 moet Huygens echter 

concluderen dat De Gheyn III zijn verwachtingen niet heeft waargemaakt: ‘Tot nu toe […] 

stond alleen armoede de ontplooiing van het genie in de weg. Tegenwoordig echter wordt het 

verstikt door een teveel aan welvaart’. Huygens spreekt de schilder in directe rede aan wanneer 

hij stelt te hopen dat deze zich weer zal richten ‘op het zaaiveld waar de kiemen voor de roem 

sluimeren’ en dat hij het nietsdoen zal verruilen voor het schilderen.849  

Goltzius, Cornelisz, Vroom en Porcellis 

Huygens vervolgt zijn tekst met zijn behandeling van de uit Haarlems afkomstige Hendrik 

Goltzius (1558-1617):  

 

Ik zou er prat op kunnen gaan dat ik behalve onze vrienden De Gheyn ook Hendrik Goltzius persoonlijk 
gekend heb, maar toen was ik nog een kind en niet in staat een oordeel te geven over de wondere werken 
die hij in zijn leven gemaakt heeft. Als ik mij goed herinner, ben ik in Haarlem, waar hij woonde, samen 
met mijn broer een keer toevallig bij hem aan huis geweest, waar hij mij enkele werken liet 
bewonderen.850 

 

                                                      
846Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 117.  
847 Brieven 45, 51. 
848 Gedichten I, p. 139, Huygens/Leerintveld (2001) I, p. 35 en II, pp. 121-122. Zie naast de monografie van de De 
Gheyns van Regteren Altena (1983) eerder Bachrach (1962), pp. 141-146 en Jardine (2008), pp. 107-109. 
849 Huygens’ kritische houding ten opzicht van De Gheyn II blijkt later ook uit het grafdicht dat hij bij diens 
overlijden schreef. Zie Gedichten III, p. 160. 
850 Huygens/Heeesakkers (1994) (19871), p. 77. 
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Op het moment waarop Huygens deze kunstenaar had ontmoet, was hij nog niet in staat over 

diens werk te oordelen. In 1631 kon hij dat wel: om zijn kunde te etaleren noemt Huygens 

twee werken die Goltzius’ ‘wonderbare genie’ volgens hem laten zien: ‘De Geboorte des Heren 

en het Lijden des Heeren’. Volgens Huygens is de graveur zo goed dat ‘men zou denken dat 

deze kunstenaars [Albrecht Dürer en Lucas van Leyden] in hem weer op de wereld zijn 

teruggekeerd’. ‘Overal’ zo stelt Huygens, had Goltzius ‘er de grootste kenners van deze kunst 

mee om de tuin geleid’. De graveur verdient hiervoor dan ook de hoogste lof. 

 Een soortgelijke anekdote komt voor in van Van Manders beschrijving van het leven 

van Goltzius.851 Daar wordt uitgebreid uitgelegd hoe de graveur een ‘Print der Besnijdenis’ had 

gemaakt ‘op de manier van Albert Dürer’. Van Mander verhaalt hoe Goltzius te werk ging om 

zijn werk voor dat van de oude meesters te laten doorgaan. Kunstkenners in Rome, Venetië, 

Amsterdam en op andere plaatsten geloofden dat ze met prenten van Dürer te maken hadden. 

Grote sommen geld werden er voor neergelegd en Van Mander stelt dat de mogelijkheid dat 

men met werk van Goltzius van doen had, ten stelligste werd afgewimpeld. Hetzelfde kunstje 

haalde Goltzius volgens Van Mander uit met ‘stuck der dry Coninghen, op de manier van 

Lucas van Leyden’. Van Mander concludeert:  

 

Aen dese dingen is te mercken, wat onder den Menschen gonst en afgonst vermoghe, oft oock de 
waensucht: want sommighe die Goltzium in zijn Const meenden versmaden oft verachten, hebben 
onbetwist hem boven de oude beste Meesters, en boven hem selven ghestelt. En dit deden oock de gene, 
die gewent waren te seggen, dat geen beter Plaet-snijders, als Albert en Lucas, te verwachten waren, en 
dat Goltzius by hun niet te gelijcken was.852 

 

Kortom: de roem van Goltzius was al in 1604 wijd verbreid.853  

Huygens sluit zijn behandeling van het werk van Goltzius af door op te merken dat de 

graveur in zijn latere jaren aan succes inboette. Redenen hiervoor waren volgens Huygens: 

‘zijn gebrekkige talent als schilder en de waanzin van de alchemie’. Deze vermeende 

alchemistische praktijken kostten Goltzius volgens Huygens niet alleen veel geld, maar ook een 

oog. Hiermee verwijst hij waarschijnlijk naar een juridische kwestie waarbij de kunstenaar van 

1605 tot 1608 was betrokken door toedoen van ene Lenaert Engelbrechtz. Die had enige tijd 

bij Goltzius ingewoond en zich bezig gehouden met het maken van goud. Huygens’ tekst is de 

enige bron voor het vermeende verlies van zowel een fortuin als van een oog.854 In Huygens’ 

behandeling van Goltzius klinkt – waar het diens werk als het graveur betreft – Van Manders 

tekst door. In het beschrijven van Goltzius’ carrière als schilder is dat niet het geval. Volgens 

                                                      
851 Van Mander (1604), leven van Goltzius: f. 281v. – 287r. 
852 Citaat Van Mander (1604), f. 284v. De anekdote over de navolging van Dürer en Van Leyden bevindt zich op f. 
284v – 285r. 
853 Zie over deze passage uit Van Mander hoofdstuk 8 ‘Een Proteus of Vertumnus in de kunst’ in de 
tentoonstellingscatalogus over Goltzius: Leeflang (2003b), pp. 203-233. Huygens’ autobiografie wordt er niet 
besproken.  
854 Leeflang (2003a), p. 20. Zie voor de archiefbronnen hierover Nichols (1991-1992), 98 en 117. 
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Huygens had Goltzius zijn roem in het graveren teniet gedaan door zijn schilderijenproductie. 

Net als hierna bij Cornelis Cornelisz. betreft het werk dat inmiddels door anderen is 

overtroffen en niet meer voldeed aan de smaak van een kenner die was opgegroeid met 

bewondering voor Rubens en voor wie ‘natuurlijkheid’ in proportie, anatomie en uitdrukking 

van gemoedsaandoeningen cruciaal was. 

 

Na deze uitgebreide bespreking van de man die Huygens in zijn jonge jaren had ontmoet, 

vervolgt hij met drie andere schilders die zich langere of kortere tijd in Haarlem ophielden: 

Cornelis Cornelisz. van Haarlem (1562-1638), Hendrick Cornelisz. Vroom (1562/1563-1640) 

en Jan Porcellis. Huygens’ besprekingen van deze schilders hebben één element gemeen: de 

nadruk die hij legt op het overtreffen van voorgangers. Cornelisz. mag volgens Huygens ‘het 

lot dankbaar zijn dat hij niet dertig jaar later is geboren’ omdat hij ‘in onze tijd nauwelijks 

enige waardering’ zou hebben gevonden. Huygens geeft hem naar eigen zeggen ‘voldoende eer 

door hem in één adem met deze [Cornelisz.’ stadgenoot Goltzius] te noemen’. Vroom had 

volgens Huygens hetzelfde geluk gehad:  

 

Als maker van zeestukken had hij een grote naam, maar hij wordt nu door Porcellis en zelfs door andere 
minder bekende schilders in dit genre zozeer overvleugeld, dat ik hen nauwelijks in één adem durf te 
noemen. 

 

Opnieuw artistieke wedijver dus, maar dan tussen generaties. In Plinius’ Naturalis historia 

komt het aspect van tijdgebonden waardering van kunst, of eigenlijk, het ontkomen daaraan, 

het duidelijkst naar voren in de beschrijving van Apelles: ‘Maar Apelles van Kos overtrof in de 

112e olympiade (332-329 v. Chr.) allen die vóór hem geboren waren en na hem zouden 

komen.’855  

 Hoe wordt er over deze schilders geschreven in contemporaine bronnen? In de 

Beschryvinge ende lof der stad Haerlem (1628) van de Haarlemse dominee en dichter Samuel 

Ampzing (1590-1632) worden alle vier schilders behandeld.856 Bij Goltzius, Cornelisz. en 

Vroom citeert hij letterlijk uit Van Manders Schilder-boeck (1604). Bij Porcellis kan hij dat 

niet doen omdat die in 1604 nog niet als schilder bekend was. Waar hij echter bij Cornelisz. 

volstaat met het citeren van Van Mander, vult hij bij Goltzius diens tekst aan met een eigen, 

gedetailleerde lofzang.857 Over Vroom schrijft Ampzing:  

  

                                                      
855 Zie Plinius’ Naturalis historia boek 35, vers 79. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p.  663. Vergelijk 
Sluijter (2002), p. 16. 
856 Zie Ampzing (1628), pp. 360-365 (voor Goltzius), pp. 365-368 (voor Cornelisz.), pp. 368-370 (voor Vroom) 
en p. 372 (voor Porcellis). 
857 Zie voor een overzicht van de contemporaine waarderingsgeschiedenis van Cornelisz. Van Thiel (1999), pp. 
179-183. Verder stelt Van Thiel in zijn introductie dat Huygens Cornelisz. zag als een ‘typical product of his time’ 
– een visie die hij, Van Thiel juist acht. (zie daar p. 3) 
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En wat is Vroom een man in’t maken van de schepen!  
Wie heeft voor hem de konst oyt kloeker aengegrepen?  
So is sijn naem vermaerd.’  

 

Waarna hij vervolgt met de tekst over Vroom uit Van Mander. Over Porcellis schrijft Ampzing 

enkele pagina’s verderop:  

 

So sij Porcellis mee ter deser plaetz gedacht  
De grootste konstenaer in schepen recht geacht. 

 

Waar de naam van Vroom vermaard is, is Porcellis op dat moment volgens Ampzing de beste 

zeeschilder.858 In Ampzings tekst klinkt hetzelfde verschil in waardering door tussen Goltzius 

en Cornelisz., en tussen Vroom en Porcellis als bij Huygens is verwoord. Huygens hoeft de 

Beschryvinge niet te hebben gekend. De overeenkomst in waardering geeft aan dat Huygens de 

contemporaine visie op deze schilders weergeeft.  

De landschapschilders 

Van de aan Haarlem gerelateerde schilders van zeestukken gaat Huygens over op de 

landschapschilderkunst en haar representanten. Mogelijk is deze opeenvolging van 

onderwerpen geïnspireerd door Van Mander. Die schrijft namelijk dat de 

landschapschilderkunst haar oorsprong had in Haarlem: ‘Daer wort oock gheseyt en getuyght, 

uyt de monden der oudtste Schilders, dat te Haerlem is van oudts ontstaen, en begonnen de 

beste en eerste maniere van Landtschap te maken.’859 Huygens’ opent zijn passage als volgt: 

 

De landschapschilders, zoals ik de schilders wil noemen die zich hoofdzakelijk toeleggen op het 
schilderen van bossen, weiden, bergen en dorpjes, zijn in de huidige Nederlanden zo ontzaglijk rijk 
vertegenwoordigd en van zo’n hoge kwaliteit, dat het een compleet boekje zou vergen om ze elk 
afzonderlijk te behandelen. Ik laat hun faam, die bij mannen als Poelenburch, Uttenbroeck en Van 
Goyen werkelijk niet gering is, liever voor zichzelf spreken en noem hier slechts twee representanten, 
namelijk Jan Wildens en Esaias van de Velde. Ik stel deze twee praktisch op één lijn met Paulus Bril, die 
ook uit de Nederlanden afkomstig is, maar in het buitenland is gestorven. Je zou bijna zeggen dat de 
stukken van deze bijzonder knappe schilders alleen maar in zoverre van de realiteit verschillen, dat de 
warmte van de zon en de koelte van het briesje er niet op te voelen zijn.860 

 

Al op een eerder moment had Huygens zich uitgelaten over het weergeven van het landschap: 

in de beschrijving van zijn opleiding stelde hij dat men in deze kunst in de Nederlanden op dat 

moment boven alles uitsteeg, zelfs boven de antieken. In de ‘Index’ van zijn hand verwijst hij 

naar dit onderdeel met de frase ‘Rurales varij’, ‘diverse landschapschilders’. Wie waren de 

schilders die Huygens in 1631 met zijn eigen bedachte term ‘pictor ruralis’ de 

‘landschapschilders’ noemt?861  

                                                      
858 Zie over Vroom: Russell (1983) (specifiek daar hoofdstuk 4) en over Porcellis: Walsh (1974). 
859 Van Mander (1604), f. 205v. (In het leven van Albert van Ouwater.), zie ook Ampzing (1628), p. 345. Zie voor 
een algemene bespreking van de Haarlemse zee- en landschapschilders Leeflang (1997).  
860 Onderstreping door de mij, IB. 
861 Bakker stelt dat Huygens de term ‘pictorem ruralem’ zelf heeft bedacht. Zie Bakker (2003), p. 235.  
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 De Utrechtse Cornelis van Poelenburch (1594-1667) was opgeleid door Abraham 

Bloemaert (1564-1651) en verbleef tussen 1617 en 1625 in Italië. Na zijn terugkeer in de 

Nederlanden ontving hij opdrachten van ondermeer Elizabeth Stuart, de winterkoningin. 

Moyses van Uyttenbrouck (ca. 1595- voor 1647) was geboren en getogen in Den Haag. 

Hoewel er weinig bekend is over zijn achtergrond, kan uit de bestuursfuncties die hij 

bekleedde worden afgeleid dat hij van goeden doen was. Hij zou één van de best betaalde 

schilders van zijn generatie worden.862 Jan van Goyen (1596-1656) was afkomstig uit Leiden en 

rondde zijn opleiding af in de werkplaats van Esaias van de Velde in Haarlem. Daarna vestigde 

hij zich in Leiden waar hij verbleef op het moment dat Huygens zijn memoires schreef. Hij 

schilderde grote hoeveelheden Hollandse landschappen die voor relatief lage prijzen werden 

verkocht.  

Dan de mannen die Huygens de ‘representanten’ van de landschapschilderkunst 

noemt: Van de Velde en Wildens. Esaias van de Velde (1587-1630) was de oudste van de twee. 

Op het moment dat Huygens schreef, was Van de Velde net overleden. Hij was geboren in 

Amsterdam, opgeleid in Haarlem en in 1618 naar Den Haag vertrokken. Daar richtte hij zich 

vooral op het weergeven van het Hollandse landschap waarmee hij grote bekendheid verwierf. 

Het motief van zijn vertrek naar Den Haag was waarschijnlijk de opkomende hofcultuur. Jan 

Wildens (1584/6-1653) werd geboren in Antwerpen, verbleef tussen 1613 en 1618 in Italië en 

vestigde zich na zijn terugkeer wederom in de Scheldestad. Ook hij had zich toegelegd op het 

schilderen van landschappen.863  

Het werk van Van de Velde en Wildens stelt Huygens ‘praktisch op één lijn’ met dat 

van de schilder ‘die ook uit de Nederlanden afkomstig is, maar in het buitenland is gestorven’: 

Paulus Brill (1553/4-1626). Brill was geboren in Antwerpen of Breda en verbleef vanaf de jaren 

1580 in Rome waar hij de rest van zijn leven zou blijven. Brill was in de late zestiende en 

vroege zeventiende eeuw één van de voornaamste Noord-Europese landschapschilders in Italië 

en zijn werk was van groot belang voor talloze Noordelijke én Italiaanse landschapsschilders 

van een volgende generatie.864 Van Mander vertelt over Brill dat deze zich in Italië bekwaamd 

had ‘besonder in het Landtschap’. Mogelijk heeft Huygens werk van Brill gezien tijdens zijn 

educatiereis naar Italië.865  Huygens bezocht daar onder andere het kunstkabinet van de 

Vlaamse koopman Daniël Nijs en stond in contact met diens collega Jacques Nicquet (ca. 

1573-1642). Bij Nicquet zag Huygens mogelijk werk van Bril, Nicquet was namelijk 

verzamelaar van landschappen en stillevens.866  

 
                                                      
862 In 1638 kreeg hij 1720 gulden betaald voor enkele stukken voor Huis Honselaarsdijk.  
863 Adler (1980).  
864 Sutton (1988), pp. 28-32. 
865 Van Mander (1604), f. 291v. Zie voor Huygens’ reisverslag Huygens/Blom (2003a).  
866 Zie voor informatie over Nicquet: Logan (1979), 13-18 en over het bezoek aan Nijs: Huygens/Blom (2003a), p. 
151. 
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Met het oog op de afkomst van de kunstenaars die Huygens in zijn opsomming van de tweede 

generatie landschapschilders noemt, Poelenburch, Uyttenbrouck, Van Goyen, Van de Velde 

en Wildens, valt op dat de meerderheid zich in de late jaren 1620 in Huygens’ directe 

omgeving bevonden. Alleen de Antwerpenaar Wildens werkte op dat moment niet in of rond 

Den Haag. Dat deze Zuid-Nederlandse schilder hier een vreemde eend in de bijt is, kan 

worden bevestigd door bestudering van de autograaf. Daar is namelijk te zien dat, wat in de 

edities onzichtbaar blijft, Huygens pas in een later stadium de naam van Jan Wildens heeft 

toegevoegd; de onderstreepte gedeeltes in het citaat hebben betrekking op deze wijziging. (Afb. 

12) In de marge van de tekst schreef Huygens direct, of op een later moment ‘duos, Johannem 

Wildium’ en aan de voornaam Esaias is het achtervoegsel ‘que’ toegevoegd. Van aanvankelijk 

één, heeft hij dus later twee representanten gemaakt. Net als in de eerdere passage over 

Brueghel en Bosschaert is dus ook hier een schilder uit de Zuidelijke Nederlanden aan de 

opsomming toegevoegd. 

 In artistiek opzicht is het opmerkelijk dat Huygens hier vier schilders in één zin noemt 

die sterk van elkaar verschillen. Niet alleen vervaardigden ze verschillende typen 

landschappen, ook maakten ze gebruik van verschillende schildertechnieken. Daarnaast 

verschilden ze in het type publiek waarvoor zij werkten. Eric Jan Sluijter geeft aan dat men zou 

verwachten dat Huygens een onderscheid zou maken tussen het werk van schilders als Van 

Poelenburch en Van Goyen, al was het alleen maar om het enorme verschil in marktprijs.867 

Van Poelenburch werkte voor een aristocratisch publiek en concentreerde zich op idyllische, 

uiterst gedetailleerde, Italianiserende landschappen met daarin kleine Bijbelse, mythologische 

en pastorale scènes. Van Goyen daarentegen schilderde voor een veel lager marktsegment met 

zijn Hollandse landschappen die waren geïnspireerd door het gebied rondom Leiden, Den 

Haag en Haarlem. Hij had een veel snellere schildertechniek. 

 Waarom zette Huygens deze namen dan toch bij elkaar? In de tekst selecteert hij, zoals 

hij zelf zegt, de schilders die zich hadden toegelegd op het schilderen van ‘bossen, weiden, 

bergen en dorpjes’, en, zoals het eerdere citaat over zijn tekenopleiding zegt, schilders die ‘elke 

vorm en elke houding van mens en dier, […] de contouren van bomen en stromen, van 

bergen en andere landschapstaferelen’ weergaven. Deze schilders roemt hij om hun 

vaardigheid een en ander levensecht af te beelden. Deze algemene beschrijving, waarin zowel 

elementen voorkomen die specifiek van toepassing lijken te zijn op het op dat moment 

opkomende Hollandse landschap als karakteristieken die lijken te refereren aan de arcadische, 

Italianiserende landschappen die in die jaren zo geliefd waren, suggereert dat Huygens juist 

aan de breedheid van het spectrum aandacht heeft willen besteden. 

                                                      
867 Sluijter (1996), p. 38 en Sluijter (1999), p. 132. 
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 Ook in Plinius’ Naturalis historia komt een schilder voor die zich toegelegde op het 

schilderen van landschappen. De Italiaanse schilder Spurius Tadius wordt door Plinius 

geroemd om zijn originaliteit:  

 

Hij introduceerde het bijzonder aantrekkelijke gebruik wanden te beschilderen met buitenhuizen, 
zuilengalerijen, aangelegde tuinen, bosschages, wouden, heuvels, visvijvers, kanalen, rivieren, kusten en 
alles wat men maar wenste; daarbij allerlei afbeeldingen van mensen die daar wandelen of rondvaren of 
over land naar hun villa gaan op ezels of in rijtuigen, maar ook mensen die vissen, vogels vangen, op 
jacht zijn of zelfs bezig zijn met de druivenpluk. Op zijn werk treft men schitterende landhuizen aan met 
toegangswegen door moerassig gebied en mannen die wankelen onder het gewicht van angstige vrouwen 
die zij tegen betaling op hun schouders torsen en nog meer van dergelijke bijzonder geestige expressieve 
vondsten.868 

 

In zijn ‘oude Antijcke doorluchtighe Schilders’ omschrijft Van Mander deze schilder onder de 

naam ‘Ludius, Landtschap Schilder’.869 Deze schilder wordt door Plinius behandeld in een 

sectie over kunstschilders met een ondergeschikte stijl. Hij beschrijft daar schilders die zich 

richten op de weergave van alledaagse onderwerpen, van scènes in de eigen, directe 

leefomgeving.870 Het is juist dit algemene aspect dat betrekking heeft op het werk van alle door 

Huygens genoemde landschapschilders. Plinius’ tekst doet zowel denken aan de arcadische 

landschappen van Brill en Poelenburch zoals Huygens die bij zijn werkgever zag als aan de 

Hollandse landschappen van Van Goyen, Jan Wildens en Esaias van de Velde die zich op dat 

moment al over de markt verspreidden. 

 Mogelijk schrijft Huygens over de landschapschilders met de verhalen van Plinius in 

zijn achterhoofd. Hij kan aan deze tekst hebben gedacht toen hij aangaf dat zowel in het werk 

van Van Poelenburch als in dat van Van de Velde en Van Goyen het realisme van hun bomen, 

rivieren én de houdingen van figuren en dieren de reden was waarom zij volgens hem de 

klassieken overtroffen. Deze lof op het vermogen van de schilderkunst om de wereld 

natuurgetrouw weer te geven komt ook in de vroegmoderne hovelingenliteratuur uitvoerig 

aan de orde. Zo legt Castiglione één van zijn hoofdpersonen de volgende woorden in de 

mond:  

 

Wie deze kunst [de schilderkunst] niet waardeert, getuigt naar mijn mening van weinig inzicht; want wij 
mogen wel zeggen dat de opbouw van het heelal die wij zien, met de wijde hemel vol heldere sterren, en 
in het midden de aarde omringd door zeeën, met afwisselend bergen, dalen en rivieren en allerlei bomen 
en lieflijke bloemen en kruiden, één groots en verheven schilderij is, geschapen door de hand van de 
natuur en van God; wie dat kan nabootsen, verdient naar mijn mening de hoogste lof.871  

 

                                                      
868 Naturalis historia 35, 116-117. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 669. 
869 Van Mander (1604), f. 87v. 
870 Over de schilder Piraeicus stelt hij bijvoorbeeld: ‘He painted barbers’ shops and cobblers’ stalls, asses, viands 
and the like, consequently receiving a Greek name meaning ‘painter of sordid subjects’; in these however he gives 
exquisite pleasure, and indeed they fetched bigger prices than the largest works of many masters.’ Zie 
Plinius/Rackham (1968), pp. 342-349. 
871 Castiglione/Haakman (2000), pp. 102-103. 
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In het spreken over de schilderkunst lag het dus voor de hand de nabootsing van de realiteit, 

de alledaagse wereld in de context van Gods schepping, te prijzen. Dit werd gezien als een 

manier waarop men kunst, als hoveling, kon becommentariëren. Op de 

landschapsschilderkunst is dit eenvoudig toe te passen.  

De historieschilders 

Na de landschapschilders gaat Huygens over tot het opsommen van de schilders die hij de 

historieschilders noemt:  

 

Even talrijk en misschien wel even succesvol zijn in deze tijd in de Nederlanden de schilders die ik 
gewoonlijk de historieschilders noem, al is die term misschien niet zo goed gekozen. Ik denk hier aan de 
Amsterdammers Pieter Isaacsz, Lastman en Pijnas en aan de Utrechtenaren Bloemaert, Honthorst, Ter 
Brugghen en Van Baburen. Verder noem ik de namen van de Haagse Evert van der Maes en de 
Antwerpenaren Snijders, de dierenschilder,872 en Abraham Janssens, Van Dyck en de andere 
kunstenaars, de meesten zeer getalenteerd en mij persoonlijk bekend.873 

 

In de ‘Index’ vat hij dit gedeelte samen onder de term ‘Historiographoi’, ‘historieschilders’. De 

herkomst van de schilders benoemt Huygens hier expliciet. Dit aspect is niet bekend uit 

Plinius, maar komt wél voor in vroegmoderne kunstenaarsbiografieën.874 Het bestuderen van 

de autograaf van de tekst leert dat Huygens ook in dit gedeelte wijzigingen heeft aangebracht. 

Het in dit citaat onderstreepte gedeelte heeft hij in een later stadium in fasen in de marge 

toegevoegd. Net als al voor eerdere plaatsen is geconstateerd, voegt Huygens ook hier, en 

wederom bleef dit onzichtbaar in de edities, de Zuid-Nederlandse historieschilders later toe. 

Hier kom ik op terug.  

Eerst ga ik in op de door Huygens genoemde Amsterdamse schilders en op de 

genoemde Haagse schilder. Lastman en Van der Maes waren in 1631 vertegenwoordigd in de 

stadhouderlijke collectie.875 Verder hebben deze vier schilders één aspect in hun carrière 

gemeen: zowel Pieter Isaacsz. (1568-1625), Pieter Lastman (ca. 1583-1633), Jan Symonsz. 

Pynas (1581/82-1631) als Evert Crijnsz. van der Maes (1577-1656) ontvingen rond 1618 een 

opdracht van de Deense koning Christian IV (1577-1648).876 Het is aannemelijk dat Huygens 

de gebeurtenissen aan het Deense hof, ten minste vanaf 1618 tot aan zijn aanstelling als 

secretaris van Frederik Hendrik in 1625, heeft gevolgd. In 1623 was Huygens namelijk (op 

aandringen van zijn vader) door zowel Dudley Carleton (1573-1632), de Engelse ambassadeur 

                                                      
872 Hendrick van Steenwijck volgens editie Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1. 
873 Onderstreping door mij, IB.  
874 Hoewel Van Mander Nederlandse en Duitse schilders door elkaar behandelt, vermeldt hij wel altijd de stad 
waar zij werkzaam waren. Clusteren naar stad doet hij niet.  
875 Zie Magreta (2008), pp. 124-126 
876 Zie het artikel van Johannsen in de catalogus bij de tentoonstelling over Pieter Isaacsz: Noldus en Roding (ed.) 
(2007). 
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in de Republiek, als Gaspar van Vosbergen, staatsman in dienst van de Oranjes, bij Christian 

IV genoemd als mogelijke ambassadeur van Denemarken in Holland.877  

Maar er is meer: er is een document dat bewijst dat Constantijn Huygens of zijn vader 

Christiaan in de nazomer van 1618 Carleton met Isaacsz in contact heeft gebracht. Carleton 

was in dat jaar namelijk niet alleen druk met zijn ambtelijke functie, maar ook met kunst.878 

Deze afgevaardigde van James I in Den Haag ruilde in 1618 een verzameling antieke 

sculpturen ter waarde van 6000 gulden met Rubens voor een aantal schilderijen van diens 

hand. Carleton koos in fasen acht werken uit een door Rubens opgestelde lijst van elf 

schilderijen. Bij de acht schilderijen werden nog acht tapijten gevoegd, waarmee de gekozen 

schilderijen en tapijten de totaalwaarde van de sculpturen evenaarden. De Haarlemse schilder 

Frans Pietersz. de Grebber (1573-1649) verzorgde de transactie; begin juni 1618 kwam de 

kostbare Antwerpse zending in Den Haag aan.879 Onder de documenten over deze bekende 

artistieke ruil bevinden zich verschillende lijsten met schilderijen. Eén daarvan dateert van 

september 1618 en is getiteld: ‘List of my pictures given the first of 7ber sto vet. to the K: of 

Denmarks marchant, brought unto me by Mr Hugins 1618’.880  

 Welke informatie geeft het document? De vertaling van de titel luidt: ‘Lijst van mijn 

[Carletons] schilderijen gegeven op 7 september stilo veteri [oude stijl; 17 september] 1618 

aan de handelaar van de koning van Denemarken, [met wie ik in contact ben] gebracht door 

de heer Huygens 1618.’ Deze lijst is van de hand van Carleton en beschrijft twaalf schilderijen 

uit zijn bezit: acht werken die hij eerder dat jaar van Rubens had gekregen, één werk van diens 

hand dat hij al eerder had gekocht en drie schilderijen van Tintoretto die hij uit Venetië had 

meegenomen.881  

De genoemde tussenpersoon kan heel goed de op dat moment 22-jarige Huygens zijn 

geweest. In september 1618 verkeerde Constantijn namelijk in Carletons directe omgeving. Hij 

was op 7 juni 1618 in een gezantschap met Carleton naar Londen vertrokken (de reis kwam al 

ter sprake in de context van Huygens’ contact met De Gheyn III, die daar ook aan deelnam) 

waarvan hij op 2 november 1618 in Den Haag terug zou keren.882 Ook is het mogelijk dat 

vader Christiaan Huygens is bedoeld; hij was zeer goed met Carleton bevriend en ontmoette 

hem in die periode met zekere regelmaat in de vergaderingen van de Raad van State. Wat dit 
                                                      
877 Hofman (1983) vermeldt het geval maar noemt geen bron. Zie Hofman (1983), pp. 65-66. Kernkamp geeft de 
bron: de brieven van Carleton en Van Vosbergen aan de Deense koningen worden bewaard in de Public Record 
Office in Londen. Zie Kernkamp (1903), p. 278.  
878 Hij bewoog zich in het netwerk waar bijvoorbeeld ook Arundel toe behoorde. Verder functioneerden onder 
anderen Daniel Nijs en George Gage als zijn agenten. Zie voor een recent overzicht van de verhoudingen tussen 
Carleton, Arundel, Rubens en de Huygens familie Jardine (2008), pp. 98-110. Zie ook: Sinclair (1990), p. 53. 
879 Van Gelder (1950-1951), pp. 129-132. 
880 Zie Sainsbury (1859), pp. 45-47 en Rooses en Ruelens (1887-1909) II, pp. 185-188. Het document bevindt zich 
in de Public Record Office te Londen: Foreign State Papers. Holland 126. Jardine (2008) noemt het document op 
p. 105, maar gaat er niet op in.  
881 Sainsbury (1859), p. 45 geeft aan welke schilderijen uit de ruil afkomstig zijn en de overige werken komen 
overeen met Van Gelders beschrijving van diens verzameling na de ruil, zie Van Gelder (1950-1951), p. 131. 
882 Hij schreef verschillende brieven naar zijn ouders, zie Brieven 44 tot en met 50. 
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document aannemelijk maakt, is dat Carleton via Constantijn of Christiaan Huygens in 

contact is gebracht met een ‘handelaar van de koning van Denemarken’. 

Wie werd bedoeld met deze handelaar van de koning van Denemarken? Er waren 

verschillende Deense diplomaten in de Nederlanden in de vroege zeventiende eeuw. Al in het 

eerste decennium vond een grote artistieke transactie tussen beide landen plaats. De Deense 

diplomaat Jonas Charisius (1571-1619) die in de jaren 1607-1608 in de Nederlanden verbleef 

voor de onderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand, kocht tijdens zijn verblijf een grote 

verzameling schilderijen en muziekinstrumenten in opdracht van koning Christian IV.883 Het 

is echter niet aannemelijk dat Carleton in 1618 Charisius bedoelde met ‘the king of Denmarks 

marchant’. Charisius’ naam was niet alleen erg bekend in deze periode, hij werd in 

contemporaine bronnen bovendien veelal aangeduid als ‘doctor Jonas’ of ‘heer Karise’.884 Het 

is aannemelijk dat Carleton de Nederlandse ambassadeur in Kopenhagen, de schilder Pieter 

Isaacsz. voor ogen had. Isaacsz. was in januari 1617 zijn vader opgevolgd als commissaris van 

de Nederlanden in de Sont.885 Hij werd in Helsingor geboren maar verbleef tussen 1590 en 

1607 in Amsterdam waar hij het schildersvak leerde bij Cornelis Ketel. Hij werkte tot 1610 als 

hofschilder van Christian IV waarna hij tot zijn dood afwisselend in de Nederlanden en in 

Denemarken verbleef.886  

 Waarom gaf Carleton de lijst schilderijen aan de handelaar van de koning van 

Denemarken? Christian IV had zich vanaf het begin van de zeventiende eeuw ingezet voor het 

bouwen en decoreren van zijn paleizen.887 Pieter Isaacsz. speelde vooral in dat laatste aspect 

een belangrijke rol. Op 18 april 1618 had hij opdracht gekregen in de Nederlanden 24 

koperplaten te laten beschilderen voor het oratorium in slot Frederiksborg.888 Op 17 januari, 

12 april, 20 augustus en 21 oktober 1618 en op 5 januari 1619 zijn er betalingsopdrachten voor 

schilderijen en doek van de koning aan Isaacsz. geregistreerd.889 Dudley Carleton bewoog zich 

al lange tijd in de internationale diplomatie en had ook met de Deense koning contact. In een 

brief van 21 februari 1618 rapporteerde Carleton aan zijn secretaris in Engeland dat hij in Den 

Haag een brief had ontvangen van Christian IV over een mogelijk tijdelijk dienstverband. Een 

jaar later, op 8 maart 1619, berichtte Carleton aan het thuisfront: ‘We understand, that the 

castle of Elsineur is restored’.890 Carleton was dus op de hoogte van de artistieke politiek van 

                                                      
883 Samen met Jacob Ulfeld (1567-1630) bracht Charisius in 1607-1608 een bezoek aan de Nederlanden in het 
kader van de onderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand. Zij werden tijdens een bezoek aan de familie 
Huygens getrakteerd op een muzikaal concert door de jonge Maurits en Constantijn. In Charisius’ dagboek over 
deze periode maakt hij er melding van en in een brief van Constantijn Huygens aan zijn vader uit 1610 
memoreerde hij dat bezoek. (Brieven 12.) Zie: Kernkamp (1907). 
884 Deze informatie werd mij aan de hand gedaan door Badeloch Noldus, waarvoor ik haar hartelijk dank. 
885 Schutte (1976), p. 237. 
886 Zie Noldus en Roding (ed.) (2007).  
887 Zie Roding (1991).  
888 Zie p. 167 van het artikel van Johannsen in Noldus en Roding (2007). 
889 Bering Liisberg (1926), p. 210. 
890 Carleton/Royston (1780), pp. 346-350 (citaat p. 348).  
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Christian IV. Hij moet gehoopt hebben een lucratieve overeenkomst te kunnen sluiten toen 

hij de lijst met schilderijen van Rubens en Tintoretto aan Pieter Isaacsz. deed toekomen.  

 Huygens’ kennis van de gebeurtenissen aan het Deense hof zal ten grondslag hebben 

gelegen aan de opsomming van de historieschilders uit Amsterdam en Den Haag. Hoewel niet 

duidelijk is of hij, of dat zijn vader Christiaan Huygens Carleton met de kunsthandelaar in 

contact bracht, is het aannemelijk dat hij de schilders kende. Isaacsz. werd zoals gezegd door 

Christian IV in 1618 ingezet voor de decoratie van diens muziekkapel in Frederiksborg. De 

grote opdrachten gingen onder anderen naar zijn Amsterdamse vrienden Lastman en Pynas.891 

Ook de Haagse Van der Maes was door Isaacsz. benaderd. Hij leverde 108 kleine 

glasschilderingen voor Frederiksborg en ontving daarvoor 750 gulden.892 Opnieuw is het 

aannemelijk dat Huygens uit zijn herinnering heeft geput toen hij de namen van deze schilders 

opschreef.  

 

Huygens vervolgt zijn tekst met het noemen van de Utrechtse schilders Abraham Bloemaert 

(1564-1651), Gerard van Honthorst (1592-1656), Hendrick ter Brugghen (1588-1629) en 

Dirck van Baburen (1594-1624). De Utrechtse school stond in het eerste kwart van de 

zeventiende eeuw bekend om zijn sterke belangstelling voor de eigentijdse Italiaanse 

schilderkunst, waarbij de aandacht uitging naar Carravaggio. Daarnaast was er in Utrecht, in 

tegenstelling tot andere steden, opvallend weinig aandacht voor het weergeven van het 

alledaagse leven; juist religieuze en klassieke onderwerpen voerden er de boventoon.893 Met 

uitzondering van Bloemaert hebben alle door Huygens genoemde schilders Italië bezocht.  

Schilders als Bloemaert en Honthorst kende Huygens zeker op dit vroege moment in 

zijn leven; ze waren geliefd aan het hof van Frederik Hendrik en aan dat van Elisabeth Stuart. 

Mogelijk bracht de stadhouder, in bijzijn van Huygens, een bezoek aan de ateliers van deze 

vier schilders tijdens zijn verblijf in Utrecht in 1626.894 De namen Bloemaert, Van Honthorst, 

Ter Brugghen en Van Baburen zijn in verband gebracht met een serie van twaalf Romeinse 

keizerportretten. Hoewel de serie niet voorkomt in de inventaris van het hof uit 1632 is er 

gespeculeerd dat de schilderijen tussen 1618 en 1625 door Maurits zijn besteld. De serie 

bevindt zich tegenwoordig in Schloss Caput (voorheen in Jagdschloss Grunewald). Schilders 

die zeker aan deze serie hebben gewerkt zijn Rubens, Cornelisz., Gerard Seghers (1591-1651), 

Werner van den Valckert (ca. 1580-na 1627), Ter Brugghen, Abraham Janssens (1570-1632), 

Paulus Moreelse (1571-1638), Van Mierevelt en Van Baburen.895 Mogelijk bevond er zich werk 

                                                      
891 Zie p. 177 van het artikel van Johannsen in Noldus en Roding (ed.) (2007). 
892 Zie p. 155 van het artikel van Noldus en p. 168 van het artikel van Johannsen in Noldus en Roding (ed.) (2007). 
893 Zie Spicer (1997).  
894 Dit bezoek is in hoofdstuk 3 al ter sprake gekomen. 
895 Aan deze serie uitgebreid aandacht besteed door Magretha; zie Magreta (2008), pp. 140-147. 
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van alle vier de Utrechtse historieschilders aan het hof op het moment dat Huygens de tekst 

schreef.  

 

In de marge van de tekst noemt Huygens daarna zoals gezegd de Antwerpse schilders. Het 

transcript van de insertie luidt als volgt: ‘^Antverpiensesque Snijderum *xxxx*gra- / phum 

^Abrahame Jansseniu Dijckium alios. / Steenwijck’. (Afb. 13)896 De namen van de Zuid-Nederlandse 

schilders zijn wederom pas in tweede instantie aan de hoofdtekst toegevoegd. Uit de 

aantekening blijkt verder dat hem aanvankelijk alleen de namen van Frans Snijders en 

Anthony van Dyck invielen. Bínnen de aantekening krabbelde Huygens daarna de naam van 

Abraham Janssens, en nog weer later schreef hij eronder de naam van Hendrick van 

Steenwijck.897  

Snijders was een Antwerpse schilder uit de kring van Rubens en had zich 

gespecialiseerd in het schilderen van dierstukken en stillevens.898 Ook Janssens bewoog zich in 

deze kring; hij richtte zich in de Scheldestad op het maken van historiestukken. Van Dyck 

representeerde de volgende generatie: in zijn jonge jaren had hij als leerling en assistent van 

Rubens gewerkt. Ook Van Steenwijck was in de Scheldestad geboren maar hij schilderde begin 

jaren 1630 in Londen. Hij is bekend om zijn kerkinterieurs. Werk van Van Dyck en Van 

Steenwijck wordt vermeld in de inventaris die in 1632 van de stadhouderlijke collectie is 

opgemaakt.899 De naam van Abraham Janssens is hiervoor al ter sprake in de context van de 

serie keizersportretten. Huygens noemt hier dus opnieuw schilders die op dat moment in 

hofkringen bekend waren.  

Na deze opsomming van historieschilders gaat Huygens verder met het uitwerken van 

zijn ideeën over de Zuid-Nederlandse schilder Rubens. De namen van de Zuid-Nederlandse 

schilders die eerder in Huygens’ autobiografie zijn genoemd, blijken, met uitzondering van 

Brill, op een later moment aan de tekst te zijn toegevoegd. Fungeerden de Antwerpse schilders 

– Snijders, Van Dyck, Jansen en Van Steenwijck – als een opmaat voor behandeling van deze 

schilder? Wilde Huygens in een later stadium met zijn aantekeningen in de marge een 

bruggetje slaan tussen de Noord-Nederlandse historieschilders en de Zuid-Nederlandse 

Rubens? Mogelijk heeft hij toen de namen van Brueghel, Bosschaert en Wildens aan de 

desbetreffende tekstgedeeltes toegevoegd, om zijn ‘overzicht’ een evenwichtiger balans tussen 

schilders uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden te geven. Dat het behandelen van de 

                                                      
896 Ik vermoed dat er voor ‘graphum’ vier letters zijn vermeld die ik niet met zekerheid kan ontcijferen. 
897 In de editie Heesakkers (waarvan het citaat boven is gegeven) wordt bij Huygens’ ‘dierschilder’ in een voetnoot 
vermeld dat hij daar Van Steenwijck mee bedoelde. Dit lijkt mij echter niet waarschijnlijk. Waar Snijders vooral 
bekend is geworden door zijn stillevens en dierstukken, zijn van Van Steenwijck vooral kerkinterieurs 
overgeleverd.  
898 Zie over Van Steenwijck Howarth (2009). 
899 Zie Magreta (2008), pp. 212-222 over de schilderijen van Van Dyck en daar, p. 125 over die van Van 
Steenwijck.  
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uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige schilders echter niet tot zijn aanvankelijke opzet tot 

het beoordelen van de contemporaine grootheden behoorde, is inmiddels duidelijk.900 

Rubens 

Huygens’ opsomming van schilders culmineert als het ware in zijn beschrijving van het leven 

en werk van Peter Paul Rubens (1577-1640). Rubens was volgens Huygens een schilder die alle 

genres perfect beheerste. Huygens’ beschrijving bestaat uit een aantal onderdelen. Eerst 

karakteriseert hij de schilder aan de hand van de eerder aangehaalde klassieke schilder 

Pamphilus, vervolgens refereert hij aan oordelen van anderen over de schilder. Dan geeft 

Huygens zijn eigen oordeel over Rubens waarna hij zijn sociale positie ten opzicht van de 

schilder bepaalt. Ten slotte beschrijft hij één werk waarna hij afsluit met een nieuwe anekdote 

uit Plinius’ Naturalis historia om zijn mening over het beschreven schilderij van Rubens te 

verantwoorden, zoals hij zelf zegt.  

 In de opening van de passage over Rubens verwijst Huygens, net als in zijn beschrijving 

van de plaats van het kunstonderwijs binnen de opvoeding, naar Plinius’ tekst over het leven 

van Pamphilus. Waar hij eerder de klassieke schilder aanhaalde om uit te leggen hoe de 

schilderkunst deel was uit gaan maken van het opvoedingscurriculum, gebruikt Huygens nu 

letterlijk de woorden die Plinius voor Pamphilus gebruikte: dat deze schilder ‘omnibus litteris 

eruditus’ was, ‘met een volledige algemene ontwikkeling’, of, zoals Heesakkers Huygens’ 

woorden vertaalt, een schilder die ‘thuis is in alle wetenschappen’.901 Waar Plinius’ waardering 

voor Pamphilus betrekking had op diens artistieke kwaliteiten, prijst Huygens ook Rubens’ 

diplomatieke functie:  

 

Toen hij in brede kring grote roem had verworven en ruimschoots zijn aandeel geleverd had in de 
esthetische bevrediging van de mensen, gelastten zij [de Spaanse landsheren] hem de gaven van zijn 
goddelijk talent ten dienste te stellen van het algemeen nut. 

 

Hoewel over Rubens’ diplomatieke reizen veel bekend is, valt er slechts te speculeren over de 

vraag waaraan Huygens refereert wanneer hij in de volgende zin stelt:  

 

De jaloezie van de Italianen bleef Rubens natuurlijk niet bespaard. Ja, God betere het, zelfs de Engelsen, 
die zich door de aankoop van een paar buitenlandse doeken al competent wanen om over hem te 
oordelen, laten zich niet onbetuigd. Hoe vaak echter heeft zijn zonlicht deze schaduwen weer verdreven. 

 

Huygens reflecteert hier klaarblijkelijk op actuele kritiek uit de mond van Italiaanse en Engelse 

kunstverzamelaars. Hierover heb ik echter niets kunnen vinden. Waarschijnlijk heeft deze 

passage betrekking op Rubens’ activiteiten in Londen. In de tweede helft van de jaren 1620 

                                                      
900 De tekst die op de behandeling van Rubens volgt, betreft de portretschilders en de schilders Rembrandt, 
Lievens en Torrentius. Bij de portretschilders blijft Huygens’ blik naar de Noordelijke Nederlanden gericht en 
ook verder komen geen Zuid-Nederlandse schilders voor, noch in de hoofdtekst, noch in de marge.  
901 Zie voor de Latijnse tekst van Plinius’ Naturalis historia boek 35, 76 (Plinius/Rackham (1968), p. 316) en voor 
het transcript van Huygens’ Latijnse tekst Huygens/Worp (1891), p. 18. 
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werkte Rubens als schilder en diplomaat aan het hof van Karel I die zich op dat moment druk 

bezig hield met het opbouwen van een kunstcollectie. Een grote rol was hierin weggelegd voor 

Italiaanse kunst en aankoop daarvan uit collecties als die van de Micheli- en de Gonzaga-

families. Maar ook trad Karel I als patroon op voor Italiaanse schilders als Orazio Gentileschi, 

die van 1626 tot 1639 aan zijn hof verbleef.902 

 Of Huygens uit die hoek kritische geluiden heeft gehoord over Rubens is niet bekend, 

wel lijkt het vervolg van de passage een antwoord te geven op de vraag waar deze geluiden 

betrekking op hadden. Huygens geeft dan namelijk aan dat hij van mening was dat op dat 

moment binnen noch buiten de Nederlanden een schilder was aan te wijzen die met Rubens 

kon wedijveren in het ‘brede scala van onderwerpen, de uiterst gedurfde gratie der vormen of 

de volmaakte veelzijdigheid in alle genres van de schilderkunst’. Zijn argumenten ter illustratie 

van Rubens’ veelzijdigheid haalt Huygens opnieuw uit de actualiteit. Ook de landschappen die 

de schilder had vervaardigd toen hij noodgedwongen buiten de stad had moeten verblijven, 

voerden immers in ‘overvloedige productie en schoonheid’ weer de boventoon. Deze 

opmerking kan refereren aan Rubens’ verblijf in Laken in 1626, waar hij heen was gegaan 

nadat in Antwerpen de pestepidemie was uitgebroken. Ook is het mogelijk dat Huygens 

verwijst naar het Hof van Urssele, het landgoed dat de schilder in 1627 had verworven.903  

Huygens prijst Rubens’ veelzijdigheid van onderwerpen. Met het noemen van zijn 

landschappen lijkt Huygens de Italiaanse en Engelse critici de mond te hebben willen snoeren. 

Hij maakt daarbij gebruik van een humanistische kunstopvatting waarin het ideaal van de 

‘pictor doctus’ centraal stond. Het idee van de ‘geleerde schilder’ die in staat was verschillende 

genres af te beelden was door Van Mander, na Plinius, voor het eerst in het Noorden 

verwoord. In de Voor-reden van het Schilder-boeck geeft hij aan dat schilders die alles kunnen 

weergeven, schaars zijn:  

 

Soo bespreeck ick, datse onvertsaeghdlijck toetreden, en aengrijpen voor eerst het besonderste deel der 
Consten, te weten, een Menschlijck beeldt te leeren stellen, oock eyndlijck alle ander omstandighe 
deelen t'omhelsen, oft immers als Natuere en Geest anders niet willen toelaten, eenigh besonder deel, 
om daer in uytnemende te moghen worden: want het niet daeghlijcx gheschiet, dat een alleen alles 
vermagh, leeren, begrijpen, oft in alles uytnemende worden can.904 

 

Van Mander werkt dit uit, door aan te geven dat ook onder de klassieke schilders maar enkele 

‘alleskunners’ waren. In de opsomming die volgt geeft hij alleen van Apelles aan dat die ‘in 

alles gracelijck’ was en Pamphilus, die Huygens aanhaalt, was volgens Van Mander ‘gheleert’. 

 Huygens vervolgt zijn bespreking van Rubens door op te merken dat hij graag zou zien 

dat de schilder zijn werk zou inventariseren:  
                                                      
902 Zie bijvoorbeeld Donovan (2004), pp. 51-59. 
903 Zie Vlieghe (1987), p. 192. De tweede beschreven mogelijkheid wordt ook door Vlieghe besproken maar is 
geopperd door Adler.  
904 Van Mander (1604), ‘Voor-reden’, f. 5v. Cursivering door mij, IB. Voor de inhoudelijke behandeling van Van 
Manders visie op de universaliteit van Rubens, zie Vlieghe (1987).  



210 

 

Als je op schrift zou inventariseren wat hij in zijn eentje met zijn penseel heeft gemaakt, hoe dik zou zo’n 
boek al niet worden! Trouwens, niemand anders dan Rubens zelf lijkt mij daartoe in staat. Hoe dikwijls 
heb ik niet gewenst dat hij de wereld zou verblijden met zo’n catalogus van zijn werk, het beste beeld dat 
men zich van hem zou kunnen vormen. 

 

De behoefte aan een catalogus van werk van schilders kwam bij Huygens al voor bij zijn 

bespreking van de landschapschilders.905 Interessant is, dat Huygens aangeeft dat men volgens 

hem op basis van een geschreven inventaris – in het citaat door mij gecursiveerd – het beste 

oordeel over het werk van een schilder kan vormen.906 Het juist beoordelen van een schilder, 

en dus het op een juiste manier over diens kunst kunnen praten, is volgens Huygens alleen 

mogelijk wanneer men kennis heeft van het complete oeuvre van de schilder. Dit ondersteunt 

de hypothese dat de Engelse en Italiaanse critici volgens Huygens geen volledig beeld van de 

veelzijdigheid van de schilder hadden. In hoeverre Huygens het in het echt zien van al dat 

werk, en niet alleen het doornemen van de catalogus, noodzakelijk achtte, blijft in het midden. 

Huygens kan deze passage niet afsluiten zonder te laten zien dat hij kan meepraten 

over Rubens’ kunst. Zijn tekst over de beleving van Rubens’ Medusa is in veel studies 

besproken.907 Het afgehakte hoofd van Medusa is zo levensecht weergegeven (‘Het gelaat van 

de wonderschone vrouw heeft zijn gratie nog bewaard, maar tegelijk wekt het afgrijzen door 

de zojuist ingetreden dood en door de krans van afzichtelijke slangen.’) dat men bij het 

plotseling zien ‘geschokt wordt, maar tegelijk de ontroering ondergaat van de levensechtheid 

en de schoonheid, waarmee het wrede onderwerp is weergegeven’. (Afb. 14) Dit schokeffect is, 

zoals Huygens uitlegt, mogelijk doordat het schilderij normaal is afgedekt, bijvoorbeeld met 

een doek of gordijn. Het prijzen van het levensecht afbeelden van onderwerpen is gemeengoed 

in de werken over het spreken over kunst van Plinius tot zowel de vroegmoderne 

kunstliteratuur als de handleidingen voor hovelingen. Wat in deze passage uniek is, is de 

nadruk die Huygens legt op de beleving van de kunst.908  

Huygens’ vervolgt zijn passage over Rubens als volgt:  

 

Nu ik mij zo lovend uitlaat over iets wat ik liever bij vrienden zie hangen dan in mijn eigen huis, schiet 
mij het mooie antwoord te binnen van een Teutoonse gezant te Rome.909 Bij een kostbaar schilderij, dat 
op het Forum Romanum werd tentoongesteld, een voorstelling van een bejaarde herder met zijn staf, 
vroeg iemand hem of hij enig idee had van de waarde. Met de onbevangenheid die dat volk eigen was, 
antwoordde hij dat hij zo'n man in het echt nog niet voor niets wou hebben. Ik heb geen boodschap aan 
de critici die de schoonheid van iets afmeten aan het afgrijzen dat ervan uitgaat. Als iemand mij moord 
en doodslag wil bezingen met hetzelfde mooie stemgeluid, waarmee hij vrolijke en komische situaties 
kan schetsen, dan verzoek ik hem beleefd stof en voordracht beide op mijn smaak af te stemmen. Mooie 
onderwerpen kunnen bij een minder elegante presentatie nog wel overkomen, maar wat lelijk is, kan 
nooit door de presentatie tot iets bekoorlijks worden. 

 

                                                      
905 Daar stelde hij dat het een ‘compleet boekje zou vergen om ze elk afzonderlijk te behandelen’. 
906 Huygens gebruikt de volgende Latijnse woorden: ‘Certe […] queam hanc tabularum suarum tabulam, 
optimam sui effigiem, orbi dedicare saepius optavi […] desijssem.’ 
907 Zie bijvoorbeeld het hoofdstuk ‘De blik van Medusa’ in Pieters (2005).  
908 Zie voor de bespreking van Huygens’ beleving van kunst Weststeijn (2008), 153-154, 196-197. 
909 In de marge: Plin. lib. 35. c. 4. Huygens verwijst naar Plinius, Naturalis historia 35, 4, 8, 25. 
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Over de interpretatie van dit citaat verschillen de meningen. Bij Plinius, waarnaar Huygens in 

de marge bij de tekst verwijst, behelst deze uitspraak geen waardeoordeel. Dat is anders in het 

werk van twee vroegmoderne auteurs. Erasmus haalt de anekdote aan in zijn Apophthegmata 

en merkt erbij op dat datgene wat door de natuur weliswaar is misvormd, in een schilderij 

toch kunstig kan worden weergegeven.910 Van Mander daarentegen stelt dat de gezant ‘cort en 

goet’ antwoordde toen die aangaf het schilderij zelfs ‘niet oft te gheefs [wilde] hebben’.911 

Huygens verbindt aan de anekdote de cryptische conclusie: ‘Mooie onderwerpen kunnen bij 

een minder elegante presentatie nog wel overkomen, maar wat lelijk is, kan nooit door de 

presentatie tot iets bekoorlijks worden.’  

 Jan Emmens stelt op basis van deze passage uit de autobiografie dat Huygens, in 

tegenstelling tot Erasmus, vooruit loopt op het classicisme, maar merkt erbij op dat ‘die [de 

classicistische instelling] overigens bij hem nog niet zo sterk was dat zij hem ongevoelig 

maakte voor Rembrandts Berouwvolle Judas, die hij op dezelfde pagina’s met enthousiasme 

beschreef’.912 Ook Cynthia Lawrence herkent in deze passage uit Huygens’ geschrift een 

classicistische visie.913 Hans Vlieghe op zijn beurt merkt op dat Huygens zowel in het werk van 

Rubens, als in de architectuur van Van Campen ‘dezelfde classicistische grondtoon’ zal hebben 

herkend.914 Of het citaat uit Plinius dat Huygens aanhaalt in verband met Rubens’ Medusa nu 

wel of niet een classicistische smaak impliceert, is in de context van dit hoofdstuk mijns 

inziens niet relevant. Waar het om gaat is dat hij Plinius gebruikt als model voor het praten 

over kunst. In zijn interpretatie volgt hij het door Van Mander uitgezette pad dat in de vroege 

zeventiende eeuw gemeengoed was.  

Een gedeelte uit de beschrijving van Rubens dat nog niet ter sprake kwam, is Huygens’ 

positionering ten opzichte van de schilder. Met een man die excelleerde in het schilderen, 

geleerd was én een belangrijke politieke positie bekleedde, zou Huygens graag bevriend zijn. 

Naast de al eerder geciteerde zin waarmee Huygens de passage over de schilders inleidt – ‘Nu 

de naam van deze mannen, met wie ik in zeer nauwe vriendschap verbonden ben […], hier 

gevallen is, wil ik in mijn luttele bewoordingen mijn oordeel over hen geven.’ – is dit de enige 

plaats waar hij opnieuw het verlangen naar vriendschap met een schilder aanhaalt. Het feit dat 

hij dit juist bij Rubens doet, heeft ongetwijfeld te maken met de adellijke status die deze 

schilder had verworven. Het spijt Huygens dan ook dat van direct contact ‘door het 

ongelukkige tijdsgewricht’ nog geen sprake is geweest. Huygens heeft de ruim twintig jaar 

                                                      
910 Vrije vertaling naar het door Emmens gegeven Latijnse citaat van Erasmus: ‘Barbarus non agnovit artificiium, 
tantum spectabat formam, Atqui quae natura deformia sunt, plus habent & artis & voluptatis in tabula.’. Zie 
Emmens (1979), p. 163. 
911 Van Mander (1604), f. 89v. (In het leven van de Romeinse schilder Lucius Scipio.) 
912 Emmens (1979), pp. 163-164. 
913 Lawrence (1985), p. 21. Zij verbindt het citaat uit Huygens’ autobiografie met de architecturale beslissingen 
over Huygens’ huis aan het plein. Overigens noemt zij Emmens’ studie niet. 
914 Vlieghe reageert op Lawrence, zie Vlieghe (1987), p. 195. 
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oudere schilder in 1631 nog niet ontmoet. Dit had mogelijk te maken met Rubens’ politieke 

positie. Hoewel Frederik Hendrik wel kunst uit de Zuidelijke Nederlanden kon bezitten, werd 

contact met de in Spaanse dienst werkzame schilder mogelijk niet als passend beschouwd.915 

Portretschilders 

Het gedeelte over de portretschilders in Mijn jeugd is zonder meer het meest persoonlijke 

relaas over het nut van de portretschilderkunst in de zeventiende eeuw. Dat persoonlijke 

belang is behandeld in het hoofdstuk over zijn kunstcollectie en ook in het hoofdstuk over de 

poëzie komt het aan de orde. In Mijn jeugd onthult Huygens de bron van deze interesse: 

opnieuw Plinius’ Naturalis historia. Hier kom ik straks op terug. Samenvattend benadrukt 

Huygens in de passage over de portretschilderkunst eerst het eigen karakter van het genre, 

daarna behandelt hij het werk van Jan Anthonisz. van Ravesteyn, waarna hij afsluit met een 

uitvoerige bespreking van Michiel van Mierevelt. 

Huygens opent met de opmerking dat de portretschilderkunst minder hoog staat 

aangeschreven omdat degenen die er zich in bekwamen ‘al hun krachten concentreren op een 

enkel uiteinde van het menselijk lichaam’. Dit idee over de lage waardering voor de 

portretschilderkunst komt ook voor bij Van Mander. In zijn ‘Leven’ van Van Mierevelt vertelt 

hij over het destijds heersende beeld dat de portretschilderkunst ‘een sijd-wegh der Consten’ 

was, een richting waarin veel schilders zich om financiële reden gingen bekwamen en 

daardoor de geprezen historieschilderkunst links lieten liggen.916 Van Mander wil dit idee met 

het oog op het werk van Van Mierevelt relativeren; diens portretten ‘toonen de deughden en 

crachten der Consten’. De schilder laat zien ‘datmen van een Conterfeytsel ooc wel wat goets 

can maken, dat een tronie, als t’heerlijckste deel des Menschen lichaems, vrij wat in heeft om 

daer mede te openbaren’.917  

Huygens vervolgt zijn karakterisering van het genre met te stellen dat het genre dus 

weliswaar een minder hoge status heeft, maar dat het portretschilderen toch een voor de 

mensheid onmisbaar beroep is:  

 

Dankzij hen [de portretschilders] gaan wij in zekere zin niet dood en houden wij als nageslacht contact 
met ons voorgeslacht. Dat is een genoegen waar ik zeer aan hecht. Ik ken dan ook geen groter plezier 
dan dat het mij vergund wordt om de geportretteerde gelaatstrekken te aanschouwen van iemand, over 
wiens levenswandel ik heb gelezen of horen vertellen. 

 

                                                      
915 In eerdere hoofdstukken is al ter sprake gekomen dat Huygens Rubens nooit heeft ontmoet. Wel hebben ze 
nog intensief gecorrespondeerd over de architectuur rond de bouw van Huygens’ huis Domus.  
916  Van Mander (1604), f. 281r: ‘Hy […] soo dat den meesten deel, door het aensoeten des ghewins, oft om hun 
mede t'onderhouden, desen sijd-wegh der Consten (te weten, het conterfeyten nae t'leven) veel al inslaen, en 
henen reysen, sonder tijt oft lust te hebben, den History en beelde-wegh, ter hooghster volcomenheyt leydende, te 
soecken, oft na te spooren: waer door menigen fraeyen edelen geest gelijck vruchtloos, en uytgeblust, tot een 
jammer der Consten, moet blijven.’ In zijn behandeling van de status van de portretschilderkunst in de 
vroegmoderne tijd haalt onder andere De Jongh dit citaat aan. Zie De Jongh (1986), p. 26. 
917  Van Mander (1604), f. 281r. 
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Hoewel hij Plinius’ Naturalis historia niet letterlijk aanhaalt, is de invloed van dit werk niet te 

onderschatten. Plinius opent zijn relaas over de schilderkunst met een aanklacht tegen het 

verlies van de kunst van het portretschilderen op dat moment: 

 

De kunst van het portretschilderen, waarmee personen zo levensecht mogelijk worden vereeuwigd, is 
geheel en al verloren gegaan. Men stelt nu bronzen medaillons op met een gezicht in zilver en het 
onderscheid tussen individuen is maar vaag. […] Zozeer prefereert iedereen materiaal dat in het oog valt 
boven een portret waarop hij te herkennen is. Intussen stoppen ze hun particuliere kunstgalerijen vol 
met oude schilderijen en vereren ze portretten van vreemden, terwijl ze een afbeelding van zichzelf 
slechts waarderen voor zover het de prijs betreft, zodat hun erfgenaam het beeld kapot mag slaan of een 
dief het met een strop van de muur kan trekken. Niemands gelijkenis blijft dus voortleven en ze laten 
een portret na van hun rijkdom, niet van henzelf.918 

 

Net als Plinius roept Huygens op tot opwaardering van de portretschilderkunst.  

Hoe deze opvatting doorklinkt in Huygens’ artistieke aankopen en opdrachten en in 

zijn mening over de waarde van kunst, is in hoofdstuk twee uitgewerkt. Hij blijkt zich als 

verzamelaar te hebben geconcentreerd op de portretkunst. Hier is verder van belang wat 

Plinius zegt over wat hij noemt ‘recente ontwikkelingen’:  

 

In bibliotheken worden portretten neergezet […] ter ere van personen wier onsterfelijke geest op die 
plaatsen spreekt. […] In ieder geval bestaat er naar mijn mening geen grotere vorm van geluk dan 
wanneer iedereen er altijd naar hunkert te weten hoe je eruit hebt gezien. […] Dat er vroeger een ware 
hartstocht voor portretten bestond, daarvan getuigen Cicero’s bekende vriend Atticus in het boek dat hij 
aan dit onderwerp wijdde en Varro, die de buitengewoon zegenrijke inval kreeg in de rijke productie van 
zijn boeken ook de portretten op te nemen van zevenhonderd personen die op enigerlei wijze beroemd 
waren, omdat hij het niet verdroeg dat hun gelaatstrekken verloren zouden gaan of de vergankelijkheid 
het van mensen zou winnen.919 

 

De overeenkomst van deze ideeën over het belang van de portretschilderkunst en de passage 

uit Huygens’ autobiografie zijn evident.920 Hij vertaalt dit gedachtegoed naar zijn eigen situatie 

en de manier waarop hij dit doet is zeer eigen.  

Huygens beleeft, zo schrijft hij, veel plezier aan het aanschouwen van mensen over wie 

hij heeft gelezen of gehoord omdat hij bij het zien van hun portret het gevoel krijgt de 

personen echt te leren kennen. Het karakter van de desbetreffende persoon is niet belangrijk; 

het maakt Huygens niet uit of het om een goed of een slecht mens gaat. Hiermee geeft hij aan 

dat naar zijn mening de contemporaine portretschilders de klassieken hebben overtroffen. 

Plinius wijst de laksheid van de schilder aan als reden voor het verval van de 

portretschilderkunst (‘omdat men de geest niet kan portretteren, krijgt ook het weergeven van 

fysieke gelijkenis onvoldoende aandacht’).921 Huygens daarentegen benoemt de goed 

geschilderde gelaatsuitdrukking – iets wat hij in de contemporaine portretschilderkunst prijst 
                                                      
918 Naturalis historia 35, 9-10. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 652. 
919 Naturalis historia 35, 9-10. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 653. 
920 De Jongh geeft aan dat Huygens voortborduurde op ‘een topos die al sedert de vijftiende-eeuwse 
kunsttheoreticus Leon Battista Alberti (en eigenlijk sedert Plinius) in omloop was’. De Jongh (1986), p. 24. 
921 Naturalis historia 35, 5-6, Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 652. Op de topiek van het al dan niet 
kunnen afbeelden van de ziel op schilderijen is in een eerder hoofdstuk ingegaan. 
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– de ‘unieke openbaring van iemands ziel’. Huygens sluit het gedeelte af met te stellen dat hij 

daar meer ‘door eigen ervaring en observatie’ achter is gekomen, ‘dan door aanwijzingen van 

anderen’. 

 

De tekst gaat verder met de behandeling van de Haagse schilder Jan Anthonisz. van Ravesteyn 

(1572-1657), zijn ‘voortreffelijke plaatsgenoot’. Huygens vermeldt echter de naam Paulus, in 

plaats van Jan Anthonisz., terwijl de inhoudelijke behandeling duidelijk maakt dat hij de 

tweede bedoelt. Dit komt straks terug. Jan van Ravesteyn was een Haagse schilder die volgens 

Huygens een reis naar Italië had ondernomen.922 Van Mander noemt hem in een hoofdstuk 

over schilders die ‘teghenwoordigh levendigh’ waren.923 De Huygensen kende Van Ravesteyn 

persoonlijk. Van Ravesteyn had in Den Haag in de Nobelstraat gewoond, waar ook de familie 

Huygens was gevestigd voor zij in 1602 naar de Lange Houtstraat verhuisden.924 Huygens 

schrijft dat hij de schilder in zijn ouderlijk huis had ontmoet. Van Ravesteyn had hem tijdens 

dat bezoek gezegd dat hij zo onder de indruk was van zijn eigen jeugdwerk, dat hij ‘nu niet 

meer de pretentie zou hebben nog iets te maken dat het zou halen bij zijn jeugdwerken, laat 

staan dat het deze zou overtreffen’. Welk werk van Van Ravesteyn bij de Huygensen hing, is 

niet duidelijk.  

Van Ravesteyn kan worden gezien als de belangrijkste rivaal van de iets oudere Van 

Mierevelt in de eerste dertig jaar van de zeventiende eeuw. Van Ravesteyn ontving opdrachten 

uit de bovenlaag van de Haagse bevolking en kreeg de opdrachten van het hof die niét naar de 

hofportrettist gingen.925 Het feit dat Huygens de naam Paulus verwarde met Jan Anthonisz. 

geeft aan dat er in 1631 geen sprake (meer) was van persoonlijk contact tussen Huygens en 

Van Ravesteyn. Viel Huygens misschien de voornaam in van een andere, Amsterdamse, Van 

Ravesteijn die hij kende? Paulus van Ravesteijn (ca. 1586-1655) was een uitgever die beroemd 

is geworden om zijn publicatie van de eerste Nederlandse Statenbijbel in 1637. Maar hij was 

ook verantwoordelijk voor publicatie van werk van onder andere Hooft en Van den Vondel. 

Ook is het mogelijk dat Huygens de naam verwarde met Van Ravesteyns Utrechtse collega, de 

portretschilder Paulus Moreelse.  

 

Dan vraagt Huygens zich af ‘waarom nog langer [stil te] blijven staan bij figuren van tweede 

rang’ om te vervolgen met de ‘facile princeps’ in het genre: Michiel van Mierevelt. Van 

Ravesteyn wordt hier dus op vrij botte wijze afgeserveerd. Het heeft er alle schijn van dat de 

belangrijkste reden voor Huygens’ aandacht voor Van Ravesteyn was, dat de schilder 
                                                      
922 Dit is de enige plek waar een reis van deze schilder wordt vermeld. (Zie Bredius en Moes (1892), p. 42) 
923 Van Mander (1604), f. 300r.: ‘Ick behoefde oock niet verswijghen in den Haghe een seer goet Schilder, en 
Conterfeyter, Ravestyn gheheeten, die een schoon en goede handelinghe heeft.’ 
924 Zie Van Gelder (1957), p. 7, 10, 17.  
925 Zie het overzicht van de belangrijkste portretschilders tussen 1610 en 1630 door Ekkart in de 2007 catalogus 
Dutch Portraits. The age of Rembrandt and Frans Hals. (Ekkart (2007a)) 
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onderdeel was van de geschiedenis van zijn familie. Huygens geeft immers geen enkele 

aanwijzing dat zijn doel was om een volledig overzicht te geven van (Haagse) portretschilders 

en het is duidelijk dat hij Van Mierevelt als de meerdere van Van Ravesteyn beschouwt.926 

Huygens besteedt uitgebreid aandacht aan het leven en werk van Van Mierevelt: een schilder 

die op dat moment volgens Huygens bekend was over de hele wereld. Mannen als Holbein en 

Pourbus verdienden eeuwige roem, maar Van Mierevelt emuleerde alle eerdere 

portretschilders om één reden: zijn vaardigheid mensen naar werkelijkheid af te beelden: ‘Bij 

Van Mierevelt ligt de kunst geheel op één lijn met de natuur en de hele natuur ligt vervat in 

zijn kunst.’ 

Van Mierevelt was vanaf 1585 in zijn geboorteplaats Delft als portretschilder actief, 

maar zijn carrière begon pas echt toen hij in 1607 voor de Oranjes in Den Haag ging werken 

en later ook van het hof van de Elizabeth Stuart opdrachten ontving. Zijn stijl werd 

gekenmerkt als voor de tijd buitengewoon natuurgetrouw. In tegenstelling tot wat destijds 

gebruikelijk was, richtte hij zich niet op het flatteren van de personen die hij afbeeldde. 

Hoewel hij vanaf de jaren 1630 opdrachten moest afstaan aan de opkomende hofschilder 

Gerard van Honthorst (1592-1656), was hij bij zijn dood internationaal bekend.927 Van 

Mierevelt had, net als Van Ravesteyn, voor de Huygensfamilie gewerkt; in het hoofdstuk over 

Huygens’ kunstcollectie komen de portretten die Van Mierevelt van Susanna en Christiaan 

Huygens maakte ter sprake. Later, vlak voor zijn overlijden in 1641, zou hij Huygens’ portret 

schilderen.  

In zijn autobiografie bespreekt Huygens Van Mierevelts kwaliteiten als portretschilder 

ten opzichte van mindere goden die zichzelf, zoals hij uitlegt, als het ware lieten gaan in de 

uitbeelding van personen:  

 

Maar al te vaak zie je portretschilders in overdreven ijver de eigen beperkte aanleg en de realiteit geweld 
aandoen en tot iets gekunstelds vervallen. Zij zijn er heilig van overtuigd de natuur in al zijn eenvoud te 
imiteren, maar in feite zetten zij haar een masker op. De ogen krijgen een woeste levendigheid, de neus 
een starre gezwollenheid, de mond een gemaakte charme alsof hij zo zou kunnen gaan spreken, de hals 
en de borst een hoe dan ook onmogelijke verdraaiing, zodat de geportretteerde die het bekijkt, zichzelf 
in zijn eigen portret moet zoeken en de indruk heeft ‘dat het verhaal wel over hemzelf gaat, maar een 
andere titel heeft gekregen.’ 

 

Het laatste citaat, dat in de autograaf tussen haakjes staat maar waar Huygens geen bron bij 

vermeldt, is een verwijzing naar de Sermones van Horatius.928 De autograaf toont verder dat 

Huygens er in de marge bij schrijft: ‘Inderdaad hoe waar is Seneca’s uitspraak over de 

nabootsing: ‘De afbeelding blijft altijd achter bij de werkelijkheid.’ Deze verwijzing naar de 

                                                      
926 Ook vooraanstaande portretschilders uit andere steden ontbreken, zoals de Utrechtse portrettist als Paulus 
Moreelse die toch ook de hofkringen ook tot zijn clientèle mocht rekenen. Noch Amsterdamse of Haarlemse, 
noch de Zuid-Nederlandse portretschilders worden genoemd. 
927 Zie Ekkart (2007a).  
928 Vergelijk Huygens/Kan (1971) (19461), pp. 160-161 noot 208 en Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 150 
noot 83 (1). 
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Controversiae van Seneca de Oudere schrijft Huygens dus niet in de hoofdtekst, zoals edities 

vermelden.929 Huygens vervolgt de hoofdtekst met een derde klassiek citaat: ‘In dit verband 

citeer ik daarom altijd graag de bekende woorden van Tacitus: ‘Tussen kunst en bedrog loopt 

blijkbaar slechts een dunne scheidslijn.’ Dit derde citaat heeft betrekking op een passage uit 

Tacitus’ Annales.930  

 Huygens trekt hier alles uit de kast om zijn mening over wat hij niét goed vindt te 

verbinden met citaten uit andere klassieke werken. Alleen Plinius’ Naturalis historia lijkt te 

fungeren als inspiratiebron voor zijn beschrijving van datgene waarin Van Mierevelt volgens 

Huygens excelleerde: diens realistische weergave. Huygens stelt:  

 

Hij [Van Mierevelt] zoekt de werkelijkheid en omdat het uiterlijk van de werkelijkheid, zoals wij al 
zeiden, simpel is, vindt hij haar, doordat hij haar haar eigen gewaad laat en haar vrij houdt van alles wat 
vreemd is. Tezelfdertijd is zijn eigen inbreng als kunstenaar van het hoogste gehalte. 

 

Deze passage, in combinatie met Huygens’ kritiek op de gekunsteldheid in het werk van 

mindere portretschilders, doet ook denken aan de grond waarop volgens Plinius Apelles zijn 

kunst boven die van Protogenes stelt: ‘in één aspect stond hij [Apelles] hoger: hij wist wanneer 

hij zijn penseel van het schilderij moest halen – een noemenswaardige waarschuwing voor de 

gevolgen van overdreven ijver.’931 Plinius gaat in op het belang van de juiste hoeveelheid 

artistieke precisie: gekunsteldheid wordt voorkomen door op het juiste moment te stoppen. 

Van Mierevelts kunstenaarschap blijkt volgens Huygens uit zijn ‘zachtheid’ van het weergeven 

van vlees, waarmee Huygens laat zien dat hij goed naar kunst kan kijken. 

 

Interessant is, dat Huygens vervolgens dieper ingaat op het karakter van Van Mierevelt. Hij 

maakt als het ware een koppeling tussen kunst en karakter. Huygens geeft aan:  

 

Let men op ’s mans verdere manier van doen, dan ziet men daarin zijn trant van schilderen 
weerspiegeld. Bij de behandeling van moeilijke onderwerpen is zijn optreden, zijn houding en zijn 
taalgebruik eenvoudig. Met opzet verschuilt hij zich achter een masker van onwetendheid en de 
deskundigen maakt hij het daarmee knap lastig. 

 

Wat Huygens in het karakter van de schilder beschrijft, is een concept dat bekend is uit de 

vroegmoderne hovelingenliteratuur. In de hoofdstukken 26 tot en met 29 van het eerste boek 

van Castiglione’s Il cortegiano staat datgene centraal, wat hij sprezzatura noemt: 

 

                                                      
929 In de marge schrijft Huygens ook ‘Praef. in Controv.’ Van het citaat uit Seneca geeft Huygens zelf de bron: de 
Voorrede op de Controversiae, volgens Heesakkers Praefatio 6.  
930 Annales 4, 58. Zie Huygens/Kan (1971) (19461), p. 161, noot 210 en Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, 
noot 83 (3). 
931 Vertaling van: ‘in one respect he [Apelles] stood higher, that he knew when to take his hand away from a 
picture – a noteworthy warning of the frequently evil effects of excessive diligence’. Naturalis historia, boek 35, 80. 
Plinius/Rackham (1968), pp. 318-321.  
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Omdat ik al meer dan eens heb overdacht waar die innemendheid vandaan komt bij diegenen die haar 
niet van de sterren hebben meegekregen, heb ik een algemene regel gevonden, die naar mijn mening 
meer dan enige andere geldt bij alles wat mensen doen of zeggen, namelijk dat men één zeer steile en 
gevaarlijke klip, namelijk gekunsteldheid, zo goed mogelijk moet omzeilen en in alles een zekere 
achteloosheid of, om misschien een nieuw woord te gebruiken, een zekere sprezzatura aan de dag moet 
leggen, waarmee men verbergt hoe knap men is en de indruk wekt dat men wat men doet en zegt, 
zonder moeite en bijna achteloos doet en zegt.932 

 

Volgens Castiglione is deze sprezzatura van belang voor het gedrag van mensen, het 

converseren, het paardrijden, vechten, en voor de muziek en de schilderkunst. Een gevierde 

schilder kenmerkt zich volgens hem door ‘een enkele zonder moeite doorgetrokken lijn, een 

enkele met gemak gemaakte penseelstreek die de indruk wekt dat de hand zonder inspanning 

of kunstgreep uit zichzelf het doel bereikt dat de schilder zich heeft gesteld’.933 Dit gaat weer 

terug op Plinius’ Naturalis historia: de opmerking over het tonen van vakmanschap door de 

vaardigheid van het trekken van een lijn past in de traditie van de anekdote over Apelles en 

Protogenes. De eerste overtrof volgens dat verhaal de tweede door over diens lijnen telkens 

dunnere te trekken.934 

Huygens geeft aan dat Van Mierevelts karakter zijn manier van schilderen reflecteert. 

Daarmee geeft hij een verklaring voor zijn kwaliteiten. Waar Castiglione stelt dat men 

waardering geniet door eenvoud uit te stralen wanneer het om een ingewikkelde vaardigheid 

gaat, geeft Huygens over Van Mierevelts portretten aan dat de schilder daarin zoekt naar de 

eenvoud in de werkelijkheid, haar vrij laat van alles wat daarvan vreemd is, en daarom volgens 

hem boven alle andere schilders uitsteekt. De idee van het verwerpen van gekunsteldheid komt 

in Huygens’ tekst op verschillende plaatsen voor, zoals in zijn beschrijving van de retorica.935 

In Huygens’ poëzie citeert hij letterlijk Castiglione’s definitie van sprezzatura: in een voetnoot 

bij het gedicht ‘Een wijs hoveling’ (1624).936 Hoewel het letterlijke citaat niet in het handschrift 

is opgenomen (het staat wel in de Korenbloemen van 1658) is de invloed van Castigliones 

werk op dit gedicht evident.937  

 

Dat Huygens de portretschilderkunst hoog waardeerde, blijkt uit deze autobiografie. 

Bestudering van de autograaf voegt hier nog iets toe aan de tekst zoals die is uitgegeven: 

Huygens blijkt in de marge van zijn passage over hoe hij plezier had in het zien van portretten 

van mensen met wiens leven hij bekend was, nog een extra opmerking te hebben geplaatst die 

                                                      
932 Castiglione/Haakman (2000), pp. 68-69. 
933 Castiglione/Haakman (2000), p. 72. 
934 Zie Naturalis historia 35, 81-83, Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 664. 
935 ‘Maar, schoolmeestertjes, omwille van de schitterende talenten die onder uw handen verloren gaan verzoek ik 
u, vermijdt de grote ballast, vermijdt overbodige inspanningen. Al wat op dit terrein in regels gegoten is, behoort 
tot de natuur zelf. De jeugd moet er zo in onderricht worden, dat zij als het ware uitgenodigd wordt tot het 
gebruik van wat van natur al tot haar eigen uitrusting behoort.’ Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 42. 
936 De dichtregels waar de noot betrekking luiden als volgt: ‘Maer […] Zoo doet sijn’ stiller hand dan of sij niet en 
dé / Dat Paerd en Ruyter doen, en geen en schijnt van twee.’ Zie Gedichten II, pp. 91-92. 
937 Zie over de Zede-printen, waar ‘Een wijs hoveling’ er één van is, en de invloed van Castiglione daarop Blom 
(2007), pp. 237-239. 
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niet in Heesakkers’ editie is opgenomen. De frase luidt: ‘(quarum rerum historiis unice 

capior)’, ‘vooral in verhalen over dit soort zaken raak ik bij uitstek geboeid’.938 (Afb. 15)  

Verder blijkt deze waardering uit de ‘Index’ van Huygens’ hand. Hij vat daar het genre 

als volgt samen: ‘Contrefeiters. Quam utile et me delectet. Ravestein, Floris, Pourbus, Holbein, 

Miereveld large’, (afb. 16) ‘Portretschilders. Hoe nuttig en ook tot mijn genoegen. […], 

Mierevelt uitgebreid’. Blijkbaar wilde Huygens aanvankelijk ook de Antwerpse schilder Frans 

Floris (1519/20-1570) noemen, of, als de ‘index’ na afloop is verschenen had hij zich vergist 

door Floris te noemen terwijl hij Frans Pourbus de Oude (1545-1581) bedoelde. Hiervoor is 

het citaat waaraan Huygens in zijn index refereert, al voorbij gekomen: Van Mierevelt wordt 

door hem gezien als degene die Holbein en Pourbus, die voor ‘onze voorouders’ hadden 

gewerkt, voorbij was gestreefd. Huygens dacht hier waarschijnlijk aan het familieportret dat 

Pourbus van zijn voorouders aan moederszijde schilderde.939 (Afb. 17) Mogelijk vergiste hij 

zich in de schilder: Pourbus werd opgeleid door Floris en werkte in diens stijl. Van Mander 

geeft aan dat Pourbus zijn leermeester had overtroffen.940 

Huygens sluit het gedeelte over de portretschilderkunst af met de opmerking dat Van 

Mierevelt, net als Van Ravesteyn, op dat moment al over zijn hoogtepunt heen was. Hoewel de 

schilder de artistieke hoogten die hij in zijn jonge jaren had behaald, volgens Huygens niet 

meer kon evenaren, blijft Van Mierevelt ‘de zegepalm’ dragen: nog steeds was hij ‘superieur 

[…] aan de knapste schilders uit alle eeuwen’. De behandeling van Van Mierevelt lijkt een 

soort natuurlijk eindpunt binnen Huygens’ behandeling van de schilders te zijn. Bij de 

opening van het onderwerp heeft hij immers gesteld dat hij, ‘ten slotte’, als laatste, de 

portretschilders zal behandelen. En Huygens’ laatste zin over Van Mierevelt luidt dat hij het 

als een eer beschouwt ‘tot zijn [Van Mierevelts] beste vrienden’ te behoren.’ Met deze laatste 

zin verwijst hij naar het begin van het derde onderdeel van de passage schilderkunst in Mijn 

jeugd – hij was immers begonnen met de zinnen over hoe hij de schilderkunst waardeerde, 

haar wilde beoordelen en een overzicht wilde geven van zijn tijdgenoten en vrienden. Dit alles 

wijst erop dat hij hierna iets anders gaat doen. Wat volgt? De beschrijving van Rembrandt, 

Lievens en Torrentius.  

Rembrandt en Lievens 

Dit is het moment in de tekst waarop Huygens groots uitpakt. Expres had hij in ‘deze parade’ 

twee schilders nog onbesproken gelaten: ‘een jong en edel Leids schildersduo’. De reden voor 

hun aparte behandeling volgt al snel, en ligt in de actualiteit: de bedoelde Rembrandt van Rijn 

                                                      
938 Transcriptie en vertaling Frans Blom. Kan plaatst de frase tussen haakjes in de hoofdtekst: ‘(en dit soort 
geschiedenis trekt mij bijzonder aan)’. Zie Huygens/Kan (1971) (19461). 
939 Het familieportret De familie Hoefnagel bevindt zich in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in 
Brussel. Zie hierover uitgebreid Van de Velde (1979-1980), 135-144.  
940 Zie Van de Velde (1994) over de relatie tussen Pourbus en Floris. Hij citeert Van Mander (1604), f. 257v. 
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(1606-1669) en Jan Lievens (1607-1674) zijn de enigen die het volgens hem ‘kunnen opnemen 

tegen de absolute genieën onder de vele genoemde grootheden’. Spoedig zullen zij alle eerder 

genoemde schilders overtreffen, stelt Huygens, en hij geeft slechts, naar eigen zeggen, ‘de 

verwachtingen [weer] die de beste kenners van hen koesteren op grond van hun 

verbazingwekkend debuut’. Beide jonge schilders hebben volgens Huygens de potentie om 

niet alleen de klassieken te overtreffen, zij zullen ook spoedig contemporaine schilders – van 

wie hij als had aangegeven dat ze de klassieken overtroffen – voorbijstreven. Om deze reden 

behandelt Huygens ze aan het eind van zijn passage over de schilderkunst. 

 

Huygens’ vergelijking van Rembrandts en Lievens’ artistieke keuzes geeft aan dat hij het werk 

van beide schilders nauwkeurig heeft bestudeerd: 

 

Zo voor de vuist weg durf ik wel te stellen dat Rembrandt in trefzekerheid en levendigheid van emoties 
de meerdere is van Lievens. Omgekeerd wint deze het door een grootsheid in vinding en in gewaagdheid 
van onderwerpen en vormen. Al wat zijn jonge geest nastreeft moet groots en verheven zijn. Liever nog 
dan zich aan de ware grootte van het afgebeelde te houden, geeft hij zijn afbeelding een groter formaat. 
Rembrandt daarentegen concentreert zich graag vol overgave op een klein schilderij en bereikt in het 
kleine een resultaat, dat men in de grootste stukken van anderen tevergeefs zal zoeken. 

 

Huygens karakteriseert hier precies waar Rembrandt goed in is en geeft ook nauwkeurig aan 

wat Lievens goed kan. Hij voert vervolgens Rembrandts De berouwvolle Judas brengt de 

zilverlingen terug naar de tempel (afb. 2) op als bewijs van zijn stelling over de stijl deze 

schilder.941 Hij schrijft:  

 
Als voorbeeld noem ik het schilderij van het berouw van Judas die de zilverlingen, de prijs voor de 
onschuldige Heer, terugbrengt bij de hogepriester. Zet daarnaast heel Italië, ja, alles wat er vanaf de 
verste oudheid aan wonderen van schoonheid is overgebleven. Het gebaar van die ene tot wanhoop 
vervallen Judas (om van al de andere indrukwekkende figuren op dit ene schilderij maar te zwijgen), die 
ene uitzinnige Judas die het uitschreeuwt, die smeekt om vergiffenis, die echter geen hoop meer heeft en 
in wiens gezicht alle sporen van hoop zijn uitgewist; de blik verwilderd, de haren uitgerukt, de kleren 
gescheurd, de armen verwrongen, de handen tot bloedens toe ineengeknepen; in blinde opwelling is hij 
op zijn knieën neergevallen, heel zijn lichaam gekronkeld in deerniswekkende afzichtelijkheid. 
 

De visuele expressiviteit van de afgebeelde Judas was in die tijd ongekend, en dat had Huygens 

juist opgemerkt.942 De manier waarop Huygens Rembrandts werk beschrijft, past in de 

klassieke ekphrasis-traditie. Hij vervolgt met een lofzang op Rembrandt:  

 

Ik houd staande: bij geen Protogenes, Apelles of Parrhasius is ooit opgekomen of zou, mochten zij op 
aarde terugkeren, ooit kunnen opkomen wat door een jongen, door een Hollander, door een molenaar 
die nog geen baard heeft, in één mensenfiguur is bijeengebracht en in zijn totaliteit weergegeven. 
Verbazing overvalt mij als ik dit zeg. Hulde, Rembrandt! Troje, ja heel Azië overbrengen naar Italië is 
een geringere prestatie dan de hoogste eretitel van Griekenland en Italië overdragen aan de Hollanders 
en dat door een Hollander die zich nog nauwelijks buiten de muren van zijn geboortestad gewaagd 
heeft. 

 

                                                      
941 Zie over dit schilderij Corpus (1982-1989) I, nr. A 15, pp. 177-195. 
942 Zie Sluijter (2006), pp. 100-103. Vergelijk Tümpel (1992), pp. 32-34. 
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De door Plinius’ hoog geprezen Protogenes, Apelles en Parrhasius hebben hier het nakijken; 

de baardloze Leidenaar heeft hen overtroffen. Vooral de verwijzing naar Parrhasius is treffend. 

Deze klassieke schilder was volgens Plinius ‘de eerste die expressiviteit in gelaatsuitdrukkingen 

legde’.943 In het tweede deel van dit citaat vergelijkt Huygens Rembrandts werk met de 

prestatie van Aeneas, de hoofdpersoon uit Vergilius’ epos Aeneis. Aeneas bracht een aantal 

overlevenden uit het verwoeste Troje naar Italië en legde zo de basis voor het nieuwe 

wereldrijk Rome. Rembrandt bracht de Noord-Nederlandse schilderkunst op een peil dat 

zowel kon wedijveren met de klassieke, als met de contemporaine schilderkunst.944 Huygens 

beoordeelt hier Rembrandt hoger dan bijvoorbeeld Rubens.945 Die stelde hij immers gelijk aan 

Pamphilus en Apelles. 

Opvallend is, dat Huygens dergelijke uitspraken over Lievens niet doet. In de inleiding 

van de passage over Rembrandt en Lievens gaf hij aan dat op basis van hun debuut de 

verwachting was geschapen dat beide schilders spoedig de genieën zouden overtreffen. Lievens 

had blijkbaar volgens hem echter nog niets geschilderd waarmee hij de kunst van de klassieken 

voorbij was gestreefd. Waarom besteedt Huygens dan toch zoveel aandacht aan deze schilder? 

Het antwoord op deze vraag komt van Huygens zelf. Deze schilder had een portret van hem 

gemaakt, het is tegenwoordig in het Rijksmuseum in Amsterdam. (Afb. 18)  

Het merendeel van Huygens’ tekst over Lievens gaat over het portret in het 

Rijksmuseum. Hij leidt de passage in door te vertellen dat hij eens ‘terloops’ samen met zijn 

broer bij Lievens was geweest, toen de schilder hem nog niet kende. Direct kreeg de schilder, 

volgens Huygens, ‘zin om mijn gezicht te schilderen.’ Hij vertelt het verhaal in geuren en 

kleuren:  

 

Zijn verlangen was zo onweerstaanbaar, dat hij al na een paar dagen kwam aanzetten met de verklaring 
dat hij vanaf dat eerste moment ’s nachts niet meer had kunnen slapen en overdag zo in de war was 
geweest dat hij niet had kunnen werken. Zo onafgebroken was mijn beeld hem bijgebleven, dat hij niet 
langer meer kon wachten om zijn geestdrift te bevredigen. 

 

Daarna gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis van het portret. Eerst werden alleen de handen 

vervaardigd waarna Huygens met de schilder afsprak dat hij in de lente voor het gezicht zou 

poseren. Ook daarvoor kwam de schilder echter ‘lang voor de afgesproken datum aanzetten’. 

In de marge naast deze zinnen schrijft Huygens: ‘Het effect van zijn verbeeldingkracht was des 

te merkwaardiger, omdat hij zich doorgaans moeilijk en slechts met tegenzin liet overhalen 

iemand poserend te portretteren.’ Bij het herlezen van zijn verslag heeft hij deze opmerking 

toegevoegd, die de exclusiviteit van het verhaal verhoogt. Tegen deze achtergrond is het niet 

                                                      
943 Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 661. 
944 Zie voetnoot in de editie Heesakkers. (Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1) 
945 Dudok van Heel suggereert mijns inziens ten onrechte dat Huygens Rubens hoger waardeerde dan Rembrandt. 
Dudok van Heel (2006), p. 54. 
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verwonderlijk dat Huygens juist over Lievens stelt dat hij in het schilderen van portretten 

‘wonderbaarlijke hoogte’ had bereikt.  

 

Naast deze artistieke argumenten, geeft Huygens nog een andere reden voor zijn enthousiasme 

over de twee jonge schilders. Het staat in het eerste gedeelte van de tekst:  

 

Afgaande op hun afkomst, vind ik hen het sterkste bewijs tegen het bestaan van een adel door het bloed. 
Je hebt wel mensen die alleen bij deze adel zweren, maar ik herinner mij hoe geestig die te kijk gezet zijn 
door de vinnige Italiaanse satirenschrijver Traiano Boccalini, een modern auteur die in een heel 
zorgvuldige en zuivere stijl schrijft. In een verhaal over de anatomische ontleding van een lijk van een 
edelman laat hij de aanwezige artsen na een nauwkeurig onderzoek van de aderen eenstemmig 
verklaren, dat de adeldom niet in het bloed zat, want daarin bleek de man niet van de gewone burger of 
de boer te verschillen. 

 

Rembrandt en Lievens, stelt Huygens, zijn voor hem op dat moment de schilders die het meest 

overtuigend aantonen dat adel niet alleen door het bloed wordt doorgegeven, waarbij hij zich 

baseert op een tekst van de Italiaanse satireschrijver Traiano Boccalini (1556-1613).  

Het belangrijkste werk van Boccalini is de Ragguagli di Parnaso (1612). Het eerste deel, 

de Centuria prima verscheen in 1612 en het tweede, de Centuria seconda in 1613. Kort daarna 

stierf hij, waarschijnlijk door vergiftiging. Postuum verscheen nog de Pietra del paragone 

politico (1614) waarin de teksten zijn opgenomen met de meest felle kritiek op de Spaanse 

aanwezigheid in Italië, al was de anti-Spaanse toon ook in de Ragguagli al aanwezig. Het 

oeuvre van Boccalini verspreidde zich snel over Europa: tussen 1613 en 1631 verschenen er 

tientallen verschillende uitgaven van het werk. De ‘ragguagli’ zijn nieuwsberichten die verslag 

doen van onder andere vergaderingen op de Parnassus. De eigentijdse cultuur is onderwerp 

van satirische commentaren: verschillende grote namen van voor 1613 worden door Boccalini 

kritisch onder de loep genomen. In de vele ‘ragguagli’ worden ze op satirische wijze 

voorgesteld alsof ze verbleven, of wensten te verblijven aan het hof van Apollo, vorst van de 

Parnassus.946  

De eerste volledige Nederlandse vertaling van de Ragguali werd aan het eind van de 

zeventiende eeuw gepubliceerd. Kundschappen van Parnas verscheen in twee delen in 1670 en 

1673 bij Galama te Harlingen en werd gedrukt in Amsterdam. De tekst was al wel vanaf de 

jaren twintig in de Nederlanden bekend. Zo vertaalde P.C. Hooft in 1629 een aantal 

‘nieuwmaren uit Parnas’.947 Zijn zwager Joost Baeck in Amsterdam kopieerde voor Hooft 

‘looptijdingen’, nieuwsberichten uit Amsterdam, en Hooft stuurde vertalingen uit de 

Ragguagli mét uitleg als tegenprestatie.948 Verder waren er in de jaren 1640 vertalingen uit het 

Italiaans naar andere talen gedrukt in Holland, onder andere in Amsterdam bij Elzevier en in 

                                                      
946 Hendrix (1993), pp. 227-242 en pp. 500-504. 
947 Zie Thijssen-Schoute (1939), pp. 28-103 en Groenveld (1981), pp. 34-35. Zie voor de brieven van Hooft: 
Hooft/Van Tricht (1976-1979).  
948 Hooft/Van Tricht (1976-1979), nr. 302, voetnoot 5.  
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Leiden bij Jacob Marci.949 Huygens kende het werk van Boccalini in 1631 waarschijnlijk al. In 

de inventaris van Huygens’ bibliotheek komt een Italiaanse editie van de Ragguagli voor 

evenals een exemplaar van de Pietra. 

 Het bericht dat Huygens in zijn inleiding bij Rembrandt en Lievens aanhaalt is 

nummer acht uit het tweede centuria. Het gaat over een rechtszaak die was aangespannen 

tussen een hoogadellijke bestuurder, de Prins van Bisagnano en Juliano Corbelli, ‘Doctor in de 

rechten uit San Marino, een klein kasteel in Roemenië, maar beroemd om zijn […] regering 

die is zoals die van een Republiek’.950 Corbelli had de Prins voor het gerecht van Apollo 

gedaagd om een meningsverschil over de kwestie van voorrang tussen adellijke en niet-

adellijke bestuurders te beslissen. Het hof sprak zich uit in het voordeel van Corbelli:  

 

Tenslotte verklaarden zij, dat zij het argument van het adellijk bloed – hetgeen de prins, die afstamde 
van de eerzame familie Sanseverini, aanvoerde als zijn belangrijkste argument – volstrekt niet in 
beschouwing namen, want enkele bekwame anatomisten die door de tegenpartij waren opgeroepen, 
hadden onder ede verklaard dat de botten, zenuwen, het vlees en de ingewanden van alle mensen op 
dezelfde manier waren gemaakt, en een hoogst overtuigend bewijs onthuld dat ware adel in de geest, en 
niet in het lichaam resideert. 

 

Het verbaast niet dat Huygens juist deze Ragguagli koos, hier wordt immers letterlijk 

geschreven dat ook hij als hoveling zonder blauw bloed niet verschilde van de adel voor wie hij 

werkte. Daarnaast zal de anti-Spaanse toon van het oeuvre van Boccalini hem hebben 

aangestaan; Boccalini’s ideeën zijn eenvoudig overdraagbaar op de positie van de Republiek als 

soevereine staat. 

 Het belang van een adellijke achtergrond is al eerder ter sprake gekomen. Huygens 

beschouwde Rembrandt en Lievens als dé voorbeelden die bewijzen dat een adellijk karakter 

niet alléén door het bloed gaat. Ook uit Huygens’ Index bij zijn tekst blijkt het belang van de 

tekst van Boccalini voor de vorming van dit onderdeel van de autobiografie over zijn jeugd. 

Huygens vermeldt daar: ‘Duo Leidenses. Sanguinis nobilitas ex Boccalino.’, oftewel: ‘Twee 

Leidenaren, de adel van het bloed, uit Boccalini.’ In de opsomming van de onderwerpen volgt 

daar nog op: ‘Judae tabula. Rembrandtij Livij aliqua’ (Rembrandts schilderij van Judas. Iets 

van Lievens) en ‘Italiam adire nolunt. Assidui.’ (Ze willen niet naar Italië. Ze werken hard.). 

(Afb. 19) Hoewel het niet duidelijk is of Huygens de index vooraf als opzet, of achteraf als 

inhoudsopgave schreef, blijkt hieruit dat bij het nadenken over, of samenvatten van het 

gedeelte over Rembrandt en Lievens de tekst van Boccalini als geheugensteun diende.  

 

                                                      
949 Hendrix (1993), p. 232. Zie voor een overzicht van vertalingen van Boccalini’s werk in een andere taal dan het 
Nederlands maar gedrukt in de Republiek Thijssen-Schoute (1939), pp. 56-58 en voor de receptie in de 
Nederlanden daar pp. 65-79. 
950 Ik gebruik de Engelse editie uit 1705, ‘Advice VIII’ op p. 201. Zie Boccalini ed. (1705). Helmer Helmers 
corrigeerde mijn vertaling waarvoor ik hem hartelijk dank. 
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De lof die Huygens deze schilders toedicht, dient voor hem dus ook een persoonlijk doel. 

Kijkend naar de schilders en de schilderkunst in zijn omgeving heeft hij hen geselecteerd als 

vaandeldragers. Huygens had ze in hun studio opgezocht, zag het werk van Rembrandt, was 

overdonderd door diens Judas en ontmoette Lievens, die op eigen initiatief voorstelde 

Huygens’ portret te schilderen. Het was waarschijnlijk Rembrandts Judas die hem had doen 

besluiten deze schilder te selecteren als ultiem voorbeeld van aemulatio van de klassieken. Aan 

Lievens besteedde hij uitgebreid aandacht omdat deze schilder door het portret dat hij had 

gemaakt van Huygens nauw met hem was verbonden. Rembrandt overtrof de klassieken, en 

Lievens zal dat ook gaan doen – uiteraard niet alleen in Huygens’ opinie, hij schrijft de 

verwachtingen van kenners te vertolken.  

Door Rembrandt en Lievens te behandelen in de context van de tekst van Boccalini 

voegt Huygens een extra dimensie toe. Dat adeldom niét alleen door het bloed ging, was iets 

waar Huygens graag argumenten voor aanvoerde. Huygens legt nadruk op het feit dat de 

kwaliteit van deze schilders volgens hem is aangeboren. De namen van hun leermeesters 

beschouwt Huygens dan ook niet als noemenswaardig. Rembrandt en Lievens hebben alles 

aan zichzelf te danken, ze hebben volgens hem dit niveau bereikt door hard te werken. Het 

enige wat er volgens Huygens aan hun opleiding ontbreekt, is een reis naar Italië. Dit is dan 

ook een kritiekpunt: dat ze niet de tijd nemen om naar het Zuiden te reizen en daar de kunst 

te bestuderen.951 Dit komt ook voor in Huygens’ index.  

Ten slotte wil ik wijzen op een ander element in deze passage dat volgens mij volstrekt 

uniek is in deze periode: de oproep aan de schilders tot publicatie van een inventaris. Huygens 

schreef er ook al over in zijn passage over de landschapschilders en in zijn tekst over Rubens. 

In de passage over Rembrandt en Lievens verwoordt Huygens zijn wens als volgt:  

 

Evenals hierboven van Rubens, zou ik vooral ook van deze twee willen dat zij zorgden voor een 
inventaris van hun werken, voor een beschrijving van hun schilderijen. Daarin zouden zij, na een 
bescheiden verantwoording van hun werkwijze, bij al die schilderijen moeten aangeven (ter 
bewondering en tegelijk ter lering voor alle komende generaties) hoe en waarom zij ze hadden 
ontworpen, gecomponeerd en uitgewerkt. 

 

Het verzoek van Huygens illustreert het gebrek aan theoretische bespiegelingen over de 

schilderkunst in zijn tijd. De vraag aan een schilder om een uiteenzetting te geven over de 

‘poetica’ van eigen werk is niet bekend uit klassieke of contemporaine bronnen.  

  

                                                      
951 Zie over het negeren van Huygens’ advies om Italië te bezoeken bijvoorbeeld onlangs Dudok van Heel (2006), 
pp. 195-196.  
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Torrentius 

De beschrijving van de laatste schilder opent met de zinsnede:  

 

Ik denk dat de geïnteresseerden in de schilderkunst die deze bladzijden lezen, bij voorbaat van mij 
verwachten dat ik Johannes Torrentius niet onbesproken laat. 

 

In de Index van Huygens’ hand is deze passage aangeduid met de woorden ‘Torrentius 

ampluis!’, ‘Uitgebreid over Torrentius!’. Aan het leven en werk van Torrentius besteedt 

Huygens in vergelijking met de andere schilders in zijn autobiografie, de meeste woorden. Hij 

gaat in op zijn artistieke kwaliteiten en zwaktepunten, vertelt anekdotes over het leven van 

Torrentius en sluit af met een beschrijving van een ontmoeting die Huygens met de schilder 

had gehad in zijn ouderlijk huis. Wie was deze Torrentius, en waarom zouden Huygens’ lezers 

een uitgebreide behandeling van Torrentius verwachten? Hiervoor zijn verschillende redenen 

aan te wijzen. De voornaamste was wel dat er over deze schilder, net als over Rembrandt en 

Lievens, in 1631 werd gesproken in termen van nieuwswaarde.  

De echte naam van Torrentius was Johannes Symonides van der Beeck (1589-1644).952 

In het Rijksmuseum is een schilderij van zijn hand. (Afb. 20) Hij was werkzaam in 

Amsterdam, Leiden en Haarlem en had veel stof doen opwaaien in de jaren twintig van de 

zeventiende eeuw. In de zomer van 1627 was hij in Haarlem gearresteerd en gevangengezet 

omdat hij was beschuldigd van het doen van blasfemische uitspraken en van een vermeend 

lidmaatschap van een religieuze sekte. Vele processtukken zijn bekend over deze zaak.953 Waar 

de Haarlemse magistraat zich in allerlei bochten wrong om de schilder veroordeeld te krijgen 

(hij ontkende de aanklacht zelfs na marteling), schreef Frederik Hendrik eigenhandig een 

tweetal brieven ten gunste van de schilder. In de loop van 1630 werd hij vrijgelaten nadat 

koning Karel I aan Frederik Hendrik had geschreven dat hij de schilder graag aan het hof in 

dienst wilde nemen. Waarschijnlijk waren het Sr. Isaack Massa en Lord Dorchester – de 

Engelse ambassadeur in Den Haag Dudley Carleton – die de schakels vormden tussen de 

gevangen schilder en de koning van Engeland.954 Op het uiteindelijke ‘pardon’ van de 

stadhouder was vermeld: ‘Ter ordonnantie van S. Extie Huygens. Hebbende een opgedruct 

zegel in rode wasse’.955  

De eerste helft van de aantekening op het ‘pardon’ betekende ‘Op last van Zijne 

Excellentie, [getekend] Huygens.’ Frederik Hendrik had zich persoonlijk met de zaak bemoeid 

en Huygens was er goed mee bekend. Van de inmenging van Carleton en het verzoek van 

Karel I moet Huygens hebben geweten, zijn contact met de ambassadeur in die jaren kwam 

                                                      
952 Brian Howell bereidt op dit moment een historische roman over Torrentius voor. Theun de Vries ging hem 
daarin voor, zie De Vries (1998).  
953 Zie de monografieën van Bredius (1909) en Rehorst (1939). Zie ook: Van der Steur (1967).  
954 Rehorst (1939), p. 61. 
955 Bredius (1909), pp. 65-66.  
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hiervoor al ter sprake. Ook in het Haarlemse schildersmilieu waren de gebeurtenissen rondom 

Torrentius bekend. Frans Hals, Pieter Molijn en Jan van de Velde kregen begin januari 1629 

de opdracht de kamer van Torrentius waarin hij zat opgesloten te inspecteren. Men betreurde 

het dat Torrentius niet meer schilderde. De opdracht voor Hals en de anderen was om te 

controleren of de schilder, zoals hij zelf zei, inderdaad door zijn opsluiting belemmerd werd in 

zijn artistieke activiteiten.956 Blijkbaar stond de magistraat van Haarlem, die hem veroordeeld 

had, onder druk. Uit de verschillende bronnen over het proces blijkt dat Torrentius een gezien 

figuur was in Haarlem in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Aan een zaak waar zoveel 

partijen bij betrokken waren, moest Huygens wel aandacht besteden.  

 

In het eerste gedeelte van Huygens’ tekst gaat hij in op de uitzonderlijke artistieke kwaliteiten 

van de schilder. In zijn weergave van levenloze voorwerpen van glas, tin, aardewerk en ijzer zal 

Torrentius volgens Huygens niet snel worden overtroffen: tot op dat moment had men het 

niet mogelijk geacht dat de glans die deze materialen bezitten met een penseel af te beelden 

was. Huygens geeft aan dat het ‘grote publiek’ mateloos enthousiast was over het werk van de 

schilder. Deze interesse had volgens hem de jaloezie van andere stillevenschilders opgewekt: 

Huygens’ buurman De Gheyn II had Torrentius uit frustratie uitgedaagd voor een 

schilderswedstrijd. Of de wedstrijd ook werkelijk heeft plaatsgehad, laat Huygens in het 

midden:  

 

Ik heb hun beider werk echter nooit naast elkaar gezien. Was dat wel het geval geweest, dan nog zou ik 
mij in deze moeilijke kwestie niet aan een oordeel wagen. Ik houd mijn definitieve mening over hen 
beiden voor mij, maar ik durf wel te beweren dat het werk van De Gheyn niets is dat de kenners qua 
aanpak en methode voor raadsels stelt. 

 

Het tegendeel is waar voor het werk van Torrentius. Onder critici was volgens Huygens druk 

maar vruchteloos over de werkwijze van deze schilder gediscussieerd. De onzekerheid over 

Torrentius’ methode werd door de schilder zelf gevoed:  

 

De schilder zelf namelijk, een meesterlijk charlatan, of zijn aanhangers, merendeels grote onbenullen, 
hebben het onzinnige gerucht de wereld in gestuurd, dat aan het pigment, indien gewreven door zijn 
welhaast goddelijke hand, harmonieuze klanken ontlokt zouden worden; zoiets dus als de harmonie der 
sferen, die sommige filosofen van hetzelfde waarheidslievende soort ons hebben willen aanpraten. 

 

De anekdote over het geluid dat het aanbrengen van de verf zou maken, is ook uit een andere 

contemporaine bron bekend: het komt voor in een van de twee gerechtelijke verhoren 

waaraan Jacob Hogenheym in 1627 werd onderworpen. 

Jacob Hogenheym werd gehoord omdat hij veel contact met Torrentius had en ook 

met hem over religie had gesproken. In het verslag van het eerste verhoor op 27 oktober 1627 

is vermeld dat Torrentius had gezegd ‘Ick en schildere met geen verwe noch pinceelen’. Uit het 
                                                      
956 Bredius (1909), p. 56. 
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verslag van het tweede verhoor, dat plaats had op dezelfde dag, blijkt dat de schilder zou 

hebben gezegd:  

 

Ick en schildere op geen esel noch en gebruycke geen Pinceel, maer myn paneelen leggen plat needer 
ende ick en ben niet diegeene die schildert maer ick hebbe daer een andere wetenschap toe. Voegende 
daerby datter een soet geluijt over het paneel quam, als offer een swerm byen recht daerboven sweeffde 
singende seer soetelyck als musycq gewijs, twelck vreempt was om te hooren.957 

 

In zijn autobiografie refereert Huygens dus aan kennis die in 1631 in de kunstwereld bekend 

was. Met de goddelijke inspiratie die de schilder lijkt te mogen ontvangen, maakt hij korte 

metten:  

 

Als hier van een eens en voorgoed gegeven inspiratie sprake is, dan moet er zeker iets fout gegaan zijn 
dat nu juist het belangrijkste aspect van het mysterie betreft. Zijn uitbeelding van mensen en andere 
levende wezens, waarvoor men eenzelfde waardering wenst als voor zijn eerder genoemd werk, is 
namelijk zo schandelijk primitief, dat de echte kenners er nauwelijks een blik voor over hebben. 
Datzelfde gevoel krijg ik zelf ook altijd bij de beschouwing van zijn werk, hoewel ik beslist geen 
deskundige ben. 

 

Overigens is het opvallend dat Huygens’ kritiek zowel wat betreft inhoud als vorm 

overeenkomt met die op het werk van De Gheyn II. Ook bij de stillevenschilder Torrentius is 

het afbeelden van mensen volgens hem een zwakke plek. 

 

Op de vraag hoe Torrentius dat specifieke, magische effect bij het weergeven van metalen 

bereikt, suggereert Huygens dat dat te maken had met diens gebruik van de camera obscura. 

Huygens vertelt over een bijeenkomst in het huis van zijn vader van ‘een aantal mannen van 

aanzienlijke positie en ontwikkeling’. Torrentius had hem gevraagd om het gebruik van het 

‘instrument van grote precisie, dat ik [Huygens] kort tevoren van Drebbel uit Engeland had 

meegebracht’ te laten zien.958 Deze bijeenkomst vond plaats in of na 1622. Toen kocht 

Huygens namelijk het instrument.959 De schilder had volgens Huygens net gedaan alsof hij niet 

wist van de werking van Drebbels uitvinding waarvan Huygens ‘graag gebruik [maakte], tot 

groot genoegen ook van andere schilders’. Verderop in de tekst vraagt Huygens zich af of de 

schilder het instrument écht niet kende:  

 

De verdenking bekroop mij, dat hij heel goed op de hoogte was van die uitvinding, maar dat hij de 
indruk had willen wekken dat niet te zijn. Onder bijval van de De Gheyns heb ik later zelfs durven 
stellen, dat de sluwe vos juist met behulp van dit instrument bij het schilderen het effect bereikte, dat het 
eenvoudige, onkritische publiek op zijn manier zo graag had toegeschreven aan goddelijke inspiratie. 

 

Huygens legt dit uit door erop te wijzen dat de door Torrentius afgebeelde objecten zo 

weergegeven werden dat het net leek alsof ze werkelijk aanwezig waren; zijn kunst had 

                                                      
957 Bredius (1909), p. 29-33. 
958 Zie voor informatie over Cornelis Drebbel en zijn uitvinding Tierie (1932).  
959 Brieven 143. 
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‘vergeleken met het werkelijke object, iets ongrijpbaars, iets volmaakts’. Dit is volgens 

Huygens een kwaliteit waarvoor de camera obscura als een hulpmiddel kan worden 

beschouwd. Hij sluit dan ook af met te stellen dat het hem verbaast dat er niet meer schilders 

op dat moment van het instrument gebruikmaken, of er op zijn minst interesse voor tonen.   

 Of Torrentius met de camera obscura heeft gewerkt, is niet te achterhalen. Wel moet 

worden opgemerkt dat Huygens niet de eerste was die heeft gewezen op de toepassing van dit 

instrument voor de schilderkunst. Zo verscheen in 1624 de eerste druk van de Recreation 

Mathematique. In deze bundel van de hand van J. Levrechon, worden 91 ‘problemen’ op een 

grappige manier beschreven die allemaal betrekking hebben op het vlak tussen wetenschap en 

tovenarij. Huygens bezat een eerste druk. De camera obscura staat centraal in het tweede 

probleem: ‘Representer en une chambre close tout ce qui se passe par dehors.’ Na een korte 

uitleg van de werking van dit instrument stelt Levrechon: 

 

Sur tout il y a du plaisir a veoir le mouvement des oyseaux, des hommes, ou autres animaux & le 
tremblement des plantes agitées du vent; car quoy que tout cela se face a figure renversée: neantmoins, 
cette belle peinture outre ce qu’elle est racourcie en perspective, represente naifvement bien, ce que 
jamais peintre n’a peu figurer en son tableau, a scavoir le mouvement continué de place en place. […] 
J’adjousteray seulement en passant, pour ceux qui se meslent de peinture, ou pourtraicture, que cette 
experience leur pourroit bien servir, a faire des tableaux racourcis, des paisages des cartes 
topographiques, &c.960 

 

Waar in het eerste gedeelte van dit citaat de nadruk ligt op de onmogelijkheden van de 

schilder om de bewegende beelden van de camera obscura weer te geven, gaat het tweede 

gedeelte over het nut van het apparaat voor de portret- en landschapschilderkunst.961  

 

Huygens schreef over Torrentius om twee redenen, die nauw met elkaar samenhangen. In de 

eerste plaats besteedde hij er aandacht aan omdat de schilder en zijn werk volop in de 

belangstelling had gestaan in de schilderswereld. En Huygens was er, als secretaris van de 

Prins, direct bij betrokken geweest. In de tweede plaats had Torrentius ook een rol gespeeld in 

Huygens’ eigen sociale netwerk. De schilder had tot een groep mensen behoord die in 

Huygens’ ouderlijk huis was uitgenodigd. Ook omdat de kennis van Torrentius’ persoon 

onder Huygens’ literaire vrienden gemeengoed zal zijn geweest, kon hij niet nalaten deze 

actuele ontwikkelingen te beschrijven.  

                                                      
960 Levrechon (1626) (1624)1, p. 4. De 1624 editie is zeldzaam, die heb ik niet kunnen raadplegen. Albrecht 
Heeffer, die momenteel werkt aan een nieuwe uitgave van de Recreation Mathematique, gaf aan dat de 1624 en 
de 1626 editie op dit punt niet van elkaar verschillen. Het werk werd verschillende malen herdrukt, en verscheen 
in 1633 voor het eerst in een Engelse vertaling. Later zou het werk ook naar het Nederlands vertaald worden. Zie 
over deze bundel, haar auteur en haar bronnen: Heeffer (2006). 
961 Arthur Wheelock jr. wees al op de overeenkomt in terminologie tussen Huygens’ ideeën over de camera 
obscura en de tekst van Levrechon. Zie Wheelock Jr. (1977). Over de vraag of schilders destijds gebruik maakten 
van dit instrument is veelvuldig gepubliceerd, zie naast Wheelock Jr. (1977), Delsaute (1998) en Liedtke (2008), 
appendix A. 



228 

 

Conclusie 

De passage over de schilderkunst in Mijn jeugd bestaat uit drie delen. De sleutel voor de 

interpretatie van deze passage ligt in het eerste deel: de zinsnede over Christiaan Huygens’ 

besluit zijn zonen onderwijs te geven in het schilderen zodat ze in conversaties daarover ‘nooit 

een belachelijk figuur zouden slaan’. In het tweede deel geeft Huygens antwoord op de vraag 

hoe zijn opvoeding eruit zag. Hoe kan de vaardigheid van het kunnen spreken over kunst 

worden bereikt? Daarvoor is volgens Huygens kennis van de basis, de praktijk van de kunst 

noodzakelijk. Met het derde deel toont hij dat zijn opleiding is geslaagd en dat hij in staat is 

om over de kunst te praten.  

Huygens maakt in zijn tekst als het ware een soort virtuele wandeling langs de plekken 

waar zijn mening over de schilderkunst is, of zou kunnen zijn, gevraagd. Op het moment 

waarop hij dit schrijft, kent hij schilders door ontmoetingen in zijn ouderlijk huis, heeft hij 

verschillende schilders in hun studio bezocht en heeft hij gewandeld door grote 

kunstverzamelingen tijdens zijn reizen naar Engeland en Italië. De manier waarop Huygens in 

deze passage tewerk gaat, is volstrekt uniek. Er zijn geen andere teksten uit deze periode die, 

wat betreft de uitvoerigheid en de manier waarop een oordeel over kunst wordt gegeven, zijn 

autobiografie evenaren. 

 

De belangrijkste inspiratiebron voor de passage over de schilderkunst, is Plinius’ Naturalis 

historia. Hij noemt deze encyclopedie ook verschillende malen expliciet. De tekst heeft zijn 

denken gevormd en het referentiekader verschaft voor de manier waarop hij over de 

schilderkunst schrijft. Vanuit dit perspectief kijkt Huygens naar de schilders om zich heen en 

wijst hij op die schilders die in zijn ogen de klassieken hebben overtroffen.  

Huygens’ tekst functioneert in een literaire traditie. In zijn passage over de 

schilderkunst zijn verschillende overeenkomsten aan te wijzen met passages uit de 

vroegmoderne hovelingenliteratuur zoals het werk van Castiglione. Deze etiquetteboeken 

vormen het grotere kader van Mijn jeugd. Daarnaast zijn er ook passages in Huygens’ tekst 

waar informatie wordt gegeven die ook voorkomt in vroegmoderne kunstliteratuur zoals het 

werk van Van Mander.  

Desalniettemin zijn er ook verschillen: Huygens besteedt, in tegenstelling tot 

Castiglione, aandacht aan een groot aantal specifieke schilders en geeft tevens, in tegenstelling 

tot Van Mander, persoonlijke opvattingen en oordelen over schilders. Dit tekent de eigenheid 

van Huygens’ autobiografie. Hij schrijft geen handboek of overzichtswerk maar een reflectie 

op zijn alledaagse belevingswereld om zichzelf en zijn nageslacht te overtuigen van zijn 

groeiende hovelingschap.  
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In deze passage in zijn autobiografie geeft Huygens een beeld van de artistieke wereld zoals hij 

die op dat moment om zich heen heeft opgemerkt. Dit document moet dus niet zozeer 

worden gezien als schets van zijn eigen voorkeur, maar vooral als een dwarsdoorsnede van 

datgene wat er op dat moment zoal te zien was voor iemand die leefde in een zich 

ontwikkelende hofcultuur. Het betreft een panorama van schilders die op dat moment 

zichtbaar zijn of zijn geweest voor een hoveling die met alles wat in hem is een intellectueel 

beeld wil schetsen van een aan status winnende schilderskring.  

Huygens’ is opgegroeid met een bewondering voor het werk van Rubens. Aanvankelijk 

noemt hij naast Rubens alleen Brill als enige schilder die ook uit de Zuidelijke-Nederlanden 

afkomstig was, beiden beroemdheden met een dan reeds lang gevestigde, internationale 

reputatie. Waarom voegt Huygens pas in tweede instantie de namen van andere de Zuid-

Nederlandse schilders toe? Besluit hij tijdens het overlezen van de passage zijn overzicht van 

schilders uit de verschillende windstreken evenwichtiger te maken? Voegt hij de namen van 

Brueghel de Oude, Bosschaert de Oudere, Van Dyck, Janssens, Snijders, Van Steenwijck en 

Wildens toe, omdat de belangstelling voor het werk van andere Zuid-Nederlandse schilders in 

de Republiek in opkomst was? Hierover kan slechts worden gespeculeerd. 

Wanneer Huygens deze tekst vervaardigt, is hij al enige jaren professioneel in dienst als 

secretaris van Frederik Hendrik. Het precieze moment waarop hij schrijft, kan worden gezien 

in het licht van ontwikkelingen in zijn carrière. In 1630 verwerft hij namelijk, het kwam in 

voorgaande hoofdstukken al ter sprake, het lidmaatschap van de Nassause Domeinraad. En 

twee jaar later, op 8 mei 1632, tekent de Prins Huygens’ commissiebrief waarmee diens positie 

als secretaris is geïnstitutionaliseerd.962 Dat Huygens zelf aangeeft dat hij zijn autobiografie 

tussen 1629 en 1631 schrijft voor zijn nageslacht, sluit niet uit dat de tekst eveneens kan 

worden beschouwd als persoonlijke reflectie op zijn leerweg, als definitieve afsluiting van zijn 

opleiding.  

 

Net als in Huygens’ poëzie dicteert de functie van zijn autobiografie de inhoud van deze 

memoires. Het doel is te laten zien dat hij op de hoogte is van actuele ontwikkelingen in 

kringen van schilders rondom de Haagse hoven. Als ware humanist neemt hij Plinius als 

uitgangspunt, direct of via de contemporaine etiquetteboeken en kunstliteratuur, en laat hij 

zien wat in de ogen van de kenners de door de klassieke bronnen geschetste rangorde 

overtreft. Dat Huygens zichzelf met dit document als kenner wil positioneren, blijft uiteraard 

impliciet.  

 Is Huygens geslaagd voor de test om als een ware hoveling op de juiste manier over 

kunst te kunnen spreken? Zonder enige twijfel. Hij heeft in Mijn jeugd gewezen op schilders 

                                                      
962 Zie Groenveld (1988b), p. 9. 
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die op dat moment aan het begin van een indrukwekkende carrière stonden. Niet alleen 

Rembrandt zou een belangrijke rol gaan spelen in de artistieke wereld van de jaren 1630 en 

1640, ook bijvoorbeeld de landschapsschilderkunst was in die jaren in opkomst. Deze 

ontwikkelingen heeft Huygens in 1631 juist opgemerkt.  
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CONCLUSIE 

Hoe de beeldvorming over de verhouding tussen Constantijn Huygens en het hof scheef is 

getrokken, kan aan de hand van vele voorbeelden worden geïllustreerd. De veelheid aan 

primaire bronnen van en over Huygens en de ogenschijnlijke inhoudelijk tegenstellingen die 

eruit naar voren komen, zijn door diverse auteurs aangewezen als de voornaamste redenen 

voor het gebrek aan een actuele, representatieve biografie over Huygens. In het voorwoord bij 

zijn biografie uit 1980 schrijft de beroemde Huygensspecialist Jacob Smit:  

 

Het is te hopen dat, eens, iemand van omstreeks dertig jaar zijn verdere leven aan Huygens zal wijden, 
zodat hij omstreeks zijn zeventigste in staat zal zijn de biografie te schrijven waarnaar we al zo lang 
uitzien.963 

 

Vijfentwintig jaar later geeft René van Stipriaan een lezing waarin hij stelt:  

 

Sinds de waarschuwingen van Smit en Strengholt geldt het schrijven van een biografie van Huygens als 
een onmogelijke opdracht. Zelfs het nadenken erover heeft iets hovaardigs. Wie beschouwt zichzelf 
homo universalis genoeg om Huygens aan te kunnen? Het is alsof het leven van Huygens zich verzet 
tegen een biografie, alsof het ‘larger than life’ is.964  

 

Met dit proefschrift geef ik inzicht in althans één facet van dat zo rijke leven: dat van zijn 

relatie tot de schilderkunst.  

 In dit onderzoek heb ik de belangrijke en bekende bronnen over Huygens en de kunst 

opnieuw voor het voetlicht gebracht. Ik heb ze ingebed in het geheel van zijn uitspraken over 

de kunsten. Het nauwkeurig bestuderen van zijn complete oeuvre heeft een veelheid aan 

teksten opgeleverd die het beeld van Huygens en de kunst preciseren. Hij was kunstkenner, en 

vast ook liefhebber van de schilderkunst. Zijn kennis van de praktijk van het schilderen, 

contemporaine schilders én van de werken van Plinius, Van Mander en anderen is 

indrukwekkend. Dat hij op niveau over kunst kon praten, bewijst hij door de wijze waarop hij 

Rembrandt op een voetstuk plaatste. Uit de primaire bronnen blijkt echter dat dit niet 

betekent dat hij zich in poëzie uitsprak over contemporaine kunst, een kunstverzameling met 

belangrijke meesters aanlegde of invloedrijk was als secretaris waar het het artistieke beleid van 

het hof betrof. Huygens’ kennis van de kunsten, net als van de muziek, de literatuur en de 

architectuur, hoorde bij zijn positie als hoveling en was bovenal functioneel. 

 

Huygens als dichter, verzamelaar en secretaris 

Huygens’ gedichten waarin de schilderkunst in de breedste zin van het woord ter sprake komt, 

karakteriseren zich vooral door dichterlijk vernuft. Hij presenteerde zich in deze gedichten als 

iemand die bekend was met de conventies van het genre. Deze conventies waren ontstaan in 

                                                      
963 Smit (1980), p. 8. 
964 Deze lezing is gepubliceerd in het Biografie Bulletin. Zie Van Stipriaan (2006).  
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de klassieke oudheid en werden in de zestiende en zeventiende eeuw in Europa herontdekt; 

onder andere via Italiaanse en Franse literatuur. Huygens nam echter de conventies niet 

klakkeloos over; hij creëerde originele wendingen, nieuwe vondsten waarin vaak een morele 

les doorklonk.  

 Huygens’ poëzie over de schilderkunst had een sociale functie. Hij verspreidde deze 

gedichten voornamelijk in literaire en aristocratische kringen. Waar de situatie vroeg om een 

gedicht over kunst, of wanneer hij de aandacht naar zich toe kon trekken door het schrijven 

van een lofzang op het portret van een belangrijke relatie, was hij als geen ander in staat een 

gepast vers te schrijven, het liefst in doorwrocht Latijn. Maar ook dichtte hij in het Frans en 

Nederlands. Vooral de grote hoeveelheid portretgedichten getuigt van deze sociale functie. Hij 

gebruikte ze om contacten te leggen, te onderhouden en zichzelf op de kaart te zetten. 

 

Dit beeld past in het profiel zoals dat voor Huygens’ poëticale oeuvre in het algemeen is 

geformuleerd, ik citeer een korte passage uit de literatuurgeschiedenis van Porteman en Smits-

Veldt:  

 

Hij had hoffelijke savoir-vivre leren paren aan calvinistische soberheid en plichtsgevoel en al vroeg was 
hij getraind in intellectuele en kunstzinnige vaardigheden die hem een aantrekkelijke deelgenoot aan het 
beschaafde sociale verkeer maakten. Het uitwisselen van geestrijke gelegenheidsverzen, zoals dat in de 
humanistische traditie gebruik was, hoorde daarbij. Binnen milieus van geletterden die zich thuis 
voelden in de internationale, klassiek gefundeerde Republiek der Letteren schreef men die in het 
Neolatijn.965 

 

Dit profiel impliceert echter niet, dat in Huygens’ gedichten over de kunst geen originele 

gedachten kunnen voorkomen. Integendeel, zijn uitspraken over het verschijnsel dat men 

blind is voor kunst die men alle dagen ziet (en dat men er dus geen geld aan moest uitgeven), 

lijken uniek en volstrek origineel. 

 Sprak Huygens zich in zijn gedichten uit over de contemporaine schilderkunst? Dit 

blijkt niet uit zijn oeuvre. Hij maakt gebruik van klassieke topiek die bijvoorbeeld ook in de 

kunstliteraire werken zoals Van Manders Schilder-boeck voorkomt, maar er is geen reden om 

aan te nemen dat in zijn poëzie een dieper niveau van kunstkritiek aanwezig is. Mijns inziens 

geldt voor Huygens’ gedichten over kunst hetzelfde als wat Ton van Strien formuleerde over 

diens uitspraken over poëzie:  

 

[…] ze zijn nooit onderdeel van een systematisch betoog over poëzie. Ze treden op als ad-hoc 
argumenten in een betoog dat eigenlijk over iets anders gaat, of het zijn losse uitspraken, vondsten, 
spitsvondigheden, die Huygens doet zonder rekening te hoeven houden met wat hij op andere 
momenten heeft gezegd.966  

 

                                                      
965 Porteman en Smits-Veldt (2008), p. 331.  
966 Van Strien (1987), p. 66. 
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Dit verklaart dat er in Huygens’ gedichten ook tegenstrijdige uitspraken voorkomen over de 

kunst: de schilders zijn blind in ‘Ooghentroost’, terwijl hij de schilderkunst, ‘Het soet 

pinceelen-werck’, zegt lief te hebben in een gedicht als ‘Schilderijen’.  

 Valt er, ten slotte, uit Huygens’ oeuvre een persoonlijke voorkeur voor bepaalde genres 

in de kunst af te leiden? Het poëticale vernuft maakt het moeilijk om een persoonlijke smaak 

te destilleren. De vraag is of er überhaupt over persoonlijke smaak kan worden gesproken bij 

een hoveling die alles op alles zet om zichzelf zo strategisch mogelijk te profileren. Als er echter 

één genre was dat Huygens’ nadrukkelijke aandacht had, was het de portretschilderkunst. Van 

alle genres komt de portretschilderkunst veruit het vaakst voor in zijn poëzie. Huygens schreef 

gedichten waarin hij de portretschilderkunst thematiseerde en schreef een grote hoeveelheid 

portretgedichten die hij inzette om contacten te leggen, te onderhouden en zichzelf op de 

kaart te zetten maar waarin de kunst zelf van ondergeschikt belang was.  

 

De portretschilderkunst blijkt ook centraal te staan in de manier waarop Huygens’ 

kunstcollectie is opgebouwd. Huygens liet portretten van zichzelf maken en van zijn familie, 

verzamelde portretten van vrienden, collega’s en belangrijke nationale en internationale 

relaties. In dit onderzoek onderscheidde ik twee periodes. In de periode van Huygens’ 

aanstelling als secretaris onder Frederik Hendrik en Willem II blijkt hij niet actief kunst te 

hebben verzameld. Er is slechts een incidentele bestelling bekend zoals die bij Vroom. Wel 

decoreerde hij zijn huizen met portretten. In de periode daarna, tussen 1650 en 1687, was 

Huygens meer bezig met het verwerven van kunstwerken. Portretten hadden, naast tekeningen 

en schilderijen gemaakt door vrienden in hoge maatschappelijke functies, zijn exclusieve 

interesse.  

Huygens’ kunstbezit karakteriseert zich dus door de grote hoeveelheid portretten. Het 

verzamelen van portretten was van oorsprong een typisch adellijke activiteit. Huygens kocht 

echter niet alleen portretten van zijn familieleden – wat bij de adel gebruikelijk was – maar ook 

portretten van mensen uit belangrijke families. Verder waren er in zijn collectie portretten van 

literaire grootheden en staatslieden uit vroeger tijden. Huygens beschouwde het samenstellen 

van een dergelijke collectie mogelijk als middel om de status van zijn familie te verhogen; het 

bezit van een portret van een belangrijk persoon impliceerde immers een sociale band met de 

afgebeelde. Huygens kan zich met een uitgebreide portrettenverzameling een adellijke status 

hebben willen aanmeten. 

Dit roept twee vragen op. Waarom heeft Huygens geen andere kunst verzameld? 

Mogelijk vond hij het niet gepast een kunstcollectie te bezitten waarmee hij zijn patroon naar 

de kroon kon steken. Hij werkte voor het hof en diende zich op gepaste afstand van de 

stadhouder te bewegen. Kunstwerken die hem door schilders als geschenk werden 

aangeboden, accepteerde hij mogelijk niet omdat hij zich niet aan schilders wilde binden. Een 
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uitzondering maakte hij voor kunstenaars die niet voor het hof zouden gaan werken. Waarom 

voerde hij een actiever aankoopbeleid na 1650? Dat Huygens vanaf het begin van het Eerste 

Stadhouderloze Tijdperk meer dan daarvoor kunst kocht, kan worden verklaard door zijn 

ambteloze status. Deze uitgebreide zelfprofilering was een manier om zijn positie in stand te 

houden.  

 Maar ook zuinigheid kan er een reden voor zijn geweest dat Huygens geen grote 

bedragen uitgaf aan een uitgebreide kunstcollectie. In het gedicht ‘Schilderijen’ (1669), dat hij 

publiceerde onder de titel ‘’t Onkostelick Moy’, legde hij uit waarom kunst kopen volgens hem 

gelijk stond aan het weggooien van geld. Het fenomeen waar hij op doelde, kan worden 

omschreven als blindheid door gewenning. Het kwam hiervoor al kort ter sprake. Je ziet je 

eigen schilderijen niet als je er elke dag langs loopt. In Huygens’ ‘Niet voor wat, wat voor niet’ 

(1672), dat ook over dit fenomeen gaat, legde hij uit dat kunst beter kon worden genoten in de 

collecties van anderen: het verveelde niet snel en was bovendien gratis. Een uitzondering op 

dit idee maakte hij volgens dit gedicht voor de portretschilderkunst.  

 

Waar het de kunstzaken aan het hof van Frederik Hendrik en Willem II betrof, bestond 

Huygens’ functie voornamelijk uit communicatieve taken. Hij onderhield het contact met 

relaties op afstand, schreef vele brieven aan Amalia om haar op de hoogte te houden van de 

ideeën en werkzaamheden van Frederik Hendrik en sprong in op het moment dat opdrachten 

dreigden mis te lopen. Huygens was vooral bezig met het coördineren van opdrachten en het 

afstemmen van bezigheden van de architecten die plannen uitwerkten en schilders die 

opdrachten uitvoerden. Huygens’ naam duikt op in de verschillende fasen van artistieke 

projecten. Hij loste problemen op en controleerde processen. Zijn hoofdtaak was Frederik 

Hendrik en Amalia zo goed mogelijk op de hoogte te houden van lopende zaken en ervoor te 

zorgen dat men de opdrachten van de Prins goed uitvoerde.  

 Uit het onderzochte bronnenmateriaal blijkt niet dat Huygens invloed had op het 

beleid van zijn patroon. Uit de correspondentie kan worden afgeleid dat hij door tijdgenoten – 

en in dit geval door schilders – wel werd gezien als iemand naar wie op dit vlak door de Prins 

werd geluisterd. Schilders probeerden via Huygens opdrachten van de stadhouderlijke familie 

te verwerven, maar slechts degenen die zich via andere hovelingen of invloedrijke mensen bij 

Huygens lieten introduceren, waren succesvol. Er zijn geen aanwijzingen dat Huygens 

pogingen heeft ondernomen om zijn patroon op artistiek vlak te beïnvloeden. Eén van de 

voornaamste inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd is dat kennis – in dit geval van 

schilders, schilderkunst en de stadhouderlijke artistieke ambities – niet per definitie betekent 

dat er ook ruimte is om die kennis aan te wenden om invloed uit te oefenen, in dit geval op 

het de beslissingen van Frederik Hendrik waar het diens kunstcollectie betreft. 
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Mijns inziens moet Huygens, waar het zijn kunstkennerschap betreft, niet teveel als uniek 

individu worden gezien, maar juist als onderdeel van de entourage van het hof. Als secretaris 

van Frederik Hendrik moést hij wel weten wat er speelde in de kunstwereld; deze stadhouder 

had immers als missie zijn hof met schilderijen te stofferen. Als Huygens zijn werk goed wilde 

doen, was kennis noodzakelijk. Dat hij doordrongen was van het belang van kennis van de 

kunsten in zijn wereld, én de vaardigheid bezat om er op een correcte manier over te kunnen 

spreken, blijkt uit zijn jeugdautobiografie. Zijn kennis, zelfpresentatie en inzet waren voor 

Frederik Hendrik waarschijnlijk redenen om zijn secretaris verder aan zich te binden door 

hem het lidmaatschap van Nassause Domeinraad te vereren.  

 Vanaf de jaren 1620 maakte Huygens deel uit van de hofhouding. De invloed daarvan 

werkte bijvoorbeeld door in zijn huis aan het Plein. De grond was hem geschonken door de 

stadhouder. Het was Huygens’ taak om daar een stadspaleis te bouwen dat onderdeel was van 

de vorstelijke grandeur die Frederik Hendrik wilde uitstralen. Het is bekend dat Huygens voor 

zijn huis dat hij in het tractaat ‘Domus’ beschrijft, kiest voor een classicistische architectuur 

die door Van Campen en Post is uitgevoerd. Deze keuze moet mijns inziens niet alleen 

worden geïnterpreteerd als resultaat van zijn kennis en inventiviteit.967 Het huis toont grote 

overeenkomsten met kasteel Honselaarsdijk dat de Franse architect De la Vallée in opdracht 

van de stadhouderlijke familie begin jaren 1620 had vorm gegeven.968 Later zou de stijl 

terugkomen in de andere paleizen van de stadhouderlijke familie.  

 Ook in de kamerindeling en het interieur van Huygens’ huis aan het Plein is de invloed 

van de hofcultuur overduidelijk. Het stadspaleis is net als Honselaarsdijk opgebouwd uit twee 

vleugels waarbij de ene was bestemd voor de vrouw en de andere voor de man des huizes.969 

Voor de decoratie geldt hetzelfde. Hoewel Frederik Hendrik méér dan zijn voorgangers een 

schilderijenverzameling opbouwde met schilderijen van de beroemde meesters van de 

Nederlanden, vormden in kwantitatief opzicht portretten de meerderheid in de collectie.970 

Dat Huygens zich voornamelijk richtte op portretten, verbaast dan ook niet in dit perspectief. 

Zijn portrettenverzameling kan in zekere zin worden gezien in het verlengde van de collectie 

van de Prins. Huygens’ huis stond immers letterlijk aan de rand van het hof. Het thuis 
                                                      
967 Vergelijk Vlaardingerbroek (2000). In ‘Domus’ schrijft Huygens: ‘Niet lang daarna bemerkte ik dat de 
moderne Italiaanse auteurs mij langs de kostbaarste antieke monumenten hadden binnengeleid in het heiligdom 
van deze kunst, waarvan ons geen enkele auteur uit de oudheid rest die er op professioneel niveau over 
geschreven heeft, op één man na: Vitruvius, met zijn buitengewoon stroeve, onverzorgde, taaie en moeilijke en 
verbasterd overgeleverde tekst, maar wiens grondbeginselen zij in korte en heldere leergangen (een enkeling 
uitgezonderd) voor iedereen duidelijk en toegankelijk hebben gemaakt. Direct begon ik nu mijn landgenoten in 
ernst aan te sporen om gezamenlijk te onderzoeken wat er tot stand was gebracht voordat wij geboren waren, om 
welke redenen iets als regel was vastgesteld.’ Zie Huygens/Blom (1999), pp. 18-19. Deze passage moet mijns 
inziens niet worden geïnterpreteerd als aanwijzing dat Huygens de classicistische architectuur in de Republiek 
introduceerde, maar als aanwijzing dat Huygens als eerste direct met de leer van Vitruvius aan de slag ging. Deze 
was al in de praktijk gebracht door De la Vallée, die haar uit Frankrijk zal hebben gekend.  
968 Zie hiervoor de relevante passages uit Slothouwer (1945).  
969 Vergelijk Bruin (1999) met Slothouwer (1945).  
970 Zie Tiethoff-Spliethoff (1997), en specifiek p. 184. Zie voor de inventarissen Drossaers en Lunsingh Scheurleer 
(1974-76).  
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ontvangen van hoogwaardigheidsbekleders was onderdeel van zijn taken. De bezoekers van 

Domus zullen Huygens’ huis hebben gezien als voorportaal van het hof.  

 In de jaren van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk veranderde Huygens’ positie 

aanzienlijk. Door zijn ambteloze status werd het voor hem als mens extra belangrijk om 

zichtbaar te zijn en blijven. Als lid van een niet-adellijke familie had Huygens nooit op zijn 

lauweren gerust waar het aankwam op het onderstrepen van zijn positie, maar in deze jaren 

ging hij meer dan ooit op zoek naar de groten der aarde. Dit verklaart, zoals gezegd, ook zijn 

verzamelactiviteiten in die periode. Maar het hofleven in Den Haag was niet verdwenen. Als 

hoofd van de Domeinraad werd Huygens door Amalia regelmatig op reis gestuurd om de 

belangen van haar familie te behartigen. In de documenten die er zijn overgeleverd uit de 

periode waarin Huygens naar Frankrijk reisde, zijn waardevolle verwijzingen te vinden naar 

hoe Huygens zijn kennis van de kunst inzette om in contact te komen met belangrijke adellijke 

families. Mijns inziens moet Huygens dus niet zozeer worden gezien als trendsetter, maar 

meer als navolger van de hofconventies. 

 

Schilderkunst in de autobiografie van Huygens’ jeugd 

Als Huygens zich in zijn gedichten over de kunst niet expliciet heeft uitgesproken over 

kunsttheoretische kwesties, geen andere genres in de kunst heeft verzameld dan portretten en 

geen aantoonbaar sturende rol heeft gespeeld in het artistieke beleid van het hof, hoe kan het 

dan dat er in de Huygensgeschiedenis een ander beeld van hem bestaat? Het antwoord op deze 

vraag kan worden afgeleid uit mijn analyse van de tekst die aan deze beeldvorming ten 

grondslag ligt: Mijn jeugd.  

 

De autobiografie over Huygens’ jeugd is een document over de opvoeding van de ideale 

hoveling. Hij gaf aan dat kennis van de schilderkunst van belang is om er op juiste en gepaste 

wijze over te kunnen spreken. Het was voor hem van vitaal belang niet met de mond vol 

tanden te staan of, erger nog, zichzelf te schande maken door iets doms te zeggen. Huygens 

was zich er als hoveling bij wie géén blauw bloed door de aderen stroomde extra van bewust 

dat zijn hoge positie op de sociale ladder niet vanzelfsprekend was. Elke misstap kon een einde 

van zijn carrière betekenen.  

In Mijn jeugd zette Huygens’ uiteen wat hij wist, en hoe hij dat had geleerd. De teksten 

uit de klassieke oudheid functioneerden als richtlijn, als referentiekader voor zijn 

uiteenzetting. Als ware humanist legde hij de contemporaine schilderkunst langs de lat van de 

klassieke canon. Plinius’ Naturalis historia was, zeker voor de passage over de schilderkunst, 

zijn belangrijkste inspiratiebron. Deze tekst lag waarschijnlijk ten grondslag aan Huygens’ 

levenslange interesse voor de portretschilderkunst. Plinius gaat uitvoerig in op het eigen 
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karakter en het belang van deze kunst, terwijl zij in de vroegmoderne tijd veel minder aanzien 

genoot.971 

Ik zou ervoor willen pleiten het moment van vervaardiging van Huygens’ tekst niet 

slechts te verbinden aan het opgroeien van zijn eigen kinderen, zoals Frans Blom stelt in zijn 

editie Mijn leven, maar haar vooral ook te lezen in de context van zijn professionele carrière. 

Op het moment waarop Huygens de tekst schreef, was hij net door de Prins aangesteld als lid 

van de Nassause Domeinraad en stond hij op het punt om door hem als volwaardig secretaris 

te worden aangesteld. Het schrijven van Mijn jeugd kan hij hebben beschouwd als een 

reconstructie van de leergang die hem zover had gebracht. De tekst en het schrijven ervan 

diende voor Huygens als handvat en voor zijn nageslacht als voorbeeld van good practice.  

 Waarom besteedde Huygens in de autobiografie over zijn jeugd naar verhouding meer 

regels aan de teken- en schilderkunst dan aan andere onderwerpen? Ik denk dat dit ermee te 

maken heeft dat op dat moment in de zeventiende-eeuwse samenleving de artistieke status van 

de schilderkunst steeg. Huygens was er zich terdege van bewust dat er op dat moment door 

kunstenaars in de Republiek iets bijzonders werd gepresteerd.972 En ook was er veel activiteit 

op dit gebied aan het hof. In Huygens’ jeugdautobiografie schittert het kunstkennerschap dat 

hij in zijn leven niet anders kon of wilde inzetten dan in functie van een hoger doel: het 

consolideren van de Huygensdynastie binnen de hofcultuur.  

  

                                                      
971 Hoewel haar status relatief laag was, was de portretschilderkunst van groot belang in de vroegmoderne tijd. 
Onderzoek naar portrettenverzamelingen bij burgers is slechts sporadisch gedaan. Belangrijke bijdragen zijn 
catalogus bij de tentoonstelling Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de 
zeventiende eeuw door Eddy de Jongh: De Jongh (1986) en daarna die bij de tentoonstelling Hollanders in 
beeld:Portretten uit de Gouden Eeuw door Rudy Ekkart en Quinten Buvelot: Ekkart and Buvelot (2007). Verder 
verwijs ik voor de portretschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden naar Katlijne van der Stighelen haar 
overzichtswerk Hoofd en bijzaak: Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu: van der Stighelen (2008). Zie 
verder specifiek over Leiden Fock (1990), Ekkart (1992).  
972 Vergelijk Sluijter (2002), p. 14.  
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Samenvatting 

Constantijn Huygens is één van de beroemdste hovelingen uit de Hollandse Gouden Eeuw. 

Hij is bekend als secretaris van Frederik Hendrik en Willem II, als dichter van een groot 

oeuvre, als schrijver van autobiografische teksten en als vader van een gezin van vier zonen en 

een dochter. Tussen 1629 en 1631 schreef Huygens de eerste van de twee autobiografieën die 

hij in zijn leven zou voltooien. In deze tekst besteedde hij onder andere uitgebreid aandacht 

aan de op dat moment nog jonge schilders Rembrandt en Lievens. Deze passage is uniek, het is 

een van de eerste teksten over deze schilders en de manier waarop Huygens hun stijl 

omschrijft, toont zijn kunstkennerschap. In Huygens’ correspondentie bevinden zich verder 

vele brieven van kunstenaars van wie Rembrandt er een is. Ook zijn er diverse typen teksten 

die laten zien dat Huygens betrokken was bij de decoratie van de Oranjezaal in Huis ten 

Bosch. Op basis van deze bronnen is Huygens bekend geworden als kunstkenner. 

 Deze dissertatie behandelt de vraag naar de betekenis en functie van bronnen zoals 

Huygens’ autobiografie Mijn jeugd, de brieven van Rembrandt en de teksten over de 

Oranjezaal als deze kritisch worden geanalyseerd én als ze worden bestudeerd binnen het 

geheel van zijn uitingen over de kunst. Onderzoek naar Huygens en de kunst is voornamelijk 

gedaan vanuit kunsthistorisch perspectief en er wordt van een betrekkelijk selectief aantal 

bronnen gebruikt gemaakt. Het doel van dit proefschrift is na te gaan wat de genoemde 

belangrijke en bekende teksten over kunst in Huygens’ oeuvre betekenen in de biografische 

context van zijn veelzijdige leven. De centrale vragen zijn: Hoe kunnen Huygens’ gedichten 

over de kunst worden gekarakteriseerd, en hoe hebben ze gefunctioneerd? Bezat Huygens een 

eigen kunstcollectie, en zo ja, hoe zag die er dan uit? Waaruit bestonden Huygens’ taken waar 

het het artistieke beleid van de stadhouders Frederik Hendrik en Willem II betrof? En, ten 

slotte, hoe moet de passage over de schilderkunst in Huygens’ jeugdautobiografie worden 

gelezen? 

In dit proefschrift staan de primaire, zeventiende-eeuwse bronnen centraal. Startpunt 

van het onderzoek was het zorgvuldig doornemen van Huygens’ complete schriftelijke 

nalatenschap: zijn overgeleverde correspondentie, zijn poëzie en zijn egodocumenten. Een 

telkens terugkerend element in dit onderzoek is de vraag naar de functie van teksten. 

Waarvoor gebruikte Huygens bepaalde gedichten, wat was de ontstaanscontext van zijn 

poëzie? Hoe functioneerde een lijst met namen van schilders, kan uit een brief worden afgeleid 

wie er bepalend was voor de besluitvoering? Hoe functioneerde Huygens’ autobiografie over 

zijn jeugd, waarin hij zich zo vakkundig over Rembrandt uitliet? 

 

Om de bekende teksten van Huygens over de kunst in perspectief te kunnen plaatsen wordt in 

hoofdstuk 1 een beeld geschetst van de complete verzameling gedichten van zijn hand waarin 
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de schilderkunst ter sprake komt. Het gaat om gedichten van diverse aard. Het betreft poëzie 

waarin de schilderkunst als thema centraal staat, zoals epigrammen over schilders en hun 

werk. Huygens schreef verder ruim 150 portretgedichten, naast een tiental beeldgedichten, 

gedichten over een ander kunstwerk dan een portret. Portretgedichten vormen veruit de 

grootste subverzameling waar het verwijzingen naar de kunst betreft. In Huygens’ oeuvre 

bevinden zich ook tientallen gelegenheidsgedichten die zowel in persoonlijke als in zakelijke 

context functioneerden. In deze gedichten wordt de schilderkunst aangehaald ter 

ondersteuning van een betoog dat inhoudelijk een ander onderwerp heeft.  

In 1656 schreef Huygens een aantal gedichten waarin de schilderkunst centraal stond. 

Hij publiceerde ze in de Korenbloemen (1658) in de sectie ‘Snel-dicht’. Sneldichten worden 

ook wel epigrammen of puntdichten genoemd. Het gaat om poëzie die is ontstaan uit een 

pointe, een vondst, die vaak literair is en niet per definitie iets met het onderwerp van het 

gedicht te maken heeft. Een voorbeeld hiervan is het gedicht ‘Schilderijen’ dat bestaat uit twee 

epigrammen. Bestudering van de autograaf toont de zogenaamde vondst; in de marge schreef 

Huygens de woorden ‘malen schilderen’ die hij wegstreepte nadat het gedicht was voltooid. In 

deze gedichten wordt gespeeld met de meervoudige betekenis van het begrip ‘malen’ wat niet 

alleen schilderen, maar destijds ook ‘overdenken’ en ‘mijmeren’ betekende. Huygens’ 

gedichten waarin de schilderkunst centraal staat, karakteriseren zich door literair vernuft. 

Daarnaast bevatten ze vaak een morele boodschap.  

Van de portretgedichten van Huygens’ hand is het merendeel geschreven in het Latijn. 

Daarnaast schreef hij gedichten naar aanleiding van portretten in het Frans en in het 

Nederlands. Inhoudelijk voegen deze portretgedichten zich naar de algemene parameters voor 

vroegmoderne portretgedichten: het onderwerp is bovenal topisch. Literaire gemeenplaatsen 

worden gebruikt om de afgebeelde te bezingen – niet zozeer om het kunstwerk te beschouwen 

– en Huygens speelt ook hier een epigrammatisch woordspel om zich als erudiet dichter te 

presenteren. Hetzelfde geldt voor de gedichten die Huygens schreef op andere afbeeldingen 

dan portretten. In nagenoeg geen van deze gedichten is een kunstkritische toon te bespeuren; 

literair vernuft voert ook hier de boventoon.  

Huygens’ gedichten over de kunst kenmerken zich door hun sociale pragmatiek. Zo 

speelde het uitwisselen van cadeaus een belangrijke rol in de kringen waarin Huygens zich 

bevond. En elke gift vraagt, volgens de regels van de reciprociteit, om een wedergift. Hier was 

poëzie een belangrijk instrument. En wanneer geschenken betrekking hadden op de kunst, 

schreef Huygens gedichten waarin de kunst werd aangehaald. Verder schreef Huygens 

funeraire gedichten waarin de schilderkunst ter sprake komt. Het betreft gedichten over 

kunstenaars die hij persoonlijk kende, zoals Van Mierevelt, Van Campen en Netscher. Voor al 

deze gedichten geldt dat het kunstwerk ondergeschikt is aan het doel van het gedicht: dank 

uitspreken of rouw verwoorden. 
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In professionele context gebruikte Huygens de poëzie om, zoals hij zelf in zijn tweede 

autobiografie verwoordde, deuren te openen voor ‘veilige, goede en snelle onderhandelingen’. 

De schilderkunst is onderwerp van de gedichten die hij schreef wanneer het hem bekend was 

dat de beoogde gesprekspartner daarin geïnteresseerd was. Zo haalde hij tijdens de 

ambassadereis naar Frankrijk in de jaren 1660 het contact aan met de familie Loménie, graven 

van Brienne. In deze jaren wist Huygens, mede door het contact dat Christiaan onderhield 

met deze familie, van hun liefde voor de schilderkunst. Met brieven en gedichten prees 

Huygens hun kunstcollectie. Dat hier sociale pragmatiek de hoofdrol speelde, blijkt uit het feit 

dat de vermeende vriendschap afliep op het moment dat Huygens erachter kwam dat de 

Franse hovelingen Huygens niet konden helpen in het bereiken van zijn diplomatieke doel.  

De poëzie was Huygens’ belangrijkste netwerkinstrument, hij gebruikte gedichten om 

zichzelf in hofkringen te profileren. Dit geldt in ieder geval voor veel van de gedichten waarin 

de kunst ter sprake komt. Het blijkt uit de gedichten die hij uitwisselde met belangrijke 

relaties, maar ook uit de publicatie ervan in bundels als de Korenbloemen en de Momenta 

Desultoria waarin veel gedichten over kunst zijn opgenomen. Nadat Huygens terug was 

gekeerd van de genoemde Franse reis maakte hij een opzet voor de niet gepubliceerde 

gedichtenbundel met de titel Parerga Peregrina. Voor Huygens leende de poëzie zich bij 

uitstek voor intellectuele zelfrepresentatie. Uit zijn gedichten over kunst kan daarom niet zijn 

persoonlijke smaak worden afgeleid en evenmin moeten ze worden gelezen als reflectie op de 

contemporaine schilderkunst. 

 

Om na te gaan of Huygens’ bekende teksten over de kunst een aanwijzing zijn dat hij ook 

kunstverzamelaar was, staat in hoofdstuk 2 de vraag naar zijn kunstbezit centraal. Omdat er 

geen inventaris of verkoopcatalogus is overgeleverd uit Huygens’ sterfjaar, wordt in 

wetenschappelijke publicaties over Huygens’ vermeende kunstcollectie vaak uitgegaan van 

achttiende- en negentiende-eeuwse catalogi van nazaten van Huygens. In dit hoofdstuk staan 

echter de zeventiende-eeuwse bronnen centraal. Aan de hand van materiaal uit Huygens’ 

schriftelijke nalatenschap – de brieven, gedichten, autobiografieën, het dagboek en diverse 

documenten uit het (gedeeltelijk overgeleverde) familiearchief – wordt een beeld geschetst van 

zijn collectie. 

Gedurende de jaren dat Huygens als secretaris voor de stadhouders Frederik Hendrik 

en Willem II werkte, kocht hij enkele schilderijen. Voorbeelden zijn het dubbelportret van 

Frederik Hendrik en Amalia van Solms dat Huygens bij Van Honthorst bestelde, en een 

landschap waartoe hij Vroom opdracht gaf. Waarschijnlijk betreft dit het Rivierlandschap met 

antieke graftombe dat zich tegenwoordig in het Frans Halsmuseum bevindt. In Huygens’ 

collectie waren in deze jaren verder familieportretten te zien die hij van zijn ouders had geërfd 

net als portretten die hij van zichzelf en van zijn gezinsleden liet maken. Naast kopen en erven 
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kreeg Huygens in deze jaren ook schilderijen als geschenk aangeboden. Rembrandt 

bijvoorbeeld bood hem waarschijnlijk zijn De blindmaking van Simson aan. Het is discutabel 

of Huygens het schilderij heeft aangenomen. Wel zeker is dat Huygens werk van Pieter 

Saenredam bezat, net als schilderijen van Laurens Craen en Daniël Seghers.  

In de jaren na 1650 besteedde Huygens aanzienlijk meer tijd en geld aan het uitbreiden 

van zijn collectie. Hij kocht tronies bij kunsthandelaar Musson en portretten uit het oud-

adellijke geslacht Van Egmond. Naar aanleiding van zijn bezoek aan de woonplaats van 

Petrarca bestelde hij portretten van Petrarca en Laura en hij trok ook zijn beurs voor een 

portret van de zestiende-eeuwse Latijnse dichter Janus Secundus wiens werk altijd een 

voorbeeld voor hem was geweest. Huygens kreeg ook schilderijen. Zo schonk Henri Louise de 

Loménie hem een kopie van zijn portret van Erasmus door Holbein de Jongere en Huygens 

ontving na zijn verblijf aan het Franse hof een portret van Lodewijk XIV. Ook interesseerde 

Huygens zich in deze jaren voor werk van vrouwelijke schilders zoals prinses Louise 

Hollandina van de Palts en Jeanne van Aerssen. Hij breidde zijn portrettenverzameling uit met 

portretten van onder andere Béatrix de Cusance en Christina van Zweden. 

Uit dit onderzoek komt Huygens naar voren als een verzamelaar van portretten. 

Huygens liet portretten maken van zichzelf en van zijn familie, verzamelde portretten van 

vrienden, collega’s en belangrijke nationale en internationale relaties. Mogelijk zag hij het 

verzamelen van portretten als een middel om de status van zijn familie te verhogen. Wat 

betreft kunst die Huygens van schilders cadeau kreeg, is het opvallend dat het voornamelijk 

schilders waren die niet in opdracht van het hof hebben gewerkt, van wie ook feitelijk werk in 

de inventarissen van zijn nazaten voorkomt. Mogelijk was Huygens als hoveling niet in de 

positie om in zijn eigen huis kunst te tonen van schilders die door Frederik Hendrik met een 

opdracht werden begiftigd. Dit kan ook verklaren waarom Huygens relatief weinig kunst 

kocht in de jaren tot 1650. Mogelijk wilde hij zijn patroon niet naar de kroon steken. Er is 

slechts één schilderij dat geen portret is en waarvan met zekerheid kan worden gezegd dat 

Huygens het zelf kocht: het landschap door Vroom. 

 

In hoofdstuk 3 staat de rol van de kunst binnen Huygens’ ambtelijke carrière centraal. Zijn 

bekende bronnen over de kunst, zoals de brieven van Rembrandt en de stukken rondom de 

Oranjezaal, worden hier geanalyseerd in de context van zijn functie als secretaris. Frederik 

Hendrik en Amalia van Solms bouwden en verbouwden meer dan hun voorgangers kastelen 

en zetten ook het decoreren van hun paleizen in om een vorstelijke status uit te stralen. 

Huygens verzorgde, als secretaris van de stadhouder, diens correspondentie en dus ook die 

met kunstenaars. In verschillende andere schriftelijke bronnen rondom deze kastelen en hun 

decoratie, komt verder zijn naam voor. De brieven die Huygens aan Amalia schreef over de 

bezigheden van haar echtgenoot, zijn een belangrijke bron. In dit hoofdstuk zal het beeld van 
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Huygens’ als invloedrijk hoveling waar het de artistieke aankopen van de stadhouder betrof, 

worden genuanceerd. Eerst wordt Huygens’ aandeel aan het artistiek beleid van de stadhouder 

geanalyseerd vanuit de bronnen rondom deze paleizen. Daarna wordt bestudeerd hoe 

Huygens’ functie werd gezien door kunstenaars.  

 In de documenten rondom de decoratie van Paleis ter Nieuburg, Kasteel Buren en 

Huis Honselaarsdijk komt Huygens naar voren als degene die verantwoordelijk was voor de 

praktische kanten van de in opdracht van de stadhouder te maken kunst. De communicatie 

was hiervan veruit de belangrijkste. Voor de portretgalerij in Ter Nieuburg correspondeerde 

hij met buitenlandse contactpersonen. De documenten over de decoratie van Kasteel Buren 

tonen Huygens als tussenpersoon. Zo stuurde Pieter Post een verslag van zijn bezoek aan de 

schilders die een opdracht hadden gekregen aan Laurens Buysero (griffier van de Prins) in 

Den Haag, die vervolgens de stukken doorstuurde aan Huygens die zich in het kamp van 

Frederik Hendrik bevond. Wat betreft Huis Honselaarsdijk is Huygens’ handtekening, en die 

van Jacob van Campen, te vinden op een aanbesteding voor de decoratie van een fronton. Uit 

Huygens’ bemoeienis bij een opdracht van het hof aan de schilder Gonzales Coques blijkt zijn 

kunstkennerschap, niet zozeer invloed op stadhouderlijke aankopen.  

 Huygens’ naam komt het vaakst voor in de documenten rondom de Oranjezaal in 

Huis ten Bosch. Voor de zaal die Amalia liet decoreren ter nagedachtenis aan haar overleden 

echtgenoot, ontvingen verschillende Noord- en Zuid-Nederlandse schilders opdrachten. Het 

analyseren van de verschillende typen documenten in de context van de bespreking van de 

taakverdeling bij de decoratie van de andere paleizen, toont dat Post, maar vooral Van 

Campen een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het beeldprogramma. Net als voor 

de andere paleizen betrof Huygens’ functie de coördinatie van de activiteiten, het 

corresponderen met de Zuid-Nederlandse schilders en het communiceren met Amalia, Van 

Campen en Post. Amalia was zelf nauw betrokken bij de decoratie van de Oranjezaal en 

waarschijnlijk was Van Campen verantwoordelijk voor het weergeven van het als epos 

opgezette schilderijenensemble over het leven van Frederik Hendrik.  

De bestudering van de manier waarop schilders Huygens’ zagen, onderstreept het 

beeld van hem als secretaris voor wie het coördineren van artistieke opdrachten van de Prins 

één van de vele taken was. Hoewel velen hem aanschreven met de vraag om een opdracht van 

het stadhouderlijk hof, blijkt dat slechts de schilders die ook via andere hovelingen onder 

Huygens’ aandacht werden gebracht, opdrachten ontvingen. Dat Huygens zich actief voor 

schilders inzette en dat zijn persoonlijke smaak daarbij een rol speelde, kan niet worden 

aangetoond. Uit Huygens’ correspondentie over de opdrachten van Frederik Hendrik aan 

schilders als Rubens, De Verwer en Willeboirts Bosschaert blijkt dat de stadhouder zelf precies 

wist wat hij wilde. In deze context toont de combinatie van gegevens uit de zeven brieven van 
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Rembrandt aan Huygens en de opmerkingen over deze schilder in zijn autobiografie dat de 

secretaris nauw met de stadhouder samenwerkte. 

Frederik Hendrik en Amalia van Solms gebruikten de kunst om hun hof een vorstelijk 

imago te geven. Kennis van kunst was daarom onontbeerlijk voor de hovelingen die belast 

waren met het uitvoeren van dit beleid. Huygens was geschoold op de gebieden die voor de 

stadhouder belangrijk waren. De vraag naar invloed is echter een andere. Het is niet 

waarschijnlijk dat Huygens als zelfstandig secretaris voor de stadhouder op pad ging om kunst 

voor hem aan te kopen. Uit dit onderzoek komt Van Campen naar voren als degene die belast 

was met het aansturen van de gekozen schilders en het controleren van de uitvoering. 

Daarnaast waren er anderen bij de artistieke projecten betrokken zoals Willem Frederik, 

Constantijn Huygens jr. en Pieter Post. Huygens’ taak bestond uit de procesbewaking, uit het 

corresponderen met mensen die op afstand werkten en uit het zo goed mogelijk van dit alles 

op de hoogte houden van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. 

 

In hoofdstuk 4 staat de autobiografie centraal die Huygens tussen 1629 en 1631 schreef. Zijn 

ideeën over de kunst die erin naar voren komen, worden bestudeerd in de context van de 

autobiografie in het geheel, en in relatie tot de literaire wereld waarin deze tekst is ontstaan. 

Dit is belangrijk, omdat deze passage, en vooral de zinnen over Rembrandt, vaak uit het 

document zijn gelicht zonder dat de literaire context ervan werd geschetst. Het genre 

hovelingenliteratuur is hiervoor belangrijk, net als contemporaine kunstliteratuur en de 

klassiek werken waarnaar Huygens im- en expliciet in zijn tekst verwijst. Aan de basis van het 

onderzoek ligt de bestudering van de autograaf die zich tegenwoordig in de Koninklijke 

Bibliotheek in Den Haag bevindt.  

 De passage over de schilderkunst wordt ingeleid met een uitleg over de plaats van het 

kunstonderwijs binnen de opvoeding. Huygens verraadt direct zijn belangrijkste bron: Plinius’ 

Naturalis historia. Daaruit ontleent hij de basis van zijn uiteenzetting: een hoveling moest over 

de schilderkunst, net als over de andere onderwerpen die in hofkringen een rol speelden, op 

gepaste wijze kunnen spreken. Het voorkomen van gezichtsverlies door een onkundige 

opmerking was zeer belangrijk. Om deze vaardigheid te verwerven, was kennis van de praktijk 

van het tekenen en schilderen noodzakelijk. Huygens was hierin door Hondius onderwezen en 

uit de voorbeelden die hij daarna geeft van de gebruikspraktijk, het uitdelen van tekeningen en 

schilderijtjes onder andere hooggeplaatste jongeren, blijkt steeds duidelijker hoe Huygens’ 

vaardigheden een sociaal doel dienden. Ten slotte schrijft hij uitgebreid over de schilders van 

zijn tijd, hij bespreekt achtereenvolgens vader en zoon De Gheyn, Goltzius, Cornelisz, Vroom 

en Porcellis, de landschapschilders, de historieschilders, Rubens, de portretschilders, 

Rembrandt en Lievens en ten slotte Torrentius. 
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 In grote lijn valt op dat Huygens schilders noemt wiens werk zeer zichtbaar was in de 

Haagse kringen waarin hij zich bewoog in de eerste drie decennia van de zeventiende eeuw. Zo 

was Huygens opgegroeid in de omgeving van vader en zoon De Gheyn. Het merendeel van de 

genoemde landschapschilders bewoog zich in de late jaren 1620 in Den Haag. Als 

‘Amsterdamse historieschilders’ somt Huygens schilders op met wie hij, of zijn vader, 

waarschijnlijk enkele jaren daarvoor te maken had gehad. Werk van de door hem genoemde 

Utrechtse historieschilders was zeer geliefd aan het hof van Frederik Hendrik en aan dat van 

Elisabeth Stuart. In zijn bespreking van de portretschilders behandelt Huygens Van Ravesteyn 

en Van Mierevelt met wiens werk hij van jongs af aan in aanraking was gekomen. Voor zijn 

beschrijving van Rembrandt en Lievens baseert hij zich op de ervaringen die hij opdeed tijdens 

een bezoek aan de schilders in hun studio en het daaruit voortvloeiende contact. Torrentius 

was in Den Haag in opspraak geraakt om vermeende blasfemische uitspraken en zelfs Frederik 

Hendrik had zich met deze zaak bemoeid.  

Huygens’ Mijn jeugd beschrijft de opvoeding van een zeventiende-eeuwse hoveling. 

Plinius’ Naturalis historia vormde Huygens’ denken en gaf hem het referentiekader voor de 

manier waarop hij over de schilderkunst schreef. Vanuit dit perspectief kijkt Huygens naar de 

schilders om zich heen en wijst hij op één schilder die in zijn ogen de klassieken overtrof: 

Rembrandt. Uit zijn beschrijving van Rubens blijkt bewondering voor veelzijdigheid van 

schilders. In navolging van Plinius dicht Huygens speciale waarde toe aan de 

portretschilderkunst. Deze was van belang om de herinnering aan het voorgeslacht te 

behouden wat een belangrijk element was in Huygens’ leven.  

 De tekst functioneert in een literaire traditie. De vaardigheid om op de juiste manier 

over de kunst – en over andere onderwerpen die aan het hof ter sprake kwamen – staat in de 

vroegmoderne hovelingenliteratuur centraal. Castiglione’s Il libro del cortegiano is daar een 

voorbeeld van. In de passage over de schilderkunst maakt Huygens een soort virtuele 

wandeling langs de pekken waar zijn mening over de schilderkunst is, of zou kunnen zijn 

gevraagd. Maar ook zijn er parallellen met de vroegmoderne kunstliteratuur te ontdekken. Zo 

haalt Huygens in zijn passage over Goltzius, impliciet, een anekdote aan over deze schilders 

die ook door Van Mander in zijn Schilder-boeck te lezen viel.  

In de bestudering van Huygens’ tekst vielen een aantal elementen op. Allereerst de 

wisselwerking tussen literaire traditie en alledaagse actualiteit. Huygens schrijft vanuit een 

klassiek idee dat men over de kunst moet kunnen spreken in een periode waarin de status van 

de kunst aanzienlijk steeg. Ook wijs ik op Huygens’ beschrijving van Rembrandt en Lievens. 

Zijn analyse van hun artistieke ontwikkeling is haarscherp en toont dat hij perfect zelf in staat 

was ontwikkelingen in de kunst te onderscheiden. Een opvallend detail dat uit het onderzoek 

naar de autograaf naar voren kwam, is dat Huygens pas op een later moment de namen van de 

Zuid-Nederlandse schilders invoegde, alleen Rubens en Brill worden in de oorspronkelijke 
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opzet genoemd. Andere bijzondere elementen in zijn autobiografie zijn dat Huygens’ graag 

vriendschappen met schilders zegt te onderhouden en dat hij aangeeft dat hij vindt dat 

kunstenaars hun oeuvre moeten beschrijven, lijsten moeten bijhouden van hun werk. Al deze 

elementen maken Huygens’ tekst uniek. 

 

Uit dit proefschrift komt een beeld naar voren van Constantijn Huygens als hoveling die zich 

op zeer pragmatische wijze profileerde als intellectueel, en, wanneer de situatie ernaar was, als 

kunstkenner. Als secretaris aan het hof van Oranje kwam zijn uitzonderlijke kunstkennis 

uitstekend van pas. Niet zozeer speelde Huygens daar een voortrekkersrol, meer moet hij 

worden gezien als ‘honette homme’, als ‘homo universalis’ die thuis was in alle kunsten en 

wetenschappen en op gepaste wijze zijn patroon diende. Hij volgde de hofconventies 

nauwsluitend en woonde in huizen die hij decoreerde met portretten van mensen onder wie 

hij zich graag bevond, of zou bevinden. Tijdens het Eerste Stadhouderloze tijdperk probeerde 

hij met alles wat in hem was zijn status als hoveling te behouden. Als telg uit een niet-adellijk 

geslacht trok Huygens alles uit de kast om de positie van zichzelf, en van zijn familie, te 

consolideren. Huygens’ kunstkennerschap was onderdeel van zijn sociale strategie.  
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Summary 

Constantijn Huygens is one of the most famous courtiers of the Dutch Golden Age.  He is 

known as the secretary of Frederik Hendrik and Willem II, the composer of a large oeuvre of 

poetry, the author of memoirs, and the father of four sons and one daughter.  Between 1629 

and 1631, he wrote the first of two autobiographies, and in it, he devoted a vast amount of 

attention to, among other subjects, the young painters Rembrandt and Lievens. This passage is 

unique, as it is one of the earliest texts about these artists, and the manner in which Huygens 

characterizes their styles demonstrates his connoisseurship.  In addition, Huygens’ 

correspondence includes many letters from artists, among them Rembrandt.  There are also 

various types of documents that show that Huygens was involved in the decoration of the 

Oranjezaal in the Huis ten Bosch.  On the basis of these sources, Huygens has come to be 

recognized as a connoisseur of art. 

 This dissertation addresses the question of the meaning and function of sources, such 

as Huygens’ autobiography Mijn jeugd, Rembrandt’s letters and the Oranjezaal documents, as 

they are critically analyzed within the framework of all his statements about art.  Research on 

Huygens and art has been conducted foremost from the art historical perspective, and a 

relatively selective number of sources have been used.  The objective of this dissertation is to 

examine what the aforementioned important, known texts about art in Huygens’ oeuvre mean 

in the biographical context of his multifaceted life.  How can Huygens’ poems about art be 

characterized, and how did they function?  Did Huygens have a personal art collection, and if 

so, what did it look like?  What were Huygens’ responsibilities when it came to the artistic 

policy of stadholders Frederik Hendrik and Willem II?  And finally, how should the passage on 

painting in Huygens’ biography of his youth be read? 

 Primary, seventeenth-century sources are at the foundation of this dissertation.  The 

starting point of this research was the careful reading of Huygens’ complete writings, that is, 

his surviving correspondence, his poetry and his ego-documents.  A recurring element in this 

research is the role of these texts.  For what purposes did Huygens use certain poems, and 

what were the originating circumstances of his poetry?  How did a list with names of painters 

function in the context of a decorative commission, can it be determined from a letter who 

was involved in the decision-making?  How did Huygens’ biography of his youth, in which he 

expresses himself so adeptly about Rembrandt, function?   

To place in perspective Huygens’ most familiar statements on art, chapter 1 draws upon all of 

his poems in which painting is mentioned.  This collection encompasses poems of various 

sorts, such as poetry in which painting appears as the central theme, like epigrams on painters 

and their work.  Huygens wrote approximately one hundred fifty poems on portraits, plus 

another ten poems on paintings other than portraits.  These poems on portraits comprise by 
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far the largest subcategory of art-related poetry.  One also finds in Huygens’ oeuvre dozens of 

“special occasion poems” that functioned in both personal and professional circumstances.  In 

these poems, painting was invoked to support an argument on another topic. 

 In 1656 Huygens wrote a number of poems which highlight painting.  He published 

them in Korenbloemen (1658) in the section “Snel-dicht”, or “Epigrams”.  These poems 

originate from a “vondst” an association that is often literary. It does not, by definition, relate 

to the poem’s subject.  An example of this is the poem “Schilerijen” (“Paintings”), which is 

composed of two epigrams. Study of the original document reveals the so-called word play.  In 

the margin Huygens wrote the words “malen schilderen”, which he crossed out after he 

completed the poem.  In these verses, Huygens plays with the multiple meanings of the word 

“malen”; in the seventeenth century, this meant not only “to paint” but also “to contemplate” 

and “to muse”.  The poems which have painting as a central theme are characterized by a 

powerful literary ingenuity.  Furthermore, they often include a moral message. 

 The majority of Huygens’ poems on portraits are written in Latin.  He also wrote 

poems about portraits in French and Dutch.  In terms of content, these poems conform to the 

general parameters for early modern portrait poems; the subject is, above all, topical.  Literary 

commonplaces were used to sing the praises of the person represented – rather than to 

demonstrate esteem for the work of art itself – and Huygens also played epigrammatic word 

games in order to present himself as an erudite poet.  The same applies to the poems that he 

wrote about non-portrait pictures.  In practically none of these poems can an art critic’s tone 

be detected.  Instead, literary ingenuity predominates. 

 Huygens’ poems on art distinguish themselves by their social pragmatics.  Gift 

exchange played an important role in the court circles in which Huygens traveled.  Each gift 

that he received invited a gift in return according to the rules of reciprocity; in these 

circumstances, poetry was an important instrument.  When Huygens received gifts that related 

to art in particular, he wrote poetry that invoked art in return.  He also wrote funerary poems 

in which painting figures prominently.  These address artists that he knew personally, such as 

Van Mierevelt, Van Campen and Netscher.  For all of these poems, the work of art is 

subordinate to the poems’ objective, be it the declaration of thanks or the expression of 

mourning.   

 In a professional context Huygens used poetry to open the door to “veilige, goede en 

snelle onderhandelingen” (“safe, good, and quick negotiations”), as he attests in his second 

autobiography.  He wrote poems about painting when he knew that the intended recipient 

admired art.  This is how he made contact with the Loménie family, counts of Brienne, during 

his diplomatic trip to France in the 1660s.  In these years Huygens knew of their love of 

painting through contact that his son Christiaan maintained with the family.  Huygens praised 

their collection of art in letters and poems.  It is clear that his poetic activity was governed by 
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social pragmatics, however, as the alleged friendship ended when Huygens realized that the 

French courtiers could not help him achieve his diplomatic goal. 

 Poetry was Huygens’ most important networking instrument, and he used it to make 

himself known in courtly circles.  This applies to the majority of poems in which painting is 

discussed.  This may be seen in the poems that he exchanged with important associates, but 

also in their publication in collections like Korenbloemen and Momenta Desultoria, which 

include a significant amount of art-related poetry.  After Huygens returned from the 

aforementioned trip to France, he made an outline for the unpublished collection of poems 

titled Parerga Peregrina.  For Huygens, poetry lent itself principally to intellectual self-

representation. His personal taste, therefore, cannot be established through his art-related 

poems, and it is even less valid to read them as a reflection upon contemporary art. 

 

In order to explore whether the known art-related texts by Huygens indicate that he was also a 

collector, chapter 2 focuses on his art collection.  As no inventory or sales catalogue has 

survived from Huygens’ year of death, scholarly publications about Huygens’ supposed art 

collection often use the eighteenth- and nineteenth-century catalogues of his descendants’ 

possessions.  In this chapter, seventeenth-century sources are crucial.  Through material from 

Huygens’ written legacy – letters, poems, autobiographies, his journal and various 

fragmentary documents from the family archive – it is possible to sketch an image of his 

collection. 

 During the years that Huygens worked as secretary to stadholders Frederik Hendrik 

and Willem II, he purchased a few paintings.  These include the double portrait of Frederik 

Hendrik and Amalia van Solms that Huygens ordered from Honthorst and a landscape that he 

commissioned from Vroom.  This painting is presumably the River Landscape with antique 

sepulcher now in the Frans Halsmuseum.  There were also family portraits in his collection 

that he had inherited from his parents, as well as portraits that he had made of himself and his 

family members.  In addition to purchasing and inheriting paintings, he also received pictures 

as gifts during this period.  Rembrandt, for instance, probably offered him The Blinding of 

Samson, though it is debatable whether Huygens accepted it.  It is certain, however, that 

Huygens owned work by Pieter Saenredam, as well as paintings by Laurens Craen and Daniël 

Seghers. 

 In the years after 1650 Huygens spent considerably more time and money on the 

expansion of his collection.  He bought tronies from the art dealer Musson and portraits from 

the old aristocratic family Van Egmond. On the occasion of his research into Petrarch’s 

residence, he commissioned portraits of Petrarch and Laura, and he also spent money on a 

portrait of the sixteenth-century Latin poet Janus Secundus, whose work had long been an 

example for him.  Huygens also continued to receive paintings as presents.  Henri Louise de 
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Loménie gave him a copy of his portrait of Erasmus by Holbein the Younger, and Huygens 

received a portrait of Louis XI after his stay at the French court. He was also interested in the 

work of women painters such as princess Louise Hollandina van de Palts and Jeanne van 

Aerssen.  He expanded his collection of portraits with depictions of, among others, Béatrix de 

Cusance and Christina of Sweden. 

 Huygens emerges from this research primarily as a collector of portraits.  He had 

representations made of himself and his family, and he collected portraits of friends, 

colleagues and important national and international acquaintances.  He may have seen the 

collecting of portraits as a way to raise his family status.  It is striking that most of the 

paintings that Huygens received as gifts from painters were not by artists who worked on 

commission for the court, work by these painters appears in his descendants’ inventories.  It is 

possible that Huygens, as a courtier, was not in a position to display art by painters working 

for Frederik Hendrik in his house.  This would also explain why Huygens bought relatively 

little art in the years prior to 1650; he may not have wanted to compete with his employer.  

There is only one non-portrait painting of which it is certain Huygens purchased it himself: 

the landscape by Vroom. 

 

In chapter 3 the role of art in Huygens’ professional career is addressed.  His known writings 

about art, such as Rembrandt’s letters and the documents concerning the Oranjezaal, are 

analyzed here in the context of his function as secretary.  Frederik Hendrik and Amalia van 

Solms built and renovated more castles than their predecessors, and they also decorated their 

palaces in order to display their princely status.  Huygens, as secretary to the stadholder, took 

care of the prince’s correspondence, including that with artists.  His name appears in different 

written sources about these castles and their decoration.  The letters that Huygens wrote to 

Amalia about her husband’s activities are an important source for this discussion.  In this 

chapter, I will nuance the image of Huygens as a courtier influential in the stadholder’s 

purchases of art.  First, Huygens’ contribution to the stadholder’s artistic policy will be 

analyzed according to sources related to these palaces.  Then Huygens’ function, as seen by 

artists, will be studied. 

 In the documents relevant to the decoration of Paleis ter Nieuberg, Kasteel Buren and 

Huis Honselaarsdijk, Huygens appears to be the one responsible for the practical side of art 

commissioned for the stadholder.  Communication was the most important part of this.  For 

the portrait gallery of Ter Nieuberg, he corresponded with foreign contacts.  Documents about 

the decoration of Kasteel Buren reveal that Huygens acted an intermediary between the 

stadholder and his advisers.  Pieter Post sent a report of his visit to the painters working on the 

Kasteel Buren commission to Laurens Buysero (clerk to the prince) in The Hague.  Buysero 

subsequently sent this report onto Huygens, who was in the camp of Frederik Hendrik.  In the 
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case of Huis Honselaarsdijk, the signatures of both Huygens and Jacob van Campen can be 

found on a contract for the decoration of a fronton.  From Huygens’ involvement in a court 

commission by the painter Gonzalez Coques, it appears that his connoisseurship did not have 

much influence on the stadholder’s purchases. 

 Huygens’ name appears most often in the documents concerning the Oranjezaal in 

Huis ten Bosch.  Both Northern and Southern Netherlandish painters received commissions 

for this space that Amalia had decorated in memory of her deceased consort.  Analysis of the 

various documents that discuss the division of tasks in the decoration of other palaces reveal 

that Post, but above all Van Campen, played an important role in the development of the 

Oranjezaal’s decorative program.  As with the other palaces, Huygens’ responsibilities 

involved the coordination of activities, correspondence with the Southern Netherlandish 

painters and communication with Amalia, Van Campen and Post.  Amalia herself was closely 

associated with the decoration of the Oranjezaal, which Van Campen was most likely 

responsible for reproducing as an epic painting ensemble detailing the life of Frederik 

Hendrik. 

  Examination of the ways in which painters perceived Huygens’ role at court 

underscores the image of a secretary charged with many tasks, including coordination of the 

Prince’s artistic commissions.  Even though many have attributed to him the delegation of 

commissions at the stadholder’s court, it appears that only the painters who were brought to 

Huygens’ attention by other courtiers received commissions.  That Huygens dedicated himself 

to championing specific painters and that his personal taste played a role in the assigning of 

commissions cannot be established.  From Huygens’ correspondence about Frederik 

Hendrik’s commissions with painters like Rubens, De Verwer, and Willeboirts Bosschaert, it 

appears that the stadholder himself knew exactly what he wanted.  The information from 

Rembrandt’s seven letters to Huygens combined with the commentary on the painter in 

Huygens’ autobiography show that the secretary worked closely with the stadholder. 

 Frederik Hendrik and Amalia van Solms used art to endow their court with a princely 

image.  An understanding of art was therefore indispensable to the courtiers entrusted with 

the execution of this artistic policy.  Clearly, Huygens was educated in the areas that were 

important to the stadholder; the question of influence, however, is another issue.  It is not 

likely that Huygens, as a self-employed secretary, went in search of art to buy art for the 

stadholder.  From this research, Van Campen surfaces as the court member charged with the 

guiding of selected painters and the supervision of execution.  In addition, there were others 

involved in artistic projects, like Willem Frederik, Constantijn Huygens, Jr., and Pieter Post.  

Huygens’ responsibility consisted of process control, correspondence with people that worked 

at a long distance from the court, and keeping Frederik Hendrik and Amalia van Solms as 

informed as possible of these developments. 
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Chapter 4 considers the autobiography that Huygens wrote between 1629 and 1631.  The 

artistic concepts perceptible in it are here situated within the entire autobiography and in 

relation to the literary milieu in which it was written.  This is important because this passage, 

and foremost the sentences about Rembrandt, are often quoted without outlining the 

underlying literary context.  The genre of courtier literature is important in this context, as are 

the contemporary art literature and classical works to which Huygens implicitly and explicitly 

refers.  At the basis of this research lies the study of the original document that now resides in 

the Royal Library in The Hague. 

 The section about painting is introduced with an explanation about the place of art 

education in a gentleman’s upbringing.  Huygens candidly reveals his most important source 

for this passage, Pliny’s Naturalis historia.  He takes from this ancient text the entire 

foundation of his discussion that a courtier must be able to speak about painting, as well as 

other subjects customary in court circles, in appropriate ways.  Prevention of disgrace through 

an ignorant remark was very important.  In order to achieve this intellectual dexterity, it was 

necessary to have an understanding of drawing and painting practice.  Huygens was instructed 

in this by Hondius.  From the examples that he later gives of the practical application of such 

training – the sharing of drawings and small paintings with well-placed youths, for instance – 

it becomes increasingly clear how Huygens’ artistic skillfulness served a social goal.  Finally, he 

writes extensively about the painters of his time.  He discusses successively father and son De 

Gheyn, Goltzius, Cornelisz, Vroom and Porcellis, landscape painters, history painters, Rubens, 

portrait painters, Rembrandt and Lievens and, lastly, Torrentius. 

 Broadly speaking, it is worth noting that Huygens mentions painters whose work was 

highly visible in the circles in which he circulated in The Hague in the first three decades of the 

seventeenth century.  He was raised, for example, in the milieu of the De Gheyns, while the 

majority of the landscape painters he cites were active in The Hague in the late 1620s.  Under 

the label “Amsterdam history painters”, Huygens lists artists with whom he, or his father, 

likely had acquaintance a few years earlier.  The work of the Utrecht history painters 

mentioned by Huygens was beloved at the courts of Frederik Hendrik and Elizabeth Stuart.  In 

his discussion of portrait painters, Huygens treats Van Ravesteyn and Van Mierevelt, artists 

with whose work he had come into contact at an early age.  For his description of Rembrandt 

and Lievens, he based his comments on his visit to the painters’ studio and the subsequent 

contact with the artists.  Torrentius was even entrenched in a scandal in The Hague for 

allegedly making blasphemous statements, a situation in which Frederik Hendrik involved 

himself. 

 Huygens’ Mijn Jeugd describes the education of a seventeenth-century courtier.  

Pliny’s Naturalis historia shaped Huygens’ thinking and gave him a frame of reference for his  
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remarks about painting.  Huygens surveyed the painters around him and, entirely in the spirit 

of his time, designated one artist that, to his eyes, surpassed the ancients: Rembrandt.  Analysis 

of his description of Rubens suggests painters’ versatility was admired.  Following Pliny, 

Huygens ascribes special value to portraiture.  This was important in the preservation of 

ancestry, which was an important element in Huygens’ life 

 The text also functions in a larger literary tradition.  The ability to speak fluently about 

art – and other subjects that could come up in conversation at court – is prevalent in early 

modern courtier literature.  Castiglione’s Il libro del cortegiano is an important example of 

such literature.  In the passage about painting, Huygens conducts a type of virtual tour of the 

places where his opinion about painting is, or could be, asked.  But there are also parallels to 

be found with early modern art literature.  For example, Huygens recounts implicitly in his 

discussion of  Goltzius an anecdote about the painter that may also be read in Van Mander’s 

Schilder-Boeck. 

 In the study of Huygens’ text, a number of elements emerge.  Foremost is the interplay 

between literary tradition and everyday reality.  Huygens comes from a classical perspective in 

his belief that one must be able to speak about art, and he did so in a period in which the 

status of art was growing considerably.  Here, I also focus on Huygens’ description of 

Rembrandt and Lievens.  His analysis of their artistic development is razor-sharp and 

demonstrates that he was perfectly able to distinguish developments in art.  Research into the 

original document unearthed a remarkable detail: Huygens only later inserted the names of 

Southern Netherlandish painters into his text.  Only Rubens’ and Brill’s names appear in the 

original text.  Other exceptional elements in his autobiography include Huygens’ reference to 

maintaining friendships with painters and his declaration that artists should record their 

production by keeping lists of their work.  All of these elements make Huygens’ text unique. 

 

In this dissertation, an image comes to light of Constantijn Huygens as a courtier that 

presented himself in very practical ways as an intellectual, and when the situation demanded, 

as a connoisseur of art.  His exceptional knowledge of art was particularly suitable for his 

position as court secretary.  Huygens was not so much a pioneer; rather, he should be seen as 

an “honette homme” or a “homo universalis” that was at home in all of the arts and sciences, 

which served his patron in specific ways.  He followed court conventions closely and lived in 

houses that he decorated with portraits of people in whose company he gladly found, or would 

find, himself.  During the First Stadholderless period, he tried with great vigor to maintain his 

status as courtier.  As a descendent of a non-noble family, Huygens drew upon all his 

resources to consolidate his position and that of his family.  His connoisseurship of art was 

one component of his social strategy. 
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Lijst van afbeeldingen 

Alle afbeeldingen zijn te raadplegen op de bijgevoegde CD-ROM. De afbeeldingen die dit boek 

zijn afgedrukt, zijn in deze lijst onderstreept. Ze zijn per hoofdstuk genummerd. In de lijst 

wordt een aantal afkortingen gebruikt:  

BNF:  Biblithèque Nationale de France, Parijs. 

HtB:  Huis ten Bosch, Den Haag. 

KB:  Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.  

KHA: Koninklijk Huisarchief, Den Haag. 

UBA: Biblitheek van de Universiteit van Amsterdam. 

UBL:  Universiteitsbibliotheek Leiden. 
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2. Rembrandt, De berouwvolle Judas brengt de zilverlingen terug, 1629, privécollectie, 
Engeland. 

3. Autograaf KB, KA 48, f. 838r. 
4. Rafaël Portret van Balthasar Castiglione, 1514-1515, Louvre, Parijs. 
5. Autograaf KB, KA 48, f. 810v. (detail). 
6. Autograaf KB, KA 47, f. 592r. 
7. Autograaf KB, KA 47, f. 433r. 
8. Autograaf KB, KA 47, f. 433r. (detail). 
9. Autograaf KB, KA 47, f. 434r. 
10. Autograaf KB, KA 47, f. 434v. 
11. Autograaf KB, KA 48, f. 813r. (detail). 
12. Autograaf KB, KA 48, f. 814v. (detail). 
13. Autograaf KB, KA 48, f. 814v. (detail). 
14. Rubens, Het hoofd van Medusa, ca. 1617-1618, Kunsthistorisches Museum, Wenen. 
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15. Autograaf KB, KA 48, f. 815v. (detail). 
16. Autograaf KB, KA 48, f. 838r. (detail). 
17. Pourbus, De familie Hoefnagel, 1571, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
België, Brussel 

18. Lievens, Portret van Constantijn Huygens, ca. 1626-1627. Rijksmuseum, Amsterdam.  
19. Autograaf KB, KA 48, f. 838r. (detail). 
20. Torrentius, Emblematisch stilleven met kan, glas, kruik en breidel, 1614, 
Rijksmuseum, Amsterdam. 

 
 
Conclusie 

 

1. Van Mierevelt, Constantijn Huygens, 1641, Huygensmuseum Hofwijck, Voorburg. 
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Lijst van bijlagen op de CD-ROM 

Bijlage 1: Verwijzingen naar kunst in Huygens’ poëzie 

 

In deze bijlage zijn gedichten van Huygens opgenomen waarin de schilderkunst voorkomt. Ik 

heb het oeuvre zoals dat door Worp in zijn Constantijn Huygens. De gedichten is 

gepubliceerd, als uitgangspunt genomen. Ik heb aan deze editie geen tekstuele aanpassingen 

gedaan. Het begrip ‘schilderkunst’ is breed genomen. Waar het Huygens’ Nederlandse poëzie 

betreft, heb ik alle gedichten geselecteerd waarin de beeldende kunst voorkomt. Ook gedichten 

waarin teken- of schilderkunst als metafoor wordt gebruikt, reken ik tot deze selectie. Van al 

deze gedichten neem ik de relevante passages over. Voor de Latijnse en Franse poëzie heb ik 

slechts díe gedichten opgenomen waarin de kunst expliciet ter sprake komt. Frans Blom 

vertaalde voor dit onderzoek vele Latijnse gedichten waarvan nog geen Nederlandse vertaling 

is gepubliceerd; de vertalingen heb ik in cursief opgenomen. De gedichten zijn in 

chronologische volgorde opgenomen. 

 

 

Bijlage 2:  Verspreiding van Huygens’ bezittingen na zijn dood 

 

Deze bijlage gaat over Huygens’ nalatenschap. Eerst schets ik een algemeen beeld van de 

verspreiding van Huygens’ bezittingen waarna ik in ga op enkele achttiende-eeuwse 

documenten waarin schilderijen worden genoemd.  

 

 

Bijlage 3:  Alexander van Fornenberghs ‘Gheestelijcke bedenckinghe’ 

 

In deze bijlage is het transcript opgenomen van een gedicht van Alexander van Fornenbergh 

met de titel ‘Gheestelijcke bedenckinghe’.  

Signatuur: KB, KA 42c-3. 

Datering: 1641. 

Biografisch: Schilder, tekenaar, auteur Alexander van Fornenbergh (1581/1601-1663/1683), 

(werkzaam 1621-1663). 

Verwijzing: Bijlage bij de brief van Van Fornenbergh aan Huygens, Brieven 2844, die was 

geschreven vanuit Luik en gedateerd 3 september 1641. 

Transcriptie:  A.M.Th. Leerintveld en I. Broekman. 
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Bijlage 4:  Passage over de schilderkunst in Huygens’ Mijn jeugd 

 

In deze bijlage is de passage over de schilderkunst uit de Latijnse autobiografie van Huygens’ 

jeugd opgenomen. Het betreft de vertaling zoals Heesakkers die in 1987 heeft gepubliceerd 

onder de titel Constantijn Huygens. Mijn jeugd (pp. 70-94). Ik gebruik de herdruk uit 1994.973 

De door Heesakkers toegevoegde hoofdstuktitels neem ik ook over, net als de ingevoegde 

voetnoten. De passage volgt in de autobiografie op de passage over Huygens’ studie van de 

oraties van de Romeinse geschiedschrijvers en wordt daarin gevolgd door die over het 

boetseren en het snijden van penningen.  

 

 

Bijlage 5:  ‘A receipt how to grind, and wash Collours, to temper uppon Ye Pallet wth Oyle’ 

    

In deze bijlage is het transcript opgenomen van het document ‘A receipt how to grind, and 

wash Collours, to temper uppon Ye Pallet wth Oyle’.  

Signatuur: KA 47, fol. 434r – 434v. 

Opschrift: In Huygens’ hand: ‘fro mr. Nic. Lanier. Antwerp Jul. 1657.’ 

Biografisch: Nicolaas Lanier (1588-1666). 

Verwijzing: Recept voor het maken van verf. Ingebonden in convoluut KA 47 direct achter 

een brief van Seghers aan Huygens van 3 maart 1658 (Brieven 5575. KB: KA 47, 

433). 

Transcriptie:  I. Broekman. 

  

                                                      
973 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1.  



265 

 

Bibliografie van aangehaalde werken 

In de bibliografie zijn de titels van een aantal tijdschriften afgekort:  

DZE:  De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair 

perspectief. 

NKJ:  Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 

OH:   Oud Holland 

TNTL:  Tijdschrift voor Nederlandse taal- en Letterkunde 

    
Van der Aa (1862) Van der Aa (1862) Van der Aa (1862) Van der Aa (1862) A.J. van der Aa Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 7. 
Haarlem 1862. 

Adler (1980) Adler (1980) Adler (1980) Adler (1980) W. Adler Jan Wildens. Der Landschaftsmitarbeiter des Rubens. Fridingen 1980.     

Akkerman (ongepubliceerd, 2008) Akkerman (ongepubliceerd, 2008) Akkerman (ongepubliceerd, 2008) Akkerman (ongepubliceerd, 2008) N. Akkerman: hoofdstuk 3: ‘Opening up the Queen of 
Bohemia's Cabinet: A Study of Her Secretariat’, pp. 71-106 uit: The letters of A Stuart 
Princess: The Correspondence of Elizabeth Stuart, Electress Palatine of the Rhine, and Queen 
of Bohemia (ongepubliceerd, 2008). Diss. VU.    

Alberti/Spencer (1956) Alberti/Spencer (1956) Alberti/Spencer (1956) Alberti/Spencer (1956) L.B. Alberti On Painting. Transl. with Introd. and Notes by John R. 
Spencer. London 1956.     

AlbrechtAlbrechtAlbrechtAlbrecht----Bott (1976) Bott (1976) Bott (1976) Bott (1976) M. Albrecht-Bott Die bildende kunst in der Italienischen lyrik der 
Renaissance und des Barock. Studie zur beschreibung von portraits und anderen bildwerken 
unter besonderer berucksichtigung von G.B. Marinos Galleria. Wiesbaden 1976.     

Allard (1869) Allard (1869) Allard (1869) Allard (1869) H.J. Allard ‘Broeder Daniël Seghers, S.J.’. Overdruk uit: Volksalmanak voor 
Nederlandsche Katholieken [1869], pp. 1-47.     

AmAmAmAmppppzing (1628) zing (1628) zing (1628) zing (1628) S. Ampzing Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland: In Rijm 
bearbeyd: ende met veele oude en nieuwe stucken buyten Dicht uyt verscheyde Kronijken 
/Handvesten/Brieven/Memorien ofte Geheugenissen/ ende diergelijke Schriften verklaerd / 
ende bevestigd. Te Haerlem, 1628. [Facsimile 1974]     

Andrews (1977) Andrews (1977) Andrews (1977) Andrews (1977) K. Andrews Adam Elsheimer. Paintings, Drawings, Prints. Oxford 1977.    

Andriesse (1993) Andriesse (1993) Andriesse (1993) Andriesse (1993) C.D. Andriesse Titan kan niet slapen. Een biografie van Christiaan Huygens. 
Amsterdam, Antwerpen 1993.     

Angel (1642) Angel (1642) Angel (1642) Angel (1642) P. Angel Lof der Schilder-Konst. Leyden 1642. [Facsimile 1972]    

De Baar, Lowensteyn (e.a.De Baar, Lowensteyn (e.a.De Baar, Lowensteyn (e.a.De Baar, Lowensteyn (e.a., red.) (1992) , red.) (1992) , red.) (1992) , red.) (1992) M. de Baar, M. Lowensteyn, M. Monteiro, A.A. Sneller 
(red.) Anna Maria van Schurman (1607-1678). Een uitzonderlijk geleerde vrouw. Zutphen 
1992.  

Bachrach (1962) Bachrach (1962) Bachrach (1962) Bachrach (1962) A.G.H. Bachrach Sir Constantine Huygens and Britain: 1596-1687. A pattern 
of cultural exchange. Vol. One 1596-1619. Leiden, London 1962.    

Bakker (2003) Bakker (2003) Bakker (2003) Bakker (2003) B. Bakker Landschap en wereldbeeld van Van Eyck tot Rembrandt. Amsterdam 
2003.     

Bakker (2005) Bakker (2005) Bakker (2005) Bakker (2005) B. Bakker ‘Een goddelijk schilderij: Vondel over landschap en schilderkunst in 
zijn Bespiegelingen van 1662’. In: Neerlandistiek.nl. URL: http://www.neerlandistiek.nl/05.02/ 
[11/05/2005].     



266 

 

Barlaeus (1647) Barlaeus (1647) Barlaeus (1647) Barlaeus (1647) C. Barlæi, Rervm per Octennivm in Brasilia Et alibi nuper gestarum, Sub 
Præfectura Illustrissimi Comitis I. Mavritii, Nassoviæ, &c. comitis, Nunc Vesaliæ 
Gubermatoris & Equitatus Fœderatorum Belgii Ordd. sub Avriaco Ductoris, Historia. 
Amstelodami […] MDCXLVII.  

Barnes (2004) Barnes (2004) Barnes (2004) Barnes (2004) S.J. Barnes (et. al) Van Dyck: a complete catalogue of the paintings. New 
Haven, 2004.  

Bartrum (1997) Bartrum (1997) Bartrum (1997) Bartrum (1997) G. Bartrum ‘Edmund Schilling (1888-1974), scholar and collector’. In: Apollo 
156 (1997) 429, pp. 52-53.  

Bauer (2006) Bauer (2006) Bauer (2006) Bauer (2006) A.N. Bauer Jan Mijtens (1613/14-1670). Leben und Werk. Petersberg 2006. 

Becker (1972Becker (1972Becker (1972Becker (1972----1973) 1973) 1973) 1973) J. Becker “Deas supereminet omneis’: zu Vondels Gedichten auf Christina 
von Schweden und der bildenden Kunst’. Overdruk uit: Simiolus 6 (1972-1973), pp. 177-208.  

Becker (1973) Becker (1973) Becker (1973) Becker (1973) J. Becker ‘Zur niederlandischen Kunstliteratur des 16. Jahrhunderts: 
Domenicus Lampsonius’. Overdruk uit: NKJ 24 (1973), pp. 45-61.     

Becker (1975) Becker (1975) Becker (1975) Becker (1975) J. Becker “Twee susters soet van aert” Zu Wort und Bild in den Niederlanden 
im 16. und 17. Jahrhundert. Utrecht 1975.  

Becker (1998) Becker (1998) Becker (1998) Becker (1998) J. Becker ‘Ketters in de kunst. Nederlandse kunst als afwijking van de regel’. In: 
H. Hendrix en T. Hoenselaars (red.) Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de 
vroegmoderne tijd. Amsterdam 1998, pp. 21-54.  

Van Beek (2003) Van Beek (2003) Van Beek (2003) Van Beek (2003) P. van Beek “Pallas Ultraiectina, bis quinta dearum’ Anna Maria van 
Schurman en haar Neolatijnse dichtkunst’. In: J. Bloemendal (red.) De Utrechtse Parnas. 
Utrechtse Neolatijnse dichters uit de zestiende en de zeventiende eeuw. Amersfoort 2003, pp. 
45-68. 

Belkin en Healy (2004) Belkin en Healy (2004) Belkin en Healy (2004) Belkin en Healy (2004) K.L. Belkin en F. Healy A house of art. Rubens as a collector. 
Antwerpen, Schoten 2004.  

Belonje (1941) Belonje (1941) Belonje (1941) Belonje (1941) J. Belonje ‘Het Alkmaarsche Geslacht Van der Mieden (van Opmeer)’. In: De 
Nederlansche Leeuw 59 (1941), pp. 175-184.  

Bergvelt, Jonker (e.a., red.) (2002) Bergvelt, Jonker (e.a., red.) (2002) Bergvelt, Jonker (e.a., red.) (2002) Bergvelt, Jonker (e.a., red.) (2002)     

E. Bergvelt, M. Jonker, A. Wiechmann (red.) Burgers verzamelen 1600-1750. Schatten in 
Delft. Zwolle, Delft 2002.  

Bering Lissberg (1926) Bering Lissberg (1926) Bering Lissberg (1926) Bering Lissberg (1926) H.C. Bering Lissberg ‘Peter Isacksen’. In: Kunstmuseets Aarsskift, XI-
XII (1924-25) (Kobenhavn 1926), pp. 196-218.     

Biesboer (e.a.) Biesboer (e.a.) Biesboer (e.a.) Biesboer (e.a.) (2008) (2008) (2008) (2008) P. Biesboer (e.a.) Painting Family: The De Brays. Master Painters of the 
17th Century Holland. Haarlem 2008.  

Binet/Fumaroli (1986) Binet/Fumaroli (1986) Binet/Fumaroli (1986) Binet/Fumaroli (1986) R.P. Etienne Binet. Essay des merveilles de nature, et des plus nobles 
artifices. Préface Marc Fumaroli. Facsimilé Rouen 1632, 16271, Paris 1986.    

Blankert, Dufais (e.a.)Blankert, Dufais (e.a.)Blankert, Dufais (e.a.)Blankert, Dufais (e.a.)    (1999) (1999) (1999) (1999) A. Blankert, N. Dufais (e.a.) Hollands Classicisme in de 
zeventiende-eeuwse schilderkunst. Rotterdam 1999. 

Bleeker (1899) Bleeker (1899) Bleeker (1899) Bleeker (1899) S. Bleeker ‘Het Huis ter Nieuburch’. In: Haagsch Jaarboekje 11 (1899), pp. 417-
425.  

Bloch (1928) Bloch (1928) Bloch (1928) Bloch (1928) V. Bloch ‘Zur Malerei des Paulus Bor’. In: OH 45 (1928), 22-26.  



267 

 

Bloemendal (2004)  Bloemendal (2004)  Bloemendal (2004)  Bloemendal (2004)  J. Bloemendal ‘Een deftige diplomaat en een malende meester. Een 
verloren gewaand gedicht van Constantijn Huygens teruggevonden’. In: DZE 29 (2004) 2, pp. 
299-304.    

Blom (2007) Blom (2007) Blom (2007) Blom (2007) F.R.E. Blom ‘Solliciteren met poëzie. Zelfrepresentatie in Constantijn Huygens’ 
debuutbundel Otia (1625)’. In: DZE  23 (2007), pp. 230-244. 

Blom (te verschijnen) Blom (te verschijnen) Blom (te verschijnen) Blom (te verschijnen) F.R.E. Blom ‘Building in Stones and Words. Strategies of Self 
Presentation in Huygens’ Collected Poety Volumes’.  

BlomBlomBlomBlom    en Leerintveld (2010) en Leerintveld (2010) en Leerintveld (2010) en Leerintveld (2010) F.R.E. Blom en A.M.Th. Leerintveld “Vrouwen-schoon met 
Mannelicke reden geluckigh verselt’ De perfect match met Susanna van Baerle’. In: Vrouwen 
rondom Huygens, themanummer De zeventiende eeuw 25 (2009) 2, Hilversum 2010, pp. 97-
114. 

Van der Blom (1996) Van der Blom (1996) Van der Blom (1996) Van der Blom (1996) N. van der Blom “Habent sua fata tabellae.’ Over een kopie naar 
Holbein’s ‘Erasmus im rund’, 1557/58 in Basel vervaardigd, waarschijnlijk 1662 aan 
Constantijn Huygens geschonken, 1862 door Rotterdam verworven’. In: Rotterdams 
jaarboekje 1996, pp. 212-214.  

Boccalini ed. (1705) Boccalini ed. (1705) Boccalini ed. (1705) Boccalini ed. (1705) Advices from Parnassus, In Two Centuries. With The Political 
Touchstone, And An Appendix to it. Written in Italian by Trajano Boccalini, And Translated 
by Several Hands. To which is Added, A Continuation of the Advices, By Girolamo Briani of 
Modena. And an Alphabetical Table to the whole Book. London, […] MDCCV.     

Bok (1995) Bok (1995) Bok (1995) Bok (1995) M.J. Bok ‘Familie, vrienden en opdrachtgevers’. In: Huisken, Ottenheym en 
Schwartz (red.) (1995), pp. 27-52.     

Bol (1969) Bol (1969) Bol (1969) Bol (1969) L.J. Bol Hollandische Maler des 17. Jahrhunderts nahe den grossen Meistern 
Landschaften und Stilleben. Braunschweig 1969.     

Bonnefon (1916Bonnefon (1916Bonnefon (1916Bonnefon (1916----1919) 1919) 1919) 1919) P. Bonnefon Memoires de Louis-Henri de Lomenie Comte de Brienne 
dit le jeune Brienne publies d’apres le manuscrit autographe pour la societe de l’histoire de 
France. 3 dln. Paris 1916-1919.     

Boot (1873) Boot (1873) Boot (1873) Boot (1873) J.C.G. Boot ‘Korte biographische aanteekeningen van Constantijn Huygens’. In: 
Verslagen en mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeling 
letterkunde, tweede reeks, dl. drie [1873], pp. 344-356.     

Bostoen (1987) Bostoen (1987) Bostoen (1987) Bostoen (1987) K. Bostoen ‘Hoe een bedochten Sin op Maet en Ry te keeren? Constantijn 
Huygens en de Bredase rederijkers’. In: Van Deursen, Grootes en Verkuyl (red.) (1987), pp. 
21-37.    

Bredius (1890) Bredius (1890) Bredius (1890) Bredius (1890) A. Bredius ‘Het schildersregister van Jan Sysmus, Stads Doctor van 
Amsterdam. II.’. In: OH 8 (1890), pp. 217-234.    

Bredius (1902) Bredius (1902) Bredius (1902) Bredius (1902) A. Bredius ‘Pieter Jansz. Quast’. In: OH 20 (1902), pp. 65-82.     

Bredius (1909) Bredius (1909) Bredius (1909) Bredius (1909) A. Bredius Johannes Torrentius. Schilder, 1589-1644. ’s-Gravenhage 1909.     

BreBreBreBredius en Moes (1892) dius en Moes (1892) dius en Moes (1892) dius en Moes (1892) A. Bredius en E.W. Moes ‘De Schildersfamilie Ravesteyn’ Tweede 
gedeelte. In: OH 10 (1892) 1, pp. 41-52.    

BrenninkmeyerBrenninkmeyerBrenninkmeyerBrenninkmeyer----De Rooij (1982) De Rooij (1982) De Rooij (1982) De Rooij (1982) B. Brenninkmeyer-De Rooij ‘Notities betreffende de 
decoratie van de Oranjezaal in Huis Ten Bosch’. In: OH 96 (1982), pp. 133-190.    

Van der Brink (2008) Van der Brink (2008) Van der Brink (2008) Van der Brink (2008) P. van der Brink ‘Uitmuntend schilder in het groot. De schilder en 
tekenaar Jacob Adriaensz. Backer’. In: Van der Brink en Van der Veen (2008), pp. 26-84.     



268 

 

Van der Brink en Van der Veen (2008) Van der Brink en Van der Veen (2008) Van der Brink en Van der Veen (2008) Van der Brink en Van der Veen (2008) P. van der Brink en J. van der Veen Jacob Backer 
(1608/9-1651). Amsterdam 2008.     

Broekman (2005) Broekman (2005) Broekman (2005) Broekman (2005) I. Broekman De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn 
Huygens (1596-1687). Hilversum 2005.     

Broekman (2009) Broekman (2009) Broekman (2009) Broekman (2009) I. Broekman ‘Rivierlandschap van C. Vroom: herkomstgeschiedenis’. In: 
Halszaken 8 (2009) 23, pp. 6-7.    

Broekman en Bloemendal (2008) Broekman en Bloemendal (2008) Broekman en Bloemendal (2008) Broekman en Bloemendal (2008) I. Broekman en J. Bloemendal ‘De Pastorum Hagiensium 
Icones van Constantijn Huygens (1596-1687). Een serie gedichten op Haagse predikanten.’ In: 
TNTL 124 (2008) 4, pp. 282-303.    

Brom (1957) Brom (1957) Brom (1957) Brom (1957) G. Brom Schilderkunst en litteratuur in de 16e en 17e eeuw. Utrecht, Antwerpen 
1957.    

Broos (1995)  Broos (1995)  Broos (1995)  Broos (1995)  B. Broos ‘“Un celebre Peijntre nommé Verme[e]r”’. In: Broos en Wheelock 
(e.a.) (1995), pp. 47-66.     

Broos, De Clercq (e.a.) (1996) Broos, De Clercq (e.a.) (1996) Broos, De Clercq (e.a.) (1996) Broos, De Clercq (e.a.) (1996) B. Broos, D. de Clercq, Y. Kuiper en C. Vermeeren ‘Het Gezicht 
op Delft en het Stinstra-mysterie’. In: OH 110 (1996) I, pp. 35-46.    

Broos en Schapelhouman (1993) Broos en Schapelhouman (1993) Broos en Schapelhouman (1993) Broos en Schapelhouman (1993) B. Broos en M. Schapelhouman Nederlandse Tekenaars 
geboren tussen 1600 en 1660. Amsterdam, Zwolle 1993.    

BroBroBroBroos en Van Suchtelen (2004) os en Van Suchtelen (2004) os en Van Suchtelen (2004) os en Van Suchtelen (2004) B. Broos en A. van Suchtelen Portraits in the Mauritshuis 
1430-1790. The Hague, Zwolle 2004.     

Bruin (1999) Bruin (1999) Bruin (1999) Bruin (1999) H.G. Bruin ‘Het Plein en het Huis’. In: Huygens/Blom (1999), pp. 62-86.     

Brun (1928) Brun (1928) Brun (1928) Brun (1928) R. Brun Avignon au temps des papes. Les monuments, les Artistes, la société. 
Paris 1928.    

Buijsen (1998) Buijsen (1998) Buijsen (1998) Buijsen (1998) E. Buijsen Haagse Schilders in de Gouden Eeuw. Den Haag, Zwolle 1998.     

Busken Huet (1882Busken Huet (1882Busken Huet (1882Busken Huet (1882----1884) 1884) 1884) 1884) C.D. Busken Huet Het land van Rembrand. Studiën over de 
Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. 2 dln., 3 banden. Haarlem 1882-
1884.     

Buvelot (1995) Buvelot (1995) Buvelot (1995) Buvelot (1995) Q. Buvelot ‘Jacob van Campen als schilder en tekenaar’. In: Huisken, 
Ottenheym en Schwartz (red.) (1995), pp. 53-104.    

Buvelot (2004) Buvelot (2004) Buvelot (2004) Buvelot (2004) Q. Buvelot with contributions by C. Vermeeren. Royal Picture Gallery 
Mauritshuis. A Summary Catalogue. The Hague, Zwolle 2004.     

Van Campen (2000) Van Campen (2000) Van Campen (2000) Van Campen (2000) J. van Campen De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en 
zijn verzameling Chinese voorwerpen. Hilversum 2000.     

Carleton/Royston (1780) Carleton/Royston (1780) Carleton/Royston (1780) Carleton/Royston (1780) Letters from and to Dudley Carleton during his embassy in Holland, 
from Jan. 1615/6 to Dec. 1620. The third edition. With an historical preface by Lord Royston, 
earl of Hardwick. London 1780.     

Castiglione/Haakman (2000) Castiglione/Haakman (2000) Castiglione/Haakman (2000) Castiglione/Haakman (2000) Baldassar Castiglione Het boek van de hoveling. Vert. door A. 
Haakman. Amsterdam 2000.    

Catalogus (1896) Catalogus (1896) Catalogus (1896) Catalogus (1896) Catalogus der Tentoonstelling ter herdenking van den 300-jarigen 
geboortedag van Constantijn Huygens. Den Haag 1896.    



269 

 

Charbonneau (1949) Charbonneau (1949) Charbonneau (1949) Charbonneau (1949) F. Charbonneau ‘Le bavardage du manuscrit Mémoires du jeune 
Brienne’. In: VIIe siècle: bulletin de la ‘Societe d’Etude du XVIIe Siecle’ 48 (1949) 3, pp. 537-
545.    

Chmelarz (1883) Chmelarz (1883) Chmelarz (1883) Chmelarz (1883) E. Chmelarz Georg und Jakob Hoefnagel. Wien 1883.    

Christies (2001) Christies (2001) Christies (2001) Christies (2001) Christies Old Master Paintings Part One. London Thursday 13 December 
2001.    

Van der Van der Van der Van der Coelen (2008) Coelen (2008) Coelen (2008) Coelen (2008) P. van der Coelen ‘Portraits of Erasmus’. In: P. van der Coelen. Images 
of Erasmus. Rotterdam 2008.     

Cohen (1980) Cohen (1980) Cohen (1980) Cohen (1980) R. Cohen ‘Charles and Henri Beaubrun’. In: The Burlington Magazine 122 
(1980) 933, pp. 872-873.     

Cools, Keblusek en Noldus (red.Cools, Keblusek en Noldus (red.Cools, Keblusek en Noldus (red.Cools, Keblusek en Noldus (red.) (2006) ) (2006) ) (2006) ) (2006) H. Cools, M. Keblusek en B. Noldus (red.) Your 
Humble Servant. Hilversum 2006.     

Corpus Corpus Corpus Corpus (1982(1982(1982(1982----1989)1989)1989)1989)    J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie (e.a.) A Corpus of Rembrandt Paintings, 
Vol. I-, The Hague, Boston 1982-1989.     

Couvreur (1967) Couvreur (1967) Couvreur (1967) Couvreur (1967) W. Couvreur ‘Daniël Seghers inventaris van door hem geschilderde 
bloemstukken’. In: Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en de oudheidkunst XX (1967), 
pp. 87-158.    

Crommelin (1949) Crommelin (1949) Crommelin (1949) Crommelin (1949) C.A. Crommelin Descriptive catalogue of the Huygens Collection in the 
Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen (National Museum of the 
History of Science) at Leiden. Leiden 1949.    

Davis (2000) Davis (2000) Davis (2000) Davis (2000) N.Z. Davis The gift in sixteenth-century France. Oxford 2000    

Dek (1958) Dek (1958) Dek (1958) Dek (1958) A.W.E. Dek Genealogie der heren en graven van Egmond. ‘s-Gravenhage 1958.     

Dekker (2006) Dekker (2006) Dekker (2006) Dekker (2006) J.J.H. Dekker Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische 
ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900. Amsterdam 2006.     

Delen (1943) Delen (1943) Delen (1943) Delen (1943) A.J.J. Delen ‘Daniel Segers en het huis van Oranje’. In: A.J.J. Delen Oude Kunst 
en Graphiek. Verzamelde opstellen. Antwerpen, Amsterdam 1943, pp. 73-102.    

Delsaute (1998)Delsaute (1998)Delsaute (1998)Delsaute (1998) J.L. Delsaute ‘The Camera Obscura and Painting in the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries’. In: I. Gaskell, M. Jonker (ed.) Vermeer Studies. New Haven, London 
1998, pp. 111-123. 

Denucé (1949) Denucé (1949) Denucé (1949) Denucé (1949) J. Denucé Na Peter Pauwel Rubens. Documenten uit den kunsthandel te 
Antwerpen in de XVIIe eeuw van Matthijs Masson. Antwerpen 1949.     

Depauw en Luijten (1999) Depauw en Luijten (1999) Depauw en Luijten (1999) Depauw en Luijten (1999) C. Depauw en G. Luijten Antoon van Dyck en de prentkunst. 
Antwerpen, Amsterdam 1999.     

Van Deursen, Grootes en Verkuyl (red.) (1987) Van Deursen, Grootes en Verkuyl (red.) (1987) Van Deursen, Grootes en Verkuyl (red.) (1987) Van Deursen, Grootes en Verkuyl (red.) (1987) A.Th. van Deursen, E.K. Grootes en P.E.L. 
Verkuyl (red.) Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van Constantijn Huygens’ leven en 
werk. Deventer 1987.     

Dickey (2004)Dickey (2004)Dickey (2004)Dickey (2004) S.S. Dickey Rembrandt. Portraits in Print. Amsterdam, Philadelphia 2004. Diss. 
New York University.  



270 

 

Dolders (1983) Dolders (1983) Dolders (1983) Dolders (1983) A. Dolders ‘Ut picture poesis: a selective, annotated bibliography of books and 
articles, published between 1900 end 1980, on the interrelation of literature and painting from 
1400 to 1800’. In: Yearbook of comparative and general literature 32 (1983), pp. 105-124.    

Domela Nieuwenhuis (2001) Domela Nieuwenhuis (2001) Domela Nieuwenhuis (2001) Domela Nieuwenhuis (2001) E. Domela Nieuwenhuis Paulus Moreelse (1571-1638). 2 dln. 
Leiden 2001. Diss. UL.    

Donovan (2004) Donovan (2004) Donovan (2004) Donovan (2004) F. Donovan Rubens and England. New Haven, London 2004.    

Doolittle (1968) Doolittle (1968) Doolittle (1968) Doolittle (1968) J. Doolittle ‘Pattern for Nobility: The Comte de Brienne’. In: PMLA 83 (1968) 
5, pp. 1313-1325.    

Van Doorn en Vaillant (1982) Van Doorn en Vaillant (1982) Van Doorn en Vaillant (1982) Van Doorn en Vaillant (1982) M. van Doorn en C. Vaillant Clingendael, het huis, de tuinen, 
de bewoners. Den Haag 1982.    

Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974Drossaers en Lunsingh Scheurleer (1974----1976) 1976) 1976) 1976) S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh 
Scheurleer Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk 
te stellen stukken 1567-1795. 3 dln. ’s-Gravenhage 1974-1976.    

Dudok van Heel Dudok van Heel Dudok van Heel Dudok van Heel (1981) (1981) (1981) (1981) S.A.C. Dudok van Heel ‘Het ‘gewoonlijck model’ van de schilder 
Dirck Bleker’. In: Bulletin van het Rijksmuseum 29 (1981), pp. 214-220.     

Dudok van Heel (2006) Dudok van Heel (2006) Dudok van Heel (2006) Dudok van Heel (2006) S.A.C. Dudok van Heel De jonge Rembrandt onder tijdgenoten. 
Godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam. Rotterdam 2006.     

Duits (1987) Duits (1987) Duits (1987) Duits (1987) H. Duits ‘Twee lofdichten van Constantijn Huygens op Hoofts Hendrik de 
Gróte’. In: Van Deursen, Grootes en Verkuyl (red.) (1987), pp. 205-214.    

Duverger (1972) Duverger (1972) Duverger (1972) Duverger (1972) E. Duverger ‘Abraham van Diepenbeeck en Gonzales Coques aan het werk 
voor de stadhouder Frederik Hendrik, prins van Oranje’. In: Jaarboek van het koninklijk 
museum voor de schone kunsten 1972, pp. 181-237.     

Duverger (1969) Duverger (1969) Duverger (1969) Duverger (1969) E. Duverger Nieuwe gegevens betreffende de kunsthandel van Matthijs 
Musson en Maria Foumenois te Antwerpen tussen 1633 en 1681. Gent 1969.     

Van Eijnden en Van der Willigen (1816) Van Eijnden en Van der Willigen (1816) Van Eijnden en Van der Willigen (1816) Van Eijnden en Van der Willigen (1816) R. van Eijnden en A. van der Willigen Geschiedenis 
der Vaderlandsche schilderkunst sedert de helft der XVIII eeuw. Eerste dl. Haarlem 
MDCCCXVI.     

Van Eikema Van Eikema Van Eikema Van Eikema Hommes (ongepubliceerd) Hommes (ongepubliceerd) Hommes (ongepubliceerd) Hommes (ongepubliceerd) M. van Eikema Hommes ‘Een triomfstoet belicht: 
toepassing en betekenis van de geschilderde lichtval in de decoratie van Huis ten Bosch’.     

Van Eikema Hommes (2004) Van Eikema Hommes (2004) Van Eikema Hommes (2004) Van Eikema Hommes (2004) M. van Eikema Hommes Changing Pictures. Discoloration in 
15th-17th-Century Oil Paintings. London 2004.  Diss. UvA.    

Van Eikema Hommes (2005) Van Eikema Hommes (2005) Van Eikema Hommes (2005) Van Eikema Hommes (2005) M. van Eikema Hommes ‘The Contours in the Paintings of the 
Oranjezaal, Huis ten Bosch’. In: M. van den Doel (ed.) The learned eye. Amsterdam 2005, pp. 
59-84.     

Ekkart (1991) Ekkart (1991) Ekkart (1991) Ekkart (1991) R.E.O. Ekkart ‘Rembrandt, Lievens and Constantijn Huygens.’. In: Vogelaar 
[e.a.] (1991), pp. 48-59.    

Ekkart (1992) Ekkart (1992) Ekkart (1992) Ekkart (1992) R.E.O. Ekkart ‘Leidse burgers in beeld. Portrettisten in Leiden van de late 
zestiende tot de vroege achtiende eeuw’. In: Lunsingh Scheurleer, Fock en Van Dissel Het 
Rapenburg VIa. Leiden 1992, pp. 3-39.     

Ekkart (2007a) Ekkart (2007a) Ekkart (2007a) Ekkart (2007a) R.E.O. Ekkart ‘Portraits in the Golden Age’. In: Ekkart en Buvelot (2007), pp. 
17-47.     



271 

 

Ekkart (2007b) Ekkart (2007b) Ekkart (2007b) Ekkart (2007b) R.E.O. Ekkart ‘Portraiture in Practice’. In: Ekkart en Buvelot (2007), pp. 49-
63.    

Ekkart Ekkart Ekkart Ekkart and Buvelot (2007) and Buvelot (2007) and Buvelot (2007) and Buvelot (2007) R.E.O. Ekkart & Q. Buvelot Dutch Portraits. The Age of 
Rembrandt and Frans Hals. The Hague, London, Zwolle 2007.    

Emmens (1979) Emmens (1979) Emmens (1979) Emmens (1979) J.A. Emmens Rembrandt en de regels van de kunst. Verzameld werk dl 2. 
Amsterdam 1979.     

Emmens (1981a) Emmens (1981a) Emmens (1981a) Emmens (1981a) J.A. Emmens ‘Apelles en Apollo. Nederlandse gedichten op schilderijen in de 
17de eeuw’. In: J.A. Emmens Kunsthistorische opstellen I. Verzameld werk dl. 3. Amsterdam 
1981, pp. 5-60.     

Emmens (1981b) Emmens (1981b) Emmens (1981b) Emmens (1981b) J.A. Emmens ‘Ay Rembrant, maal Cornelis stem’. In: J.A. Emmens 
Kunsthistorische opstellen I. Verzameld werk dl. 3. Amsterdam 1981, pp. 61-97.     

Eyffinger (red.) (1987) Eyffinger (red.) (1987) Eyffinger (red.) (1987) Eyffinger (red.) (1987) A. Eyffinger (red.) Huygens herdacht. Catalogus bij de tentoonstelling 
in de Koninklijke Bibliotheek ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Constantijn Huygens 
26 maart – 9 mei 1687. Den Haag 1987. 

Eymael (1896) Eymael (1896) Eymael (1896) Eymael (1896) H.J. Eymael ‘Constantijn Huygens en de schilderkunst’. In: OH 14 (1896), pp. 
185-198.    

Feer (1987) Feer (1987) Feer (1987) Feer (1987) B.A.M. Feer ‘Constantijn Huygens: kunstkenner en adviseur’. In: T.G. Kootte 
(ed.) Constanter. Het leven en werk van Constantijn Huygens 1596-1687. Zwolle 1987, pp. 19-
21.    

Fock (1979) Fock (1979) Fock (1979) Fock (1979) C.W. Fock ‘The Princes of Orange as Patrons of Art in the Seventeenth Century’. 
In: Apollo 90 (1979) 214, pp. 466-475.    

Fock (1990) Fock (1990) Fock (1990) Fock (1990) C.W. Fock ‘Kunstbezit in Leiden in de 17de eeuw’. In: Lunsingh Scheurleer, Fock 
en Van Dissel Het Rapenburg V. Leiden 1990, pp. 3-37.    

Frijhoff en Spies (1999) Frijhoff en Spies (1999) Frijhoff en Spies (1999) Frijhoff en Spies (1999) W. Frijhoff en M. Spies, met medew. van W. van Bunge en N. 
Veldhorst 1650. Bevochten eendracht. Den Haag 1999.    

Van Gelder (1942) Van Gelder (1942) Van Gelder (1942) Van Gelder (1942) H.E. van Gelder ‘Haagsche kunstverzamelingen voor 1900’. In: Jaarboek 
Die Haghe 1942, pp. 1-36.     

Van Gelder (1947) Van Gelder (1947) Van Gelder (1947) Van Gelder (1947) H.E. van Gelder ‘Constantijn Huygens en de schilders van zijn tijd’. In: 
Critisch Bulletin: Pen en Penseel, bijzonder nr. van (1947), pp. 205-211.    

VVVVan Gelder (1957) an Gelder (1957) an Gelder (1957) an Gelder (1957) H.E. van Gelder Ikonografie van Constantijn Huygens en de zijnen. Den 
Haag 1957.    

Van Gelder (1958) Van Gelder (1958) Van Gelder (1958) Van Gelder (1958) H.E. van Gelder ‘De jonge Huygensen en Rembrandt’. In: OH 73 (1958), 
pp. 238-241. 

Van Gelder (1959) Van Gelder (1959) Van Gelder (1959) Van Gelder (1959) H.E. van Gelder ‘Const. Huygens en Rembrandt’. In: OH 74 (1959), pp. 
174-179.     

Van Gelder (1947) Van Gelder (1947) Van Gelder (1947) Van Gelder (1947) J.G. van Gelder ‘De schilderijen van de Oranjezaal in Huis ten Bosch’. In: 
Verslag van het congres van Nederlandsche historici (1947), pp. 39-40.    

Van Gelder (1948Van Gelder (1948Van Gelder (1948Van Gelder (1948----1949) 1949) 1949) 1949) J.G. van Gelder ‘De schilders van de Oranjezaal’. In: Nederlandsch 
Kunsthistorisch Jaarboek 1948-1949, pp. 118-164.    



272 

 

Van Gelder (1949) Van Gelder (1949) Van Gelder (1949) Van Gelder (1949) J.G. van Gelder ‘De opdrachten van de Oranje’s aan Thomas Willeboirts 
Bosschaert en Gonzales Coques’. In: OH 64 (1949) I-VI, pp. 40-56.    

Van Gelder (1950Van Gelder (1950Van Gelder (1950Van Gelder (1950----1951) 1951) 1951) 1951) J.G. van Gelder ‘Rubens in Holland in de zeventiende eeuw’. In: NKJ 
1950-1951, pp. 103-150.    

Van Gelder (1971) Van Gelder (1971) Van Gelder (1971) Van Gelder (1971) J.G. van Gelder ‘Jan de Bisschop’. In: OH 68 (1971), pp. 201-288.    

Van Gelder and Jost (1985) Van Gelder and Jost (1985) Van Gelder and Jost (1985) Van Gelder and Jost (1985) J.G. van Gelder and I. Jost Jan de Bisschop and his Icones & 
Paradigmata [1668-1671]. Classical Antiquities and Italian Drawings for Artistic Instruction in 
Seventeenth Century Holland. Doornspijk 1985. 

Gerson (1961) Gerson (1961) Gerson (1961) Gerson (1961) H. Gerson Seven letters by Rembrandt. Trancr. by I.H. van Eeghen. Transl. 
Y.D. Ovink. The Hague 1961.    

Giltaij en Kelch (1996) Giltaij en Kelch (1996) Giltaij en Kelch (1996) Giltaij en Kelch (1996) J. Giltaij en J. Kelch Lof der zeevaart. De Hollandse zeeschilders van de 
17e eeuw. Rotterdam, Berlin 1996.    

Goeree (1697) Goeree (1697) Goeree (1697) Goeree (1697) W. Goeree Inleyding tot de praktyk der algemeene Schilderkonst; waar in 
Neffens de Heerlijkheid en Nuttigheid derselve, kortelijk werd aangewesen, wat dingen tot 
grondig verstand der Schilderkonst behoorden geweten te zijn; en op wat wijse men sijn 
oeffening, om daar in een volkkomen Meester te worden, behoorlijk aanleggen sal. In desen 
Derden Druk van nieuws oversien door W. Goeree. T’Amsterdam […] 1697.    

Goeree/Kwakkelstein (1998) Goeree/Kwakkelstein (1998) Goeree/Kwakkelstein (1998) Goeree/Kwakkelstein (1998) W. Goeree Inleydinge tot de Al-ghemeene Teycken-Konst. Een 
kritische geannoteerde ed. door M. Kwakkelstein. Leiden 1998.    

Goldberg (1828a) Goldberg (1828a) Goldberg (1828a) Goldberg (1828a) Catalogue de Livres Manuscrits, en Langues [etc.] Formant la Bibliotheque 
de monsieur J. Goldberg, […]; auxquels est jointe une collection de Tableaux, D’Estampes 
encadrées et detachées, de curiosités et de musique; Don’t la vente publique se fera a l’hotel de 
Mr. Goldberg, au Plein, coin de la rue, dite lange Pooten, Mardi le 22 Avril 1828 et jours 
suivans: par J. Immerzeel, Jr. Libraire et Marchand de Tableaux a la Haye […].    

Goldberg (1828b) Goldberg (1828b) Goldberg (1828b) Goldberg (1828b) Catalogus eener fraaije en kostbare Verzameling van Diversche voorwerpen 
van kunst, zeldzaamheid en waardij; bestaande in: 10. Antieke gesneden steenen; Edelgesteente; 
gemonteerde Antieken en Juweelen; Goud. […] 140. Schilderijen; Miniaturen; Teekeningen en 
Prenten. […] Al hetwelk zal worden verkocht in ’s Gravenhage, ten huize van wijlen den 
Hoogwelgeboren Heer Jonkheer J. Goldberg, hoek van het Plein en de Lange Pooten, op den 
26 November 1828, en volgende dagen, ten overstaan van den Notaris Mr. T.A. Holland, door 
J. Immerzeel, Junior, Boek- en Kunsthandelaar, […].    

Goldfarb (2002) Goldfarb (2002) Goldfarb (2002) Goldfarb (2002) H.T. Goldfarb (ed.) Richelieu. Art and Power. Gent 2002.    

Groenveld (1981) Groenveld (1981) Groenveld (1981) Groenveld (1981) S. Groenveld ‘Pieter Corneliszoon Hooft en de geschiedenis van zijn eigen 
tijd.’ In: S. Groenveld Hooft als historieschrijver: twee studies. Weesp 1981, pp. 7-46,  93-99.    

Groenveld (1988a) Groenveld (1988a) Groenveld (1988a) Groenveld (1988a) S. Groenveld “C’est le pere, qui parle’. Patronage bij Constantijn Huygens 
(1596-1687)’. In: Oranje-Nassau Museum Jaarboek, 1988, pp. 52-107.     

Groenveld (1988b) Groenveld (1988b) Groenveld (1988b) Groenveld (1988b) S. Groenveld “Een out ende getrouw dienaer, beyde van den staet ende 
welstant in t’huys van Oragnen’ Constantijn Huygens (1596-1687), een hoog Haags 
ambtenaar’. In: Holland, regionaal-historisch tijdschrift 20 (1988) 1, pp. 3-32.    

Groenveld (1997) Groenveld (1997) Groenveld (1997) Groenveld (1997) S. Groenveld ‘Frederik Hendrik en zijn entourage. Een politieke 
levensschets’. In: Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997), pp. 18-33.    

        



273 

 

Grootes (1997) Grootes (1997) Grootes (1997) Grootes (1997) E.K. Grootes “Ter begraeffenisse van den hooghgeleerden heere, Peter 
Schryver’ Iets over de ontstaanssituatie van gelegenheidspoëzie in de zeventiende eeuw’. In: 
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1996-1997, verschenen 1998), 
pp. 3-14.    

Guazzo/Van Triere (1603) Guazzo/Van Triere (1603) Guazzo/Van Triere (1603) Guazzo/Van Triere (1603) Van den Heuschen Burgerlycken Ommegangh. […] 
Oorsprongkelijck, door den Edelen Heer Stephanum Guazzum, […] Ende alsnu door Gomes 
van Triere […] uyt d’Italiaensche in Nederduytsche Tale overgheset. […] Alckmaer 1603.    

Van der Haagen (1928Van der Haagen (1928Van der Haagen (1928Van der Haagen (1928----1929) 1929) 1929) 1929) J.K. van der Haagen ‘Het Plein, Huygens en Frederik Hendrik’. 
In: Die Haghe Jaarboek 1928-1929, pp. 4-38.    

Haak (1990), (1969)Haak (1990), (1969)Haak (1990), (1969)Haak (1990), (1969)1111    B. Haak Rembrandt zijn leven, zijn werk, zijn tijd. Herziene, 
Nederlandstalige ed. Amsterdam 1990 (1969)1.    

Hautekeete (2007) Hautekeete (2007) Hautekeete (2007) Hautekeete (2007) S. Hautekeete (ed.) Tekeningen uit Nederland Gouden Eeuw in de 
verzameling van Jean de Grez. Brussel, Gent 2007.     

Haverkamp Begemann (1967) Haverkamp Begemann (1967) Haverkamp Begemann (1967) Haverkamp Begemann (1967) E. Haverkamp Begemann ‘Cornelis Vroom aan het Meer van 
Como’. In: OH 82  (1967)  1-2, pp. 65-67; 82.    

Heeffer (2006) Heeffer (2006) Heeffer (2006) Heeffer (2006) A. Heeffer ‘Récréations Mathématiques. A Study of Its Authorship, Sources 
and Influence’. In: Gibeciere 1 (2006) 2, pp. 77-167.    

De Heer (1988) De Heer (1988) De Heer (1988) De Heer (1988) A.R.E. de Heer ‘Het tekenonderwijs van Constantijn Huygens en zijn 
kinderen’. In: V. Freijser (red.) Soeticheydt des Buyten-levens. Leven en leren op Hofwijck. 
Delft 1988, pp. 43-63.    

De Heer (1993) De Heer (1993) De Heer (1993) De Heer (1993) A.R.E. de Heer ‘Constantijn Huygens en de penningkunst’. In: Jaarboek voor 
munt- en penningkunde 80 (1993), pp. 271-288.    

Heijbroek (1983) Heijbroek (1983) Heijbroek (1983) Heijbroek (1983) J.F. Heijbroek (eindred.) Met Huygens op reis. Tekeningen en 
dagboeknotities van Constantijn Huygens jr. (1628-1697), secretaris van stadhouder-koning 
Willem III. Zutphen 1983.     

Heinrich (2003) Heinrich (2003) Heinrich (2003) Heinrich (2003) A. Heinrich Thomas Willeboirts Bosschaert (1613/14-1654). Ein Flamischer 
nachfolger Van Dycks. 2 dln. Turnhout 2003.     

Held (1991) Held (1991) Held (1991) Held (1991) J.S. Held ‘Constantijn Huygens and Susanna van Baerle: A Hitherto Unknown 
Portrait’. In: The Art bulletin. A quarterly published by the College Art Association 73 (1991), 
pp. 653-668.    

Heldring (1967) Heldring (1967) Heldring (1967) Heldring (1967) H.H. Heldring ‘De Portretten galerijen op het huis Ter Nieuburch te 
Rijswijk’. In: Vereniging Die Haghe Jaarboek (1967), pp. 66-71.    

Hendrix (1993) Hendrix (1993) Hendrix (1993) Hendrix (1993) H.A. Hendrix Traiano Boccalini. Fra erudizione e polemica. Studi sulla 
fortuna di un’opera satirica nella coscienza politica e culturale europea. Amsterdam 1993. 
Diss. UvA.    

Hénin (2000) Hénin (2000) Hénin (2000) Hénin (2000) E. Hénin ‘Le Cabinet de Loménie de Brienne: une poétique de la curiosité’. In: 
XVIIe siecle 208 (2000) 3, pp. 406-441.    

Heringa (1961) Heringa (1961) Heringa (1961) Heringa (1961) J. Heringa De eer en hoogheid van de staat. Over de plaats der Verenigde 
Nederlanden in het diplomatieke leven van de zeventiende eeuw. Groningen 1961.     

Hermkens (1987) Hermkens (1987) Hermkens (1987) Hermkens (1987) H.M. Hermkens ‘Huygens als dialectkenner’. In: N.F. Streekstra (red.) 
Constantijn Huygens 1596-1687. Lezingen van het tweede Groningse Huygens-symposium. 
Groningen, 1997, pp. 51-68.  



274 

 

Van ‘t Hof (1696) Van ‘t Hof (1696) Van ‘t Hof (1696) Van ‘t Hof (1696) B. van ’t Hof (red.) De oude plattegronden van de stad Delft. Rotterdam, ’s 
Gravenhage 1969.    

Hofman (1983) Hofman (1983) Hofman (1983) Hofman (1983) H.A. Hofman Constantijn Huygens (1596-1687). Een 
christelijkhumanistische bourgeois gentilhomme in dienst van het Oranjehuis. Utrecht 1983. 
Diss. UU.    

Hollstein (1949>) Hollstein (1949>) Hollstein (1949>) Hollstein (1949>) F.W.H.    Hollstein Dutch and Flemish Etchings, Woodcuts and Engravings, 
ca. 1450-1700. Amsterdam, 1949 >    

Hooft/Van Tricht (1976Hooft/Van Tricht (1976Hooft/Van Tricht (1976Hooft/Van Tricht (1976----1979) 1979) 1979) 1979) De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Uitgeg. door 
H.W. van Tricht. 3 dln. Culemborg 1976-1979.    

Horatius/Rushton Fairclough (1961) Horatius/Rushton Fairclough (1961) Horatius/Rushton Fairclough (1961) Horatius/Rushton Fairclough (1961) Horace Satires, Epistles and Ars Poetica. With an English 
transl. by H. Rushton Fairclough. Cambridge, Massachusetts, London 1961.     

Hourticq (1905) Hourticq (1905) Hourticq (1905) Hourticq (1905) L. Hourticq ‘Un amateur de curiosités sous Louis XIV. Louis Henri de 
Loménie, comte de Brienne d’après un manuscrit inédit’. In: Gazette des Beavx-Arts 47 
(1905), pp. 57-71, 237-251, 326-340.    

Hovesen (1987) Hovesen (1987) Hovesen (1987) Hovesen (1987) E. Hovesen Lægen Ole Worm 1588-1654. En medicinhistorik undersǿgelse og 
vurdering. Århus 1987. Diss. Aarhus Universitet.    

Howarth (2009) Howarth (2009) Howarth (2009) Howarth (2009) J. Howarth The Steenwyck family as masters of perspective. Hendrick van 
Steenwyck the Elder (c. 1550-1603), Hendrick van Steenwyck the Younger (1580/82-1649), 
Susanna van Steenwyck (dates unknown – active 1639-c. 1660). Turnhout 2009.    

Hudig (1928) Hudig (1928) Hudig (1928) Hudig (1928) F.W. Hudig Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd. Amsterdam 1928. Oratie 
UvA.    

Huisken, Ottenheym en Schwartz (red.) (1995) Huisken, Ottenheym en Schwartz (red.) (1995) Huisken, Ottenheym en Schwartz (red.) (1995) Huisken, Ottenheym en Schwartz (red.) (1995) J.K. Huisken, K. Ottenheym en G. Schwartz 
(red.) Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw. Amsterdam 1995.     

Huygens (1644) Huygens (1644) Huygens (1644) Huygens (1644) C. Hugenii, […] Momenta Desultoria. Poëmatum Libri XI. Edente Caspari 
Barlaeo. Typin Bonaventurae & Abrahami Elzevirii. CIŦ  IŦ  C XLIV.    
    
Huygens (1655) Huygens (1655) Huygens (1655) Huygens (1655) C. Hugenii, […] Momenta Desultoria. Poëmatum Libri XIV. Editio altera, 
multò priore aullier. Procurante Ludovico Hugenio C.F. Cùm Praefatione Casparis Barlaei. 
Hagae Comitum, Ex. Typographia Adriani Vlacq CIŦ  IŦ CLV.    
    
HuygenHuygenHuygenHuygens (1658) s (1658) s (1658) s (1658) C. Huygens Koren-Bloemen. Nederlandsche Gedichten Van Constantin 
Huygens Ridder; […]. In XIX Boecken. In 's Graven-Hage […] M.DC.LVIII.    
    
Huygens (1672) Huygens (1672) Huygens (1672) Huygens (1672) C. Huygens Koren-Bloemen. Nederlandsche Gedichten Van Constantin 
Huygens Ridder; […]. Tweede Druck. Vermeerdert tot XXVII Boecken. T'Amsterdam, […] 
1672.    
    
Huygens (1688) Huygens (1688) Huygens (1688) Huygens (1688) C. Huygens Catalogus der bibliotheek van Constantyn Huygens verkocht op 
de groote zaal van het hof te ’s-Gravenhage 1688. Opnieuw uitgegeven naar het eenige 
overgebleven exemplaar. ’s-Gravenhage 1903. Zie ook URL: 
http://www.xs4all.nl/~adcs/Huygens/varia/catal-voorrede.html [13/08/2010]. 
 
Huygens/Blijlevens (e.a.) (1988) Huygens/Blijlevens (e.a.) (1988) Huygens/Blijlevens (e.a.) (1988) Huygens/Blijlevens (e.a.) (1988) Constantijn Huygens’ Sneldichten Menschen. Naar de 
autograaf uitgeg. en toegel. Tilburg 1988.    
    



275 

 

Huygens/Blom (2003aHuygens/Blom (2003aHuygens/Blom (2003aHuygens/Blom (2003a) ) ) ) Constantijn Huygens Journaal van de reis naar Venetië. Vert. en ingel. 
door F.R.E. Blom. Amsterdam 2003.     

Huygens/Blom (2003b) Huygens/Blom (2003b) Huygens/Blom (2003b) Huygens/Blom (2003b) Constantijn Huygens Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee 
boeken. 2 dln. Ingel., bezorgd, vert. en van commentaar voorzien door F.R.E. Blom. 
Amsterdam 2003. Diss. UL.  

[Huygens’] Brieven [Huygens’] Brieven [Huygens’] Brieven [Huygens’] Brieven Constantijn Huygens De briefwisseling (1608-1687). Uitgeg. door J.A. 
Worp. 6 dln. ’s-Gravenhage 1911-1917. Zie ook URL: 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Huygens [13/08/2010].    

[Huyg[Huyg[Huyg[Huygens’] Gedichten ens’] Gedichten ens’] Gedichten ens’] Gedichten Constantijn Huygens De gedichten. Naar zijn handschrift uitgeg. door 
J.A. Worp. 9 dln. Groningen 1892-1899. Zie ook URL: 
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Huygens/ [13/08/2010].    

Huygens/Heersche, Hermkens (2001) Huygens/Heersche, Hermkens (2001) Huygens/Heersche, Hermkens (2001) Huygens/Heersche, Hermkens (2001) Constantijn Huygens Dingen. Amsterdam, Munster 
2001.    

Huygens/Heesakkers (1994), (1987)Huygens/Heesakkers (1994), (1987)Huygens/Heesakkers (1994), (1987)Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1 1 1 1 Constantijn Huygens Mijn jeugd. Vert. en toelichtingen: 
C.L. Heesakkers. Amsterdam 1994, 19871.    

Huygens/Hermkens (1987) Huygens/Hermkens (1987) Huygens/Hermkens (1987) Huygens/Hermkens (1987) Constantijn Huygens Trijntje Cornelis. 2 dln. Uitgeg. door HM. 
Hermkens. Utrecht 1987. 

Huygens/Huysman en Rasch (2009) Huygens/Huysman en Rasch (2009) Huygens/Huysman en Rasch (2009) Huygens/Huysman en Rasch (2009) Béatrix & Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de 
Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662. Bijeengebracht, vert. en toegel. door I. Huysman 
en R. Rasch. Den Haag, Amsterdam, 2009.    

Huygens/Jorissen (1873Huygens/Jorissen (1873Huygens/Jorissen (1873Huygens/Jorissen (1873) ) ) ) Mémoires par C. Huygens ; publ. pour la première fois, d’après les 
minutes de l’auteur, précédés d’une introd. par Theod. Jorissen. La Haye 1873.    

Huygens/Kan (1971) (1946Huygens/Kan (1971) (1946Huygens/Kan (1971) (1946Huygens/Kan (1971) (19461111) ) ) ) De jeugd van Constantijn Huygens. Door hemzelf beschreven. 
Uit het Latijn vert., toegel. en met aantek. voorzien door A.H. Kan. Met een bijdrage van G. 
Kamphuis. Rotterdam 1971, 19461.    

Huygens/Leerintveld (2001) Huygens/Leerintveld (2001) Huygens/Leerintveld (2001) Huygens/Leerintveld (2001) Constantijn Huygens Nederlandse gedichten 1614-1625. 
Historisch-kritische uitg., verz. door A.M.Th. Leerintveld. 2 dln. Den Haag 2001.    

Huygens/Rasch (2007)Huygens/Rasch (2007)Huygens/Rasch (2007)Huygens/Rasch (2007) Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn 
Huygens. Bijeengebracht, ingel. en vert. door R. Rasch. 2 dln. Verloren 2007.  

Huygens/Strengholt (1974) Huygens/Strengholt (1974) Huygens/Strengholt (1974) Huygens/Strengholt (1974) Constantijn Huygens Heilighe Daghen. Uitgeg. naar de eerste ed. 
van 1645. Ingel. en toegel. door L. Strengholt. Amsterdam 1974.    

Huygens/Strengholt (1981) Huygens/Strengholt (1981) Huygens/Strengholt (1981) Huygens/Strengholt (1981) Constantijn Huygens Zee-straet. Ingel. en toegel. door L. 
Strengholt. Zutphen 1981.    

Huygens/Van Strien (1990) Huygens/Van Strien (1990) Huygens/Van Strien (1990) Huygens/Van Strien (1990) Constantijn Huygens Mengelingh. Tekstuitg. met inl. en 
toelichtingen door A. van Strien. Amsterdam 1990. Diss. VU.    

Huygens/Van Strien (2008) Huygens/Van Strien (2008) Huygens/Van Strien (2008) Huygens/Van Strien (2008) Constantijn Huygens Hofwijck. Historisch-kritische uitg. met 
comment. door A. van Strien; met een studie over de literair- en ideeënhistorische context van 
het gedicht door W.B. de Vries. 3 dln in 2 bd. Amsterdam 2008.    

Huygens/Van Strien en Van der Leer (2002) Huygens/Van Strien en Van der Leer (2002) Huygens/Van Strien en Van der Leer (2002) Huygens/Van Strien en Van der Leer (2002) Hofwijck. Het gedicht en de buitenplaats van 
Constantijn Huygens. A. van Strien en K. van der Leer Zutphen 2002.    



276 

 

Huygens/Worp (1891) Huygens/Worp (1891) Huygens/Worp (1891) Huygens/Worp (1891) ‘Constantijn Huygens over de schilders van zijn tijd’. Door J.A. Worp. 
In: OH 9 (1891), pp. 106-136.    

Huygens/Zwaan (1968) Huygens/Zwaan (1968) Huygens/Zwaan (1968) Huygens/Zwaan (1968) C. Huygens Avondsmaalsgedichten en Heilige Dagen. Uitgeg. en 
toegel. door F.L. Zwaan. Zwolle 1968.    

Huygens/Zwaan (1974) Huygens/Zwaan (1974) Huygens/Zwaan (1974) Huygens/Zwaan (1974) C. Huygens Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken der 
Vereenighde Nederlanden. Tekstbezorging en commentaar van F.L. Zwaan. Amsterdam 1974.     

Huygens/Zwaan (1984) Huygens/Zwaan (1984) Huygens/Zwaan (1984) Huygens/Zwaan (1984) C. Huygens Ooghen-Troost. Uitgeg. naar de autograaf en de drukken 
ingel. en toegel. door F.L. Zwaan. Groningen 1984.    

Huysman Huysman Huysman Huysman (2010) (2010) (2010) (2010) I. Huysman ‘Bewondering of berekening? De geschenkenuitwisseling tussen 
Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens’. In: Vrouwen rondom Huygens, themanummer 
De zeventiende eeuw 25 (2009) 2, Hilversum 2010, pp. 203-223.    

Jacoby (2000) Jacoby (2000) Jacoby (2000) Jacoby (2000) J. Jacoby Hans von Aachen 1552-1615. Berlin 2000.    

James (1999) James (1999) James (1999) James (1999) S.E. James ‘Margaret Lemon: Model, Mistress, Muse’. In: Jaarboek Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1999, pp. 90-110.    

Janssen (2005) Janssen (2005) Janssen (2005) Janssen (2005) G.H. Janssen Creaturen van de macht. Patronage bij Willem Frederik van 
Nassau (1613-1664). Amsterdam 2005.     

Janssen (2009) Janssen (2009) Janssen (2009) Janssen (2009) N. Janssen ‘Wyntges, Geertruyd’. In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. 
URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/wyntges [07/04/2009].    

Jardine (2008) Jardine (2008) Jardine (2008) Jardine (2008) L. Jardine Going Dutch. How England plundered Holland's Glory. London 
2008.    

JimkesJimkesJimkesJimkes----Verkade (1981) Verkade (1981) Verkade (1981) Verkade (1981) E. Jimkes-Verkade ‘De ikonologie van het grafmonument van Willem 
I, Prins van Oranje’. In: De stad Delft. Cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667. Twee dln. 
Delft 1981, pp. 214-227.     

Jones (1988) Jones (1988) Jones (1988) Jones (1988) M.A. Jones A catalogue of the French medals in the Britih Museum. Vol. 2: 1600-
1672. London 1988.    

Jonckheere (2008) Jonckheere (2008) Jonckheere (2008) Jonckheere (2008) K. Jonckheere The auction of King William’s paintings 1713. Elite 
international art trade at the end of the Dutch Golden Age. Amsterdam, Philadelphia 2008. 
Diss. UvA.    

De Jonge [1826] De Jonge [1826] De Jonge [1826] De Jonge [1826] J.C. de Jonge Verslag omtrent de verzameling van handschriften, toebehoord 
hebbende aan Jonkhr. C.A. van Sypesteyn. [Geen plaats, 1826]. 

De Jongh (1986) De Jongh (1986) De Jongh (1986) De Jongh (1986) E. de Jongh Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de 
Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw. Zwolle, Haarlem 1986.    

De Jongh (2006) De Jongh (2006) De Jongh (2006) De Jongh (2006) E. de Jongh ‘De iconografische voorraadkamer’. In: M. Haveman, E. de 
Jongh (red. e.a.) Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaar vanaf 
1200 tot heden. Lochem, Amsterdam 2006, pp. 162-187.     

Kai Sass (1971) Kai Sass (1971) Kai Sass (1971) Kai Sass (1971) E. Kai Sass Comments on Rembrandt’s Passion Paintings and Constantijn 
Huygens’s Iconography. København 1971.    

Kamphuis (1946) Kamphuis (1946) Kamphuis (1946) Kamphuis (1946) G. Kamphuis ‘Constantijn Huygens als kunstcriticus’. In: Huygens/Kan 
(1971) (19461), pp. 141-147.    



277 

 

Kamphuis (1954) Kamphuis (1954) Kamphuis (1954) Kamphuis (1954) G. Kamphuis ‘Een stijlfiguur in portretbijschriften der 16de en 17de eeuw’. In: 
De Nieuwe Taalgids 47 (1954), pp. 145-150.    

Keblusek (1997a) Keblusek (1997a) Keblusek (1997a) Keblusek (1997a) M. Keblusek ‘Het Boheemse hof in Den Haag’. In: Keblusek en Zijlmans 
(red.) (1997), pp. 47-57.    

Keblusek (1997b) Keblusek (1997b) Keblusek (1997b) Keblusek (1997b) M. Keblusek ‘Boeken aan het stadhouderlijk hof’. In: Keblusek en Zijlmans 
(red.) (1997), pp. 143-160.    

Keblusek (2003) Keblusek (2003) Keblusek (2003) Keblusek (2003) M. Keblusek ‘Cultural and political brokerage in seventeenth-century 
England: the case of Balthazar Gerbier’. In: Leids Kunsthistorisch Jaarboek 13 (2003), pp. 73-
82.    

Keblusek en Zijlmans (red.) (1997) Keblusek en Zijlmans (red.) (1997) Keblusek en Zijlmans (red.) (1997) Keblusek en Zijlmans (red.) (1997) M. Keblusek en J. Zijlmans (red.) Vorstelijk Vertoon. Aan 
het hof van Frederik Hendrik en Amalia. Den Haag, Zwolle 1997.     

Kernkamp (1Kernkamp (1Kernkamp (1Kernkamp (1903) 903) 903) 903) G.W. Kernkamp Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en 
Denemarken naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. ’s Gravenhage 
1903.     

Kernkamp (1907) Kernkamp (1907) Kernkamp (1907) Kernkamp (1907) G.W. Kernkamp ‘Rekeningen van schilderijen en muziekinstrumenten, 
door Dr. Jonas Charisius in 1607 en 1608 in de Nederlanden gekocht’. In: Bijdragen en 
mededeelingen van het historisch genootschap 28 (1907), pp. 457-473.     

Kernkamp (1943) Kernkamp (1943) Kernkamp (1943) Kernkamp (1943) G.W. Kernkamp Prins Willem II. Amsterdam 1943.     

Keyes (1975) Keyes (1975) Keyes (1975) Keyes (1975) G. Keyes Cornelis Vroom: Marine and landscape artist. 2 vols. Alphen aan den 
Rijn 1975.    

Klessmann (2006) Klessmann (2006) Klessmann (2006) Klessmann (2006) R. Klessmann Im Detail die Welt entdecken. Adam Elsheimer 1578-1610. 
Frankfurt 2006.     

Kloek, Peters Sengers (e.a.) (red.) (1998) Kloek, Peters Sengers (e.a.) (red.) (1998) Kloek, Peters Sengers (e.a.) (red.) (1998) Kloek, Peters Sengers (e.a.) (red.) (1998) E. Kloek, C. Peters Sengers, E. Tobé (red.) Vrouwen 
en kunst in de Republiek. Een overzicht. Hilversum 1998.     

Knevel (2001) Knevel (2001) Knevel (2001) Knevel (2001) P. Knevel Het Haagse Bureau. 17de-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en 
eigenbelang. Amsterdam 2001.    

Knuttel (1935) Knuttel (1935) Knuttel (1935) Knuttel (1935) G. Knuttel Gemeentemuseum ’s-Gravenhage. Catalogus van de schilderijen 
aquarellen en teekeningen. ’s-Gravenhage 1935.    

Knuttel (1978) Knuttel (1978) Knuttel (1978) Knuttel (1978) W.P.C. Knuttel Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de 
Koninklijke Bibliotheek. 9 dln. Herdruk naar ’s-Gravenhage 1890-1920. Dl. 1. Utrecht 1978.    

Kok (1895) Kok (1895) Kok (1895) Kok (1895) A.S. Kok ‘Aren-Lezing, no. 56: Nog eens Huygens en de schilderkunst’. In: Noord 
en Zuid, taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden […] 18 (1895), pp. 216-225.    

Kolfin (ongepubliceerd) Kolfin (ongepubliceerd) Kolfin (ongepubliceerd) Kolfin (ongepubliceerd) E. Kolfin ‘Amalia’s ambitions. War, dynasty and power in the 
Oranjezaal of Huis ten Bosch 1650-1700’.     

Kolfin (2006) Kolfin (2006) Kolfin (2006) Kolfin (2006) E. Kolfin ‘Dedicaties en zelfcensuur. Jan van Bronchorsts kaart van Breda als 
geschenk aan Frederik Hendrik’. In: Kunstlicht 27 (2006) 2/3, pp. 75-77.  

Kooijmans (1997) Kooijmans (1997) Kooijmans (1997) Kooijmans (1997) L. Kooijmans Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende 
en achttiende eeuw. Amsterdam 1997.    

Kranz (1981) Kranz (1981) Kranz (1981) Kranz (1981) G. Kranz Das Bildgedicht. Theorie, Lexicon, Bibliographie. 2 dln. Köln, Wien 
1981.     



278 

 

Kranz (1986) Kranz (1986) Kranz (1986) Kranz (1986) G. Kranz Meisterwerke in Bildgedichte. Rezeption vond Kunst in der Poesie. 
Frankfurt am Main, Bern, New York 1986.    

Kretschmar (1969) Kretschmar (1969) Kretschmar (1969) Kretschmar (1969) F.G.L.O. Kretschmar ‘De portretten op het kasteel Sypesteyn te 
Loosdrecht’. In: Jaarboek van het centraal bureau voor Genealogie 23 (1969), pp. 114-173.    

De Kruyter (1971) De Kruyter (1971) De Kruyter (1971) De Kruyter (1971) C.W. de Kruyter Constantijn Huygens Oogentroost. Een interpretatieve 
studie. Meppel 1991. Diss. VU.    

Kuiper (1987) Kuiper (1987) Kuiper (1987) Kuiper (1987) G.C. Kuiper ‘Huygens’ eervolle opdracht: Een brief aan Heinsius over Oranjes 
grafschrift’. In: Hermeneus 59 (1987), pp. 177-180. 

Lammertse en Van der Veen (2006) Lammertse en Van der Veen (2006) Lammertse en Van der Veen (2006) Lammertse en Van der Veen (2006) F. Lammertse en J. van der Veen Uylenburgh & Zoon. 
Kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse 1625-1675. Zwolle, Amsterdam 2006.    

Lampsonius/Puraye (1956) Lampsonius/Puraye (1956) Lampsonius/Puraye (1956) Lampsonius/Puraye (1956) Dominique Lampson: Les Effigies des Peintres celebres des Pays-
Bas. Edition critique par Jean Puraye. [G.p.], 1956.    

LLLLand (1994) and (1994) and (1994) and (1994) N.E. Land The viewer as a poet The Renaissance Response to Art. Pennsylvania 
1994.    

Laveissiere (2002) Laveissiere (2002) Laveissiere (2002) Laveissiere (2002) S. Laveissiere ‘Counsel and Courage: The Galerie des Hommes Illustres in 
the Palais Cardinal, a Self-Portrait of Richelieu’. In: Goldfarb (2002), pp. 64-71.     

Lawrence (1985) Lawrence (1985) Lawrence (1985) Lawrence (1985) C. Lawrence “Worthy of Milord’s Houdse’? Rembrandt, Huygens and Dutch 
Classicism’. In: Konsthistorisk Tidskrift 54 (1985), pp. 16-25.     

Lebrun/Merrifield (1999), (1967)Lebrun/Merrifield (1999), (1967)Lebrun/Merrifield (1999), (1967)Lebrun/Merrifield (1999), (1967)1111    P. Lebrun Recueuil des essaies des merveilles de la peinture. 
In: M.P. Merrifield Medieval and Renaissance Treatises on the arts of Painting. Original Texts 
with English Transl.. Two Volumes Bound as One. Mineola, New York 1999, 19671, pp. 757-
841.    

Leeflang (1997) Leeflang (1997) Leeflang (1997) Leeflang (1997) H. Leeflang ‘Dutch landscape: the urban view. Haarlem and its environs in 
literature and art, 15th -17th century’. In: NKJ 48 (1997), pp. 53-115.     

Leeflang (2004) Leeflang (2004) Leeflang (2004) Leeflang (2004) H. Leeflang ‘Geen dromen of grillen van schilders. De bomen van Johannes 
Brosterhuysen (1596-1650)’. In: Kunstschrift 48 (2004) 4, pp. 24-29.     

Leeflang (2003a) Leeflang (2003a) Leeflang (2003a) Leeflang (2003a) H. Leeflang ‘Het leven van Hendrick Goltzius (1558-1617)’. In: H. Leeflang 
en G. Luijten (red.) Hendrick Goltzius (1558-1617). Zwolle 2003, p. 13-31.    

Leerintveld (1988) Leerintveld (1988) Leerintveld (1988) Leerintveld (1988) A.M.Th. Leerintveld “Ter goeder memorie van mynen naem’; de 
nalatenschap van Constantijn Huygens’. In: V. Freijser (red.) Soeticheydt des Buyten-levens. 
Leven en leren op Hofwijck. Delft 1988, pp. 96-115.     

Leerintveld (1990) Leerintveld (1990) Leerintveld (1990) Leerintveld (1990) A.M.Th. Leerintveld “tQuam soo wel te pass’: Huygens’ portretbijschriften 
en de datering van zijn portret geschilderd door Jan Lievens’. In: H. Blasse-Hegeman [e.a.] 
(red.) Nederlandse portretten. Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de 
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. ’s-Gravenhage 1990, pp. 159-183.    

Leerintveld (1992) Leerintveld (1992) Leerintveld (1992) Leerintveld (1992) A.M.Th. Leerintveld ‘Politiek, religie en literatuur. Het fonds van de 
Haagse drukker en uitgever Aert van Meurs en de familie Huygens’. In: DZE 8 (1992) 1, pp. 
139-149.    

Leerintveld (1993) Leerintveld (1993) Leerintveld (1993) Leerintveld (1993) A.M.Th. Leerintveld Huygens over hovelingen. Eerste Dr. J.A. Worp-lezing 
2 oktober 1993. Voorburg 1993.    



279 

 

Leerintveld (1998) Leerintveld (1998) Leerintveld (1998) Leerintveld (1998) A.M.Th. Leerintveld “Magnificent paper’: the library of Constantijn 
Huygens’. In: Quaerendo 28 (1998) 3, pp. 165-184.     

Leerintveld (2009) Leerintveld (2009) Leerintveld (2009) Leerintveld (2009) A.M.Th. Leerintveld ‘Ex libris: ‘Constanter”. Boeken uit de bibliotheek van 
Constantijn Huygens’. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 (2009), pp. 151-
176.    

Levrechon (1626) (1624)Levrechon (1626) (1624)Levrechon (1626) (1624)Levrechon (1626) (1624)1111    Recreation Mathematique. Composee de plusieurs problemes 
plaisants et facetieux. En faict d’Arithmeticque Geometrie, Mechanicque, Opticque, & autres 
parties de ces belles sciences. Au Pont-A-Mousson, Par Iean Appier Hanzelet, […]. 1626, 
16241.     

Liedtke [e.a.] (2001) Liedtke [e.a.] (2001) Liedtke [e.a.] (2001) Liedtke [e.a.] (2001) W. Liedtke [e.a.] Vermeer and the Delft School. New York, London 2001.    

Liedtke (2008) Liedtke (2008) Liedtke (2008) Liedtke (2008) W. Liedtke Vermeer. The Complete Paintings. Antwerpen 2008.    

Logan (1979) Logan (1979) Logan (1979) Logan (1979) A.M.S. Logan The ‘Cabinet’ of the brothers Gerard and Jan Reynst. Amsterdam, 
Oxford, New York 1979.    

Loménie (1660) Loménie (1660) Loménie (1660) Loménie (1660) L. H. Lomenii […] Itinerarium. Parisiis […]. CIŦ  IŦ  CXL. 

Loménie (1662a) Loménie (1662a) Loménie (1662a) Loménie (1662a) L. H. Lomenii […] Itinerarium. Editio altera auctior & emendatior. […] 
Parisiis […]. M.DC. LXII.     

Loménie (1662b) Loménie (1662b) Loménie (1662b) Loménie (1662b) L.H. Lomenius […] De Pinacotheca Sua. Ad Constantinum Hvgenium 
Zulichemii, Zeelhemi, &c. Toparcham, Avriaci Principis ad Regem Oratorem [1662 […] 
Parisiorum].    

Loménie/Bonnaffé (1873) Loménie/Bonnaffé (1873) Loménie/Bonnaffé (1873) Loménie/Bonnaffé (1873) Le catalogue de Brienne (1662) annoté par Edmond Bonnaffé. Paris 
1873.     

Luijten (1999) Luijten (1999) Luijten (1999) Luijten (1999) G. Luijten ‘De Iconographie: Van Dycks portretten in prent’. In: Depauw en 
Luijten (1999), pp. 73-90.    

Lunsingh Scheurleer (1962) Lunsingh Scheurleer (1962) Lunsingh Scheurleer (1962) Lunsingh Scheurleer (1962) Th.H. Lunsingh Scheurleer ‘Beeldhouwwerk in Huygens’ Haagse 
Huis’. In: OH 77 (1962) 3, pp. 181-205.     

Lunsingh Scheurleer (1987) Lunsingh Scheurleer (1987) Lunsingh Scheurleer (1987) Lunsingh Scheurleer (1987) Th.H. Lunsingh Scheurleer ‘Drie brieven van de architect Pieter 
Post over zijn werk voor Constantijn Huygens en stadhouder Frederik Hendrik in de 
Fondation Custodia te Parijs’. In: Van Deursen, Grootes en Verkuyl (red.) (1987), pp. 39-51.     

Magreta (2008) Magreta (2008) Magreta (2008) Magreta (2008) T.J. Magreta The development of Orange-Nassau princely artistic activity, 
1618-1632. UMI Microform. New York 2008. Diss. City University of New York. 

Van Mander (1604) Van Mander (1604) Van Mander (1604) Van Mander (1604) K. van Mander Het Schilder-boeck waerin Voor een eerst de leerlustighe 
Iueght den grondt der Edel Vry Schilderkonst in Verscheyden deelen Wort voorghedraghen. 
Daer nae in dry deelen t’leven der vermaerde doorluchtighe Schilders des ouden, en nieuwen 
tyds. Eyntlyck d’wtlegghinghe op den Metamorphoseon pub. Ouidij Naso nis Oock 
daerbeneffens wtbeeldinghe der figueren Alles dienstich en nut den schilders Constbeminders, 
en dichters, oock allen staten van menschen […]. Haarlem 1604.    

MauquoyMauquoyMauquoyMauquoy----Hendrickx (1956) Hendrickx (1956) Hendrickx (1956) Hendrickx (1956) M. Mauquoy-Hendrickx L’Iconographie d’Antoine van Dyck. 
Catalogue Raisonné. 2 dln. Bruxelles 1956. 

Mauss (1990), (1950)Mauss (1990), (1950)Mauss (1990), (1950)Mauss (1990), (1950)1111    M. Mauss The gift. The form and reason for exchange in archaic 
societies. London 1990, 19501     



280 

 

Ter Meer (1989) Ter Meer (1989) Ter Meer (1989) Ter Meer (1989) T. ter Meer ‘Stomme dingen spreken. Over een emblematisch gedicht van 
Huygens uit 1664’. In: Voortgang, Jaarboek voor de Neerlandistiek 10 (1989), pp. 37-45.     

Ter Meer (1991) Ter Meer (1991) Ter Meer (1991) Ter Meer (1991) T. ter Meer Snel en dicht. Een studie over de epigrammen van Constantijn 
Huygens. Amsterdam 1991. Diss. VU.    

Miedema (1968) Miedema (1968) Miedema (1968) Miedema (1968) H. Miedema ‘De Tiber en de zwemmende maagden: een afknapper’. In: NKJ 
19 (1968), pp. 133-155.    

Van der Mieden (1802a) Van der Mieden (1802a) Van der Mieden (1802a) Van der Mieden (1802a) Catalogue d’une tres belle collection de livres. […] Delaissee par feu 
Mademoiselle A. van der Mieden, [...] H. et G. Backhuyzen, Libraires a la Haye ce 3 Mey & 
Jours suivants 1802 a la maison... heures.    

Van der Mieden (1802b) Van der Mieden (1802b) Van der Mieden (1802b) Van der Mieden (1802b) Catalogus van eene kleine doch fraaye verzameling Schilderyen, 
nagelaten door Mejuffrouw A. van der Mieden; Welke zullen worden verkogt worden op 
Maandag den 24 Mey 1802, op de Groote Zaal van ’t Hof in ’s Gravenhage, door H. en G. 
Backhuysen […]    

Moes (1900) Moes (1900) Moes (1900) Moes (1900) E.W. Moes ‘Brieven van oud Hollandsche kunstenaars’ . In: OH 18 (1900), pp. 
216-225.    

Moes (1896) Moes (1896) Moes (1896) Moes (1896) E.W. Moes ‘Een verzameling familieportretten der Huygensen in 1786’. In: OH 
14 (1896), pp. 176-184.    

De Monconys/De Liergues (1665De Monconys/De Liergues (1665De Monconys/De Liergues (1665De Monconys/De Liergues (1665----1666) 1666) 1666) 1666) Iovrnal des Voyages de Monsievr De Monconys, 
Conseiller du Roy en ses Conseils d’Estat & Priué, & Lieutenant Criminel au Siege Presidial de 
Lyon. […] Publié par le Sieur de Liergues son Fils. […] 3 parties. Lyon, M.DC.LXV-
M.DC.LXVI.    

Mörke (1992) Mörke (1992) Mörke (1992) Mörke (1992) O. Mörke ‘De hofcultuur van het huis Oranje-Nassau in de zeventiende eeuw’. 
In: P. te Boekhorst, [e.a.] Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850. Een historisch-
antropologisch perspectief. Meppel, Amsterdam, Heerlen 1992, pp. 39-77.     

Mörke (1997) Mörke (1997) Mörke (1997) Mörke (1997) O. Mörke ‘Het hof van Oranje als centrum van het politieke en 
maatschappelijke leven tijdens de Republiek’. In: Keblusek en Zijlmans (red.) (1997), pp. 58-
104.    

Mourits (1990) Mourits (1990) Mourits (1990) Mourits (1990) B. Mourits ‘De kracht van het penseel. Kunstkritiek in de beeldgedichten van 
Jan Vos’. In: Vooys 8 (1990) 4, pp. 32-41.    

Van der Muelen (1889) Van der Muelen (1889) Van der Muelen (1889) Van der Muelen (1889) J.C. van der Muelen ‘Een oud Hollandsch huis uit de 1e helft der 
XVIIe eeuw’. In: Haagsch jaarboekje 1889, pp. 67-84.    

Muller (1989) Muller (1989) Muller (1989) Muller (1989) J.M. Muller Rubens: The Artist as Collector. New Yersey, Surrey 1989.     

Nichols (1991Nichols (1991Nichols (1991Nichols (1991----1992) 1992) 1992) 1992) L.W. Nichols ‘Hendrick Goltzius – Documents and Printed Literature 
Concerning his Life’. In: NKJ 42-43 (1991-1992), pp. 11-120.    

Van Nierop, Grabowsky (e.a., red.) (2008) Van Nierop, Grabowsky (e.a., red.) (2008) Van Nierop, Grabowsky (e.a., red.) (2008) Van Nierop, Grabowsky (e.a., red.) (2008) H. van Nierop, E. Grabowsky (e.a., red.) Romeyn 
de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuw. Zwolle, Amsterdam 2008.     

NieuwenhuisNieuwenhuisNieuwenhuisNieuwenhuis----Van Berkum (1987) Van Berkum (1987) Van Berkum (1987) Van Berkum (1987) A. Nieuwenhuis-Van Berkum ‘Constantijn Huygens als 
kunstadviseur. Schilders, aankopen en opdrachten, 1625-1652’. In: N.F. Streekstra en P.E.L. 
Verkuyl (red.) Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium. 
Groningen 1987, pp. 113-126.    

Noldus en Roding (edNoldus en Roding (edNoldus en Roding (edNoldus en Roding (ed.) (2007) .) (2007) .) (2007) .) (2007) B. Noldus, J. Roding  (ed.) Pieter Isaacsz (1568-1625). Court 
Painter, Art Dealer and Spy. Turnhout 2007.    



281 

 

Orenstein (1996) Orenstein (1996) Orenstein (1996) Orenstein (1996) N.M. Orenstein Hendrik Hondius and the business of prints in seventeenth-
century Holland. Editors: P. Fuhring, G. Luijten, Ch. Schuckman, J. van der Stock, R.  Zijlma. 
Rotterdam 1996.    

Ottenheym (1995) Ottenheym (1995) Ottenheym (1995) Ottenheym (1995) K. Ottenheym ‘Architectuur’. In: Huisken, Ottenheym en Schwartz (red.) 
(1995), pp.155-199.    

Ottenheym (1997a) Ottenheym (1997a) Ottenheym (1997a) Ottenheym (1997a) K. Ottenheym ‘De correspondentie tussen Rubens en Huygens over 
architectuur (1635-’40)’. In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 
96 (1997), pp. 1-11.    

Ottenheym (1997b) Ottenheym (1997b) Ottenheym (1997b) Ottenheym (1997b) K. Ottenheym “van Bouw-lust soo beseten’. Frederik Hendrik en de 
bouwkunst’. In: Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997), pp.104-125.    

PePePePeaaaacham (1606) cham (1606) cham (1606) cham (1606) H. Peacham The art of drawing with the pen, and limming in water colours 
more exactlie then heretofore taught and enlarged with the true manner of painting upon 
glasse, the order of making your furnace, annealing, &c. Published, for the behoofe of all 
young gentlemen, or any els that are desirous for to become practicioners in this excellent, and 
most ingenious art. London 1606.     

Peacham (1622) Peacham (1622) Peacham (1622) Peacham (1622) H. Peacham The compleat gentleman fashioning him absolute in the most 
necessary & commendable qualities concerning minde or bodie that may be required in a 
noble gentleman. London 1622.     

Peck (1990) Peck (1990) Peck (1990) Peck (1990) L.L. Peck    Court patronage and corruption in early Stuart England. Boston, 
London 1990.    

PeterPeterPeterPeter----Raupp (1980) Raupp (1980) Raupp (1980) Raupp (1980) H. Peter-Raupp Die Ikonographie des Oranjezaal. Hildesheim, New York 
1980.    

Pieters (2005) Pieters (2005) Pieters (2005) Pieters (2005) J. Pieters De tranen van de herinnering. Het gesprek met de doden. 
[Groningen] 2005.    

Pieters en Gosseye (2007) Pieters en Gosseye (2007) Pieters en Gosseye (2007) Pieters en Gosseye (2007) J. Pieters en L. Gosseye ‘Blindheid en inzicht. De retoriek van het 
lezen in Constantijn Huygens’ Ooghen-Troost’. In: TNTL 123 (2007), pp. 208-225.    

Plante (1647) Plante (1647) Plante (1647) Plante (1647) F. Plante Brvgensis Mavritiados Libri XII. Hoc est: Rerum ab illustrissimo Heroe 
Ioanne Mavritio. Comite Nassaviæ &c. In Occidentali Indiâ gestarum Desciptio Poetica. […] 
CIŦ  IŦ  CXLVII. […] Amstrodami.    

Plietzsch (1916) Plietzsch (1916) Plietzsch (1916) Plietzsch (1916) E. Plietzsch ‘Paulus Bor’. In: Jahrbuch der Koniglich Preuszischen 
Kunstsammlungen 37 (1916), pp. 105-115.    

Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1111    Plinius De wereld. Naturalis historia. Vert. door J. van 
Gelder, M. Nieuwenhuis en T. Peters. Amsterdam 2005, 20041.    

Plinius/Rackham (1968) Plinius/Rackham (1968) Plinius/Rackham (1968) Plinius/Rackham (1968) Pliny Natural history. In ten volumes. Vol. IX. Libri XXXIII-XXXV. 
With an English transl. by H. Rackham. London 1968.     

Van der Ploeg (1997) Van der Ploeg (1997) Van der Ploeg (1997) Van der Ploeg (1997) P. van der Ploeg ‘Een tweede stadhouder in Den Haag: de dagboeken 
van Willem Frederik’. In: Mauritshuis in focus 10 (1997) 3, pp. 18-24.     

Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997) Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997) Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997) Van der Ploeg en Vermeeren (red.) (1997) P. van der Ploeg en C. Vermeeren (red.) Vorstelijk 
Verzameld. De kunstcollectie van Frederik Hendrik en Amalia. Den Haag, Zwolle 1997.    

VVVVan der Ploeg en Vermeeren (1997) an der Ploeg en Vermeeren (1997) an der Ploeg en Vermeeren (1997) an der Ploeg en Vermeeren (1997) P. van der Ploeg en C. Vermeeren “Uijt de penningen 
vande zeeprinsen’ De stadhouderlijke schilderijenverzameling’. In: Van der Ploeg en 
Vermeeren (red.) (1997), pp. 34-60.    



282 

 

Poelhekke (1978) Poelhekke (1978) Poelhekke (1978) Poelhekke (1978) J.J. Poelhekke Frederik Hendrik. Prins van Oranje. Een biografisch drieluik. 
Zutphen1978.    

Poëzie en beeldende kunstPoëzie en beeldende kunstPoëzie en beeldende kunstPoëzie en beeldende kunst    (1979) (1979) (1979) (1979) Poëzie en beeldende kunst. Een thematische bloemlezing uit 
de Nederlandse poëzie vanaf de 16e eeuw tot heden. K. Porteman en H. Brems. Leuven 1979.     

Porteman (1979) Porteman (1979) Porteman (1979) Porteman (1979) K. Porteman ‘Vondel over Vondelportretten’. In: L. Roose en K. Porteman 
Vondel bij gelegenheid 1679-1979. Middelburg, Merlijn 1979, pp. 103-131.     

Porteman (1984) Porteman (1984) Porteman (1984) Porteman (1984) K. Porteman ‘Geschreven met de linkerhand? Letteren tegenover 
schilderkunst in de Gouden Eeuw’. In: M. Spies (red.) Historische letterkunde. Facetten van 
vakbeoefening. Groningen 1984, pp. 93-113.     

Porteman (1986) Porteman (1986) Porteman (1986) Porteman (1986) K. Porteman ‘Vondels gedicht ‘Op een Italiaensche Schildery van Susanne”. 
In: G. van Eemeren en F. Willaert (red.) ’t Ondersoeck leert. Leuven, Amersfoort, 1986, pp. 
301-318.     

Porteman (1987) Porteman (1987) Porteman (1987) Porteman (1987) K. Porteman Joachim von Sandrart Joost van den Vondel Caspar Barlaeus: 
De maanden van het jaar. Wommelgem, 1987.     

Porteman (1992) Porteman (1992) Porteman (1992) Porteman (1992) K. Porteman ‘Zeventiende-eeuwse dichters in last. ‘Op enen berg zo veer van 
huis”. In: D. de Geest en M. van Vaeck (red.) Brekende spiegels: beeldveranderingen in de 
Nederlandse literatuur. Leuven 1992, pp. 43-57.    

Porteman (1992) Porteman (1992) Porteman (1992) Porteman (1992) K. Porteman ‘Zeventiende-eeuwse Nederlandse poëzie op schilderijen. 
Vondel over Willem Kalf’. In: Handelingen Elfde Colloquium Neerlandicum, Utrecht 1991. 
Woubrugge 1992.    

Porteman (2006Porteman (2006Porteman (2006Porteman (2006----2007) 2007) 2007) 2007) K. Porteman ‘Zeventiende-eeuwse schilderijenpoëzie als 
gezelschapskunst. Jan Vos over Lot en zijn dochter’. In: Jaarboek Koninklijke souvereine 
hoofdkamer van retorica “De Fonteine” te Gent 56-57 (2006-2007), pp. 3-19.     

Porteman en SmitsPorteman en SmitsPorteman en SmitsPorteman en Smits----Veldt (2008) Veldt (2008) Veldt (2008) Veldt (2008) K. Porteman en M.B. Smits-Veldt Een nieuw vaderland voor 
de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700. Amsterdam 2008.     

Post Post Post Post (16(16(16(1651) 51) 51) 51) Begraeffenisse van Syne Hoogheyt Frederick Hendrik, […]. Gheteekent en 
uytghegheven door Pieter Post. Architect ende Schilder der Doorluchtighste Princen van 
Orangien; ende ghesneden door Pieter Nolpe. T'Amsterdam […] CIŦ  IŦ  CLI.    

Rademaker (1994) Rademaker (1994) Rademaker (1994) Rademaker (1994) E.L. Rademaker Conversatie over beeldende kunst. Adviezen uit het 
manuscript Recueil des Essay des Merveilles de la Peinture (1635) van Pierre Lebrun en uit 
andere literatuur. Doctoraal scriptie, Utrecht 1994.    

Rasch (1994) Rasch (1994) Rasch (1994) Rasch (1994) R. Rasch ‘The Antwerp Duarte Family as Musical Patrons’. In: Orlandus Lassus 
and his time: colloquium proceedings Antwerpen 24-26.08.1994, pp. 415-429.     

Rasch (1996) Rasch (1996) Rasch (1996) Rasch (1996) R. Rasch ‘Een raadsman voor de kunsten. Constantijn Huygens als adviseur van 
Frederik Hendrik’. In: H. Hendrix en J. Stumpel, Kunstenaars en opdrachtgevers, 1996, pp. 
89-117.     

Rasch (2001) Rasch (2001) Rasch (2001) Rasch (2001) R. Rasch ‘Constantijn Huygens in Brussel op bezoek bij Leopold Wilhelm van 
Oostenrijk’. In: Revue Belge de Musicologie LV (2001), pp. 127-146.     

Rasch (2010) Rasch (2010) Rasch (2010) Rasch (2010) R. Rasch “Aensienlicxte der Vrouwen, Aenhoorlixte daer toe’. Utricia Ogle in de 
ogen (en oren) van Constantijn Huygens’. In: Vrouwen rondom Huygens, themanummer De 
zeventiende eeuw 25 (2009) 2, Hilversum 2010, pp. 131-148.    



283 

 

Van Regteren Altena (1983) Van Regteren Altena (1983) Van Regteren Altena (1983) Van Regteren Altena (1983) I.Q. van Regteren Altena Jacques de Gheyn. Three generations. (3 
vols.) The Hague, Boston, London 1983.    

Rehorst (1939) Rehorst (1939) Rehorst (1939) Rehorst (1939) A.J. Rehorst Torrentius. Rotterdam 1939.    

RijssenRijssenRijssenRijssen----Zwart (1987) Zwart (1987) Zwart (1987) Zwart (1987) W. van Rijssen-Zwart ‘Het Huis Oranje-Nassau en de bezetting van het 
prinsdom Orange door Lodewijk XIV, 1660-1665’. In: Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1987, 
pp. 29-76.    

Ringers (1987) Ringers (1987) Ringers (1987) Ringers (1987) O. Ringers ‘De familie Gerlagh in Hoeven’. In: Jaarboek Heemkundekring De 
Honderd Hoeven 3 (1987), pp. 8-15 en 79-84.    

Ringers (1987) Ringers (1987) Ringers (1987) Ringers (1987) R.D. Ringers ‘Johan Louis Gerlagh, een charmante dilettant’. In: Teekeningen 
en schetzen gedaan door Joh: Louis Gerlagh […]. Hoeven 1987, pp. 9-13.     

Roding (1991) Roding (1991) Roding (1991) Roding (1991) J.G. Roding Christiaan IV van Denemarken (1588-1648): architectuur en 
stedebouw van een Lutherse vorst. Alkmaar 1991.    

RRRRoemers Visscher/Beets (1881) oemers Visscher/Beets (1881) oemers Visscher/Beets (1881) oemers Visscher/Beets (1881) Alle de Gedichten van Anna Roemers Visscher. N. Beets 2e 
deel. Utrecht 1881.    

Roemers Visscher/De Kruyter (1971) Roemers Visscher/De Kruyter (1971) Roemers Visscher/De Kruyter (1971) Roemers Visscher/De Kruyter (1971) A. Roemers Visscher Letter-Juweel. Ingel. door C.W. de 
Kruyter. Amsterdam 1971.        

Von Rohr (1989) Von Rohr (1989) Von Rohr (1989) Von Rohr (1989) A. von Rohr “Peint par madame l’Abesse’ Louise Hollandine Prinzessin von 
der Pfalz (1622-1709) ’. In: Niederdeutsche Beitrage zur Kunstgeschichte 28 (1989), pp. 143-
60.    

Roland (1984) Roland (1984) Roland (1984) Roland (1984) M. Roland ‘Van Dyck’s Early Workshop, the Apostle Series, and the Drunken 
Silenus’. In: The Art Bulletin 66 (1984) 2, pp. 211-223.    

Roodenburg (2004) Roodenburg (2004) Roodenburg (2004) Roodenburg (2004) H. Roodenburg The Eloquence of the Body. Perspectives on gesture in the 
Dutch Republic. Zwolle 2004.     

Roodenburg (2006) Roodenburg (2006) Roodenburg (2006) Roodenburg (2006) H. Roodenburg ‘Visiting Vermeer: Performing Civility’. In: A. Golahny, 
M.M. Mochizuki and L. Vergara (ed.) In His Milieu. Essays on Netherlandish Art in Memory 
of John Michael Montias. Amsterdam 2006, pp. 385-394.     

Roorda (1984) Roorda (1984) Roorda (1984) Roorda (1984) D.J. Roorda ‘Constantijn Huygens de zoon en zijn ambt’. In: D.J. Roorda Rond 
prins en patriciaat: verspreide opstellen. Weesp 1984, pp. 94-116.     

Rooses (1906) Rooses (1906) Rooses (1906) Rooses (1906) M. Rooses Jordaens’ leven en werken. Amsterdam, Antwerpen 1906.    

Rooses en Ruelens (1887Rooses en Ruelens (1887Rooses en Ruelens (1887Rooses en Ruelens (1887----1909) 1909) 1909) 1909) M. Rooses en C. Ruelens Correspondance de Rubens et 
Documents Épistolaires concernant sa vie et ses oeuvres. 6 dln. Anvers 1887-1909.    

Rosenberg (1928) Rosenberg (1928) Rosenberg (1928) Rosenberg (1928) J. Rosenberg ‘Cornelis Hendricksz Vroom. Mit acht Textabbildungen’. In: 
Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen 49 (1928) II, pp. 102-110.     

RoyaltonRoyaltonRoyaltonRoyalton----Kisch (1988) Kisch (1988) Kisch (1988) Kisch (1988) M. Royalton-Kisch Adriaen van de Venne’s Album in the Department 
of Prints and Drawings in the British Museum. London 1988.     

Royer (1811)Royer (1811)Royer (1811)Royer (1811)    Catalogue d’une magnifique collection de livres. […] Delaisses par seu Monsieur 
Mr. A.J. Royer dans son vivant ancien Secretaire d’Etat. Et par des autres Amateurs. Don’t la 
vente […] 4 Fevrier 1811, et jours suivans dans le Venestraat, S. 152 […] B. Scheurleer, B. 
Scheurleer, le Jeune; et les Heritiers J. Thierry et C. Mensing.    



284 

 

Royer (1816) Royer (1816) Royer (1816) Royer (1816) Catalogue d’une tres belle collection de Livres, […] Delaisse par feu monsieur 
Mr. J.Th. Royer […] Don’t la vente publique […] 1 Avril 1816 et jours suivans […] a la Haye, 
chez B. Scheurleer le Jeune et A. Bakhuyzen.     

Russell (1983) Russell (1983) Russell (1983) Russell (1983) M. Russell Visions of the sea. Hendrick C. Vroom and the origins of Dutch 
marine painting. Leiden 1983.     

Sainsbury (1859) Sainsbury (1859) Sainsbury (1859) Sainsbury (1859) W.N. Sainsbury Original unpublished papers illustrative of the life of Sir 
Peter Paul Rubens, as an artist and a dioplomatist. Preserved in H.M. State Paper Office. 
London 1859.     

Samuel (1976) Samuel (1976) Samuel (1976) Samuel (1976) E.R. Samuel ‘The Disposal of Diego Duarte’s Stock of Paintings 1692-1697’. In: 
Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1976, pp. 305-324.    

ScScScSchama (2000), (1999)hama (2000), (1999)hama (2000), (1999)hama (2000), (1999)1111    S. Schama Rembrandt’s Eyes. Frome, London 2000, 19991.     

Schapelhouman en Schatborn (1998) Schapelhouman en Schatborn (1998) Schapelhouman en Schatborn (1998) Schapelhouman en Schatborn (1998) M. Schapelhouman and P. Schatborn Dutch Drawings 
of the Seventeenth Century in the Rijksmuseum, Amsterdam. 2 dln. Amsterdam, London, 
1998.     

Scheen (1969) Scheen (1969) Scheen (1969) Scheen (1969) P.A. Scheen Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950. ’s 
Gravenhage 1969.     

Schendel (1976) Schendel (1976) Schendel (1976) Schendel (1976) A. van Schendel Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam. 
Amsterdam, Haarlem 1976.     

SchenkeveldSchenkeveldSchenkeveldSchenkeveld----Van der Dussen (1987) Van der Dussen (1987) Van der Dussen (1987) Van der Dussen (1987) M.A. Schenkeveld-van der Dussen ‘Otium en Otia’. In: 
Van Deursen, Grootes en Verkuyl (red.) (1987), pp. 195-204.    

SchenkeveldSchenkeveldSchenkeveldSchenkeveld----Van der Dussen (1984) Van der Dussen (1984) Van der Dussen (1984) Van der Dussen (1984) M.A. Schenkeveld-van der Dussen ‘Poëzie als 
gebruiksartikel: gelegenheidsgedichten in de zeventiende eeuw’. In: M. Spies (red.) Historische 
letterkunde. Facetten van vakbeoefening. Groningen 1984, pp. 75-92.    

SchenkeveldSchenkeveldSchenkeveldSchenkeveld----van der Dussen en De Jeu (1999) van der Dussen en De Jeu (1999) van der Dussen en De Jeu (1999) van der Dussen en De Jeu (1999) M.A. Schenkeveld-van der Dussen en A. de Jeu 
Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher. Amsterdam 1999.     

Schepelern (1965Schepelern (1965Schepelern (1965Schepelern (1965----1968) 1968) 1968) 1968) H.D. Schepelern Breve fra og til Ole Worm. 3 delen; 1607-1636, 1637-
1643, 1644-1654. Munksgaard 1965-1968.    

Schepelern (1971) Schepelern (1971) Schepelern (1971) Schepelern (1971) H.D. Schepelern Museum Wormianum. Dets Forudsætninger og 
Tilblivelse. Wormianum 1971. Diss. Kǿbenhavns Universitet.    

Scher (1994) Scher (1994) Scher (1994) Scher (1994) S.K. Scher (ed.) The currency of fame. Portrait medals of the Renaissance. 
London 1994.    

Schinkel (1851Schinkel (1851Schinkel (1851Schinkel (1851----1856) 1856) 1856) 1856) A.D. Schinkel Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens 
en zijne familie, alsmede eenige door hem vervaardigde doch onuitgegegeven dichtstukjes… 
1851-1856.    

Schlüter (2006) Schlüter (2006) Schlüter (2006) Schlüter (2006) L.L.E. Schlüter “Gedaen door N. de Vos, tot Antwerpen’. Lotgevallen van de 
portretten van Joris Vezelaer en Margaretha Boghe, voorouders van Constantijn Huygens, 
geschilderd door Joos van Cleve’. In: OH 119 (2006) 4, pp. 14-159.     

Schmidt (1986) Schmidt (1986) Schmidt (1986) Schmidt (1986) C. Schmidt Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 
1500-1950; een sociologische benadering. Amsterdam 1986.     

Schnapper (1994) Schnapper (1994) Schnapper (1994) Schnapper (1994) A. Schnapper Curieux du grand siecle. Collections et collectionneurs dans la 
France du XVIIe siecle. II - Oeuvres d’art. Paris 1994.    



285 

 

Scholten (1997) Scholten (1997) Scholten (1997) Scholten (1997) F. Scholten , ‘Francois Dieussart, Constantijn Huygens, and the classical ideal 
in funerary sculpture’. In: Simiolus 25 (1997), pp. 303-328.     

Schotel (1859Schotel (1859Schotel (1859Schotel (1859) ) ) ) G.D.J. Schotel  De Winterkoning en zijn gezin. Tiel 1859.     

Schurman (1652) Schurman (1652) Schurman (1652) Schurman (1652) A. M. á Schurman Opuscula Herbraea, Graeca, Latina, Gallica: Prosaica & 
Metrica, Editio tertio tertia, auctior & emendatoir. Trajecti ad Rhenum, […] CIŦ  IŦ CLII.    

Schutte (1974) Schutte (1974) Schutte (1974) Schutte (1974) O. Schutte Het archief van de familie Teding van Berkhout. 1974.     

Schutte (1976) Schutte (1976) Schutte (1976) Schutte (1976) O. Schutte Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in 
het buitenland 1584-1810. ’s-Gravenhage 1976.     

Schwartz (1984) Schwartz (1984) Schwartz (1984) Schwartz (1984) G. Schwartz Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen. Maarssen 1984.     

Schwartz (2006) Schwartz (2006) Schwartz (2006) Schwartz (2006) G. Schwartz Rembrandt’s Universe. His art. His life. His world. Maarssen, 
Brussel 2006.    

Schwartz en Bok (1990) Schwartz en Bok (1990) Schwartz en Bok (1990) Schwartz en Bok (1990) G. Schwartz en M.J. Bok Pieter Saenredam. The painter and his time. 
Aarssen 1990.    

SDH (1725) SDH (1725) SDH (1725) SDH (1725) Catalogus van Schilderyen. Van veel Voornaeme Meesters, Naagelaaten door de 
Vrouwe van Ste. Anneland. Waar van de verkoopinge zal gehouden worden Aen desselfs Sterf 
huyze, in het Voorohout in s’Graavenhage. Op den 6 November 1725. des Voormiddaghs ten 
9. en s’Namiddahs ten 2 uuren. In ’s Graavenhage, Gedrukt by Rutgert Christoffel Alberts, 
1725.    

Seggelen (1987) Seggelen (1987) Seggelen (1987) Seggelen (1987) A. van Seggelen ‘Huygens’ Franse poëzie’. In: DZE  3 (1987) 2, pp. 71-78.    

Sinclair (1990) Sinclair (1990) Sinclair (1990) Sinclair (1990) A. Sinclair The Need to Give. London 1990.      

Slothouwer (1945) Slothouwer (1945) Slothouwer (1945) Slothouwer (1945) D.F. Slothouwer De paleizen van Frederik Hendrik. Leiden 1945.    

Sluijter (1987) Sluijter (1987) Sluijter (1987) Sluijter (1987) E.J. Sluijter ‘Een nieuwe vertekening van het Rembrandt-beeld. G. Schwartz, 
Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen, Maarssen 1984’. In: OH 101 (1987) 4, pp. 287-300.     

Sluijter (1996) Sluijter (1996) Sluijter (1996) Sluijter (1996) E.J. Sluijter ‘Jan van Goyen als marktleider, virtuoos en vernieuwer’. In: C. 
Vogelaar (red.) Jan van Goyen. Zwolle, Leiden 1996, pp. 38-59.    

Sluijter (1999) Sluijter (1999) Sluijter (1999) Sluijter (1999) E.J. Sluijter ‘Over Brabantse vodden, economische concurrentie, artistieke 
wedijver en de groei van de markt voor schilderijen in de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw’. In: NKJ 50 (1999), pp. 112-143.    

Sluijter (2000), (1986)Sluijter (2000), (1986)Sluijter (2000), (1986)Sluijter (2000), (1986)1111    E.J. Sluijter De 'heydensche fabulen' in de schilderkunst van de 
Gouden Eeuw: schilderĳen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie in de 
Noordelĳke Nederlanden, circa 1590-1670. Leiden 2000, 19861.     

Sluijter (2000) Sluijter (2000) Sluijter (2000) Sluijter (2000) E.J. Sluijter Seductress of Sight: studies in Dutch art in the Golden Age. Zwolle 
2000.    

Sluijter (2002) Sluijter (2002) Sluijter (2002) Sluijter (2002) E.J. Sluijter Verwondering over de schilderijenproduktie in de Gouden Eeuw. 
Amsterdam 2002. Oratie UvA.    

Sluijter (2003) Sluijter (2003) Sluijter (2003) Sluijter (2003) E.J. Sluijter ‘The English venture: Dutch and Flemish artists in Britain 1550-
1800’. In: Leids Kunsthistorisch Jaarboek 13 (2003), pp. 11-27.    

SluSluSluSluijter (2006) ijter (2006) ijter (2006) ijter (2006) E.J. Sluijter Rembrandt and the female nude. Amsterdam 2006.     



286 

 

Sluijter (2009) Sluijter (2009) Sluijter (2009) Sluijter (2009) E.J. Sluijter ‘Determining Value on the Art Market in the Golden Age: An 
Introduction.’ In: A. Tummers en K. Jonckheere (ed.) Art Market and Connoisseurship. A 
Closer Look at Paintings by Rembrandt, Rubens and their Contemporaries. Amsterdam 2009, 
pp. 7-28 .     

Smit (1980) Smit (1980) Smit (1980) Smit (1980) J. Smit De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn 
Huygens. ‘s-Gravenhage 1980.    

Snoep (1969) Snoep (1969) Snoep (1969) Snoep (1969) D.P. Snoep ‘Honselaersdijk: restauraties op papier’. In: OH 84 (1969), pp. 270-
294.     

Snoep (1977) Snoep (1977) Snoep (1977) Snoep (1977) D.P. Snoep ‘Jan van Scorels activiteiten’. In: jan van scorel in utrecht. 
Altaarstukkenen schilderijen omstreeks 1540. Utrecht, Douai 1977, pp. 29-42.     

Spicer (1997) Spicer (1997) Spicer (1997) Spicer (1997) J.A. Spicer ‘An Introduction to Painting in Utrecht, 1600-1650.’ In: J.A. Spicer 
and L. Federle Orr (ed.) Masters of Light. Dutch painters in Utrecht during the Golden Age. 
New Haven, London 1997, pp. 13-48.    

Spies (1986) Spies (1986) Spies (1986) Spies (1986) M. Spies “Orde moet er zijn’: over de inrichting van zeventiende-eeuwse 
dichtbundels’. In: G. van Eemeren & F. Willaert (red.) ’t Ondersoeck leert. Studies over 
middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van prof. dr. L. Rens. Leuven, 
Amersfoort 1986.    

Spies (2000a) Spies (2000a) Spies (2000a) Spies (2000a) M. Spies ‘Een geval van recycling: Rubens, Vondel, Vos en een Amsterdams 
Liedboekje’. In: M. Bakker, P. Bassant (red.) (e.a.) Sploxi, kruisbestuiving, kunst is een keuze. 
Amsterdam 2000, pp. 58-63.    

Spies (2000b) Spies (2000b) Spies (2000b) Spies (2000b) M. Spies ‘Ter lering en vermaak en nog zo wat. Nuttige poëzie in de 17e eeuw’. 
In: Raster 92 (2000), pp. 124-130.     

Spliethoff (2009) Spliethoff (2009) Spliethoff (2009) Spliethoff (2009) M.E. Spliethoff ‘Amalia van Solms’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van 
Nederland.  URL: 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/AmaliaVanSolms 
[07/04/2009]    

Stechow (1966) Stechow (1966) Stechow (1966) Stechow (1966) W. Stechow Dutch Landscape Painting of the Seventeenth Century. Basle, 
Edinburgh 1966.     

Van der Steur (1967) Van der Steur (1967) Van der Steur (1967) Van der Steur (1967) A.G. van der Steur ‘Johannes Torrentius’. In: Spiegel Historiael 2 (1967), 
p. 217-224.  

Van der Stighelen (1987) Van der Stighelen (1987) Van der Stighelen (1987) Van der Stighelen (1987) K. van der Stighelen ‘Constantijn Huygens en Anna Maria van 
Schurman: veel werk, weinig weerwerk…’. In: DZE 3 (1987) 2, pp. 138-148.    

Van der Stighelen (1992) Van der Stighelen (1992) Van der Stighelen (1992) Van der Stighelen (1992) K. van der Stighelen “Et ses artistes Mains (…)’ De kunstzinnigheid 
van Anna Maria van Schurman’. In: De Baar, Lowensteyn (e.a., red.) (1992), pp. 61-74.    

Van der Stighelen (2008) Van der Stighelen (2008) Van der Stighelen (2008) Van der Stighelen (2008) K. van der Stighelen Hoofd en bijzaak: Portretkunst in Vlaanderen 
van 1420 tot nu. Zwolle 2008.    

Van der Stighelen en De Landtsheer (2010) Van der Stighelen en De Landtsheer (2010) Van der Stighelen en De Landtsheer (2010) Van der Stighelen en De Landtsheer (2010) K. van der Stighelen en J. de Landtsheer ‘Een suer-
soete Maeghd voor Constantijn Huygens. Anna Maria van Schurman (1607-1678)’. In: DZE 
25 (2009) 2, pp. 149-202.    

Van Stipriaan (2006) Van Stipriaan (2006) Van Stipriaan (2006) Van Stipriaan (2006) R. van Stipriaan ‘Een onmogelijke opdracht. Tegenstellingen in het leven 
van Constantijn Huygens’. In: Biografie Bulletin 16 (2006) 1, pp. 36-43.     



287 

 

Streekstra Streekstra Streekstra Streekstra (1994) (1994) (1994) (1994) N.F. Streekstra Afbeeldingsrelaties. Een taal- en letterkundig essay over 
Huygens’ Donne-vertalingen. Groningen 1994. Diss. RuG.    

Strengholt (1977) Strengholt (1977) Strengholt (1977) Strengholt (1977) L. Strengholt Dromen is denken. Constantijn Huygens over dromen en 
denken en dichten. Amsterdam 1977. Oratie VU.     

Strengholt (1987a) Strengholt (1987a) Strengholt (1987a) Strengholt (1987a) L. Strengholt ‘Constantijn Huygens 1687-1987’. In: DZE  3 (1987) 2, pp. 2-
15.    

Strengholt (1987b) Strengholt (1987b) Strengholt (1987b) Strengholt (1987b) L. Strengholt Constanter. Het leven van Constantijn Huygens. Amsterdam 
1987.     

Strengholt (1988) Strengholt (1988) Strengholt (1988) Strengholt (1988) L. Strengholt ‘De dichter Henrick Bruno: gouverneur van Huygens 
kinderen’. In: V. Freijser (eindred.) Soeticheydt des Buyten-levens.Leven en Leren op 
Hofwijck. Delft 1988, pp. 17-28.    

Van Strien (1987) Van Strien (1987) Van Strien (1987) Van Strien (1987) A. van Strien ‘Anti-idealistische poetica bij Huygens?’ In: DZE  3 (1987) 2, 
pp. 65-70.    

Van Strien (2008) Van Strien (2008) Van Strien (2008) Van Strien (2008) A. van Strien “De gewone verontschuldigingen’ Literatuur in de brieven van 
Hooft en Huygens’. In: TNTL 124 (2008) 3, pp. 211-218.     

Van Suchtelen (1990) Van Suchtelen (1990) Van Suchtelen (1990) Van Suchtelen (1990) A. van Suchtelen ‘New Evidence on a Series of Landscape Paintings by 
Adriaen van de Venne’. In: The J. Paul Getty Museum Journal 18 (1990), pp. 99-112.     

Sutton (1988) Sutton (1988) Sutton (1988) Sutton (1988) P.C. Sutton ‘Introduction’. In: P.C. Sutton, P.J.J. van Thiel (red.) Masters of 
17th –Century Dutch Landscape Painting. Boston, Amsterdam, Philadelphia 1988, pp. 1-63.    

SWH (1SWH (1SWH (1SWH (1786) 786) 786) 786) Catalogus Van een Party Konstige en Plaizante Schilderyen, miniaturen en 
waterverven teekeningen in lysten &c. Waar onder door Voornaame Meesters. Nagelaaten dor 
de Hoog Wel. Geb. Vrouwe Susanna Louise Huygens, Douarière van Wassenaar Ruiven, in 
leeven Vrouwe van Zeelhem en Sint Anneland. Welke voor ’t Huis van welgem. Vrouwe door 
den Vendu Meester van ’s Hage Publicq zuleln Verkogt worden, op Maandag den 22. Mey 
1786. In ’s Gravenhage, by Hendrik Backhuysen, Boekverkooper woonende op ’t Spuy.     

SwillenSwillenSwillenSwillens (1961) s (1961) s (1961) s (1961) P.T.A. Swillens Jacob van Campen. Schilder en bouwmeester 1595-1657. 
Assen 1961.    

Van Sypesteyn (1825) Van Sypesteyn (1825) Van Sypesteyn (1825) Van Sypesteyn (1825) A catalogue of an invaluable and highly interesting collection of 
unpublished manuscripts historical documents [etc.] The entire property of a gentleman of 
the highest consideration in Holland, [etc.] which will be sold by auction by mr. Sotheby [etc.] 
[London] On Monday, May 30, 1825, and six following days (Sunday excepted).     

Teding van Berkhout/De Gou (1982) Teding van Berkhout/De Gou (1982) Teding van Berkhout/De Gou (1982) Teding van Berkhout/De Gou (1982) Dagboek van een patriot. Journaal van Willem Hendrik 
Teding van Berkhout. Ingel. en toegel. door L. de Gou. ‘s-Gravenhage 1982.     

Terwen en Ottenheym (1993) Terwen en Ottenheym (1993) Terwen en Ottenheym (1993) Terwen en Ottenheym (1993) J.J. Terwen en K.A. Ottenheym Pieter Post (1608-1669) 
Architect. Zutphen 1993.    

Thibaudeau (1883Thibaudeau (1883Thibaudeau (1883Thibaudeau (1883----1892) 1892) 1892) 1892) A.W. Thibaudeau Catalogue of the collection of autograph letters 
and historical documents formed between 1865 and 1882 by Alfred Morrison compiled and 
annotated under the direction of A.W. Thibaudeau. 6 vols. Printed for private circulation. 
1883-1892.    

Van Thiel (1999) Van Thiel (1999) Van Thiel (1999) Van Thiel (1999) P.J.J. van Thiel Cornelis Cornelisz van Haarlem 1562-1638. A Monograph 
and Catalogue Raisonné. Doornspijk 1999.    



288 

 

Van ThielVan ThielVan ThielVan Thiel----Stroman (2006) Stroman (2006) Stroman (2006) Stroman (2006) I. van Thiel-Stroman ‘Cornelis Hendricksz Vroom’. In: N. Köhler 
(ed.) Painting in Haarlem 1500-1850. The collection of the Frans Hals Museum. Gent 2006, 
pp. 328-331.    

ThijssenThijssenThijssenThijssen----Schoute (1939) Schoute (1939) Schoute (1939) Schoute (1939) C.L. Thijssen-Schoute Nicolaas Jarichides Wieringa. Assen 1939.    

Thoen (2007) Thoen (2007) Thoen (2007) Thoen (2007) I. Thoen Strategic Affection? Gift Exchange in Seventeenth-Century Holland. 
Amsterdam 2007. Diss. EUR.    

Tierie (1932) Tierie (1932) Tierie (1932) Tierie (1932) G. Tierie Cornelis Drebbel (1572-1633). Paris 1932.  Diss. UL.    

Tiersot (1928) Tiersot (1928) Tiersot (1928) Tiersot (1928) J. Tiersot ‘Une famille de musiciens francais au XVIIe Siecle les de la Barre. III. 
Les enfants de Pierre. Anne de la Barre. Chez Huygens’. In: Revue de musicologie 9 (1928) 25, 
pp. 1-11.     

TTTTiethoffiethoffiethoffiethoff----Spliethoff (1997) Spliethoff (1997) Spliethoff (1997) Spliethoff (1997) M. Tiethoff-Spliethoff  ‘Representatie en rollenspel. De 
portretkunst aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia’. In: Keblusek en Zijlmans (red.) 
(1997), pp. 161-200.    

TrevorTrevorTrevorTrevor----Roper (2006) Roper (2006) Roper (2006) Roper (2006) H.R. Trevor-Roper Europe’s physician: the life of Sir Theodore de 
Mayerne, 1573-1655. New Haven 2006.    

Trigland (1666) Trigland (1666) Trigland (1666) Trigland (1666) C. Triglandio Idea sive Imago Principis Christiani ex Davidis Psalmo 
Centesimo primo expressa, & adumbrata […]. Hagæ-Comitis […] 1666.    

Tucker (2000) Tucker (2000) Tucker (2000) Tucker (2000) R. Tucker “His excellency at home’ Frederik Hendrik and the noble life at Huis 
Honselaarsdijk’. In: NKJ 51 (2000), pp. 82-101.     

Tucker (2002) Tucker (2002) Tucker (2002) Tucker (2002) R. Tucker The Art of Living Nobly: The Patronage of Prince Frederik Hendrik 
(1584-1647) at the Palace of Honselaarsdijk during the Dutch Republic. UMI Microform. 
New York 2002. Diss. Institute of Fine Arts, New York University.    

Tummers (2009) Tummers (2009) Tummers (2009) Tummers (2009) A. Tummers The fingerprint of an old master. On Connoisseurship of 
Seventeenth-Century Dutch and Flemish Paintings: Recent Debates and Seventeenth-Century 
Insights. Amsterdam 2009. Diss. UvA.     

Tümpel (1992) Tümpel (1992) Tümpel (1992) Tümpel (1992) C. Tümpel Rembrandt. Kwadraat Monografie. Utrecht 1992.     

Unger (1885) Unger (1885) Unger (1885) Unger (1885) J.H.W. Unger Dagboek van Constantyn Huygens. Voor het eerste maal naar het 
afschrift van diens kleinzoon uitgegeven… Amsterdam 1885.    

UngeUngeUngeUnger (1891) r (1891) r (1891) r (1891) J.H.W. Unger ‘Brieven van eenige schilders aan Constantin Huygens’. In: OH 9 
(1891), pp. 187-206.    

Vasari/Van Veen (1990Vasari/Van Veen (1990Vasari/Van Veen (1990Vasari/Van Veen (1990----1992) 1992) 1992) 1992) G. Vasari De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en 
architecten. Gekozen en ingel. door H. van Veen. Vert. door A. Kee. 2 dln. Amsterdam 1990-
1992.    

Veegens (1884b) Veegens (1884b) Veegens (1884b) Veegens (1884b) D. Veegens ‘De stichting der Oranjezaal’. In: D. Veegens Historische Studien 
2 dln. ’s-Gravenhage 1884, dl. 1, pp. 227-288.    

Van der Veen (1997) Van der Veen (1997) Van der Veen (1997) Van der Veen (1997) J. van der Veen ‘Schilderijencollecties in de Republiek ten tijde van 
Frederik Hendrik en Amalia’. In: Keblusek en Zijlmans (red.) (1997), pp. 87-96.    

Van der Veen (2005) Van der Veen (2005) Van der Veen (2005) Van der Veen (2005) J. van der Veen ‘Vorstelijke en burgerlijke verzamelingen in de 
Nederlanden vanaf het einde van de zestiende eeuw tot omstreeks 1700’. In: E. Bergvelt, D.J. 
Meijers e.a. (red.) Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van 
naturalia en kunst van 1500 tot heden. Zwolle 2005, pp. 101-128.    



289 

 

Van der Veen (2008) Van der Veen (2008) Van der Veen (2008) Van der Veen (2008) J. van der Veen ‘Jacob Backer, een schets van zijn leven’. In: Van der 
Brink en Van der Veen (2008), pp. 10-25.    

Van de Velde (1979Van de Velde (1979Van de Velde (1979Van de Velde (1979----1980) 1980) 1980) 1980) C. van de Velde ‘Nieuwe gegevens en inzichten over het werk van 
Frans Pourbus de Oudere’. In: Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis 25 (1979-1980), pp. 
124-157.     

Van de Velde (1994) Van de Velde (1994) Van de Velde (1994) Van de Velde (1994) C. van de Velde ‘Frans Pourbus the Elder and the diffusion of the style of 
Frans Floris in the Southern Netherlands’. In: Stuckenbrock (red.) Die Malerei Antwerpens – 
Gattungen, Meister, Wirkungen. Studien zur flamischen Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Internationals Kolloquium Wien 1993. Köln 1994, pp. 11-17.    

Veldhuijzen (1967) Veldhuijzen (1967) Veldhuijzen (1967) Veldhuijzen (1967) A.E. Veldhuijzen ‘De Buitenplaats Pasgeld te Rijswijk Z.H.’. In: Vereniging 
Die Haghe. Jaarboek 1967, pp. 72-130.    

Veldman (2001) Veldman (2001) Veldman (2001) Veldman (2001) I. Veldman Crispijn de Passe and his progeny. A century of print production. 
Rotterdam 2001.    

Veldman en Klein (2003) Veldman en Klein (2003) Veldman en Klein (2003) Veldman en Klein (2003) I. Veldman en C. Klein ‘Buchelius als poëet op prenten van De 
Passe’. In: J. Bloemendal (red.) De Utrechtse Parnas. Utrechtse Neolatijnse dichters uit de 
zestiende en de zeventiende eeuw. Amersfoort 2003, pp. 93-126.    

Vermeeren (1998) Vermeeren (1998) Vermeeren (1998) Vermeeren (1998) C. Vermeeren “Opdat de kunst alhier soude mogen floreren’ De 
kunstmarkt in Den Haag in de 17de eeuw.’ In: Buijsen (1998), pp. 50-80.     

Vlaardingerbroek (2000) Vlaardingerbroek (2000) Vlaardingerbroek (2000) Vlaardingerbroek (2000) P. Vlaardingerbroek ‘De stadhouder, zijn secretaris en de 
architectuur. Jacob van Campen als ontwerper van het Huygenshuis en de hofarchitectuur 
onder Frederik Hendrik’. In: NKJ 51 (2000), pp. 60-81.     

Vlieghe (1977) Vlieghe (1977) Vlieghe (1977) Vlieghe (1977) H. Vlieghe De schilder Rubens. Utrecht, Antwerpen 1977.     

Vlieghe (1987) Vlieghe (1987) Vlieghe (1987) Vlieghe (1987) H. Vlieghe ‘Constantijn Huygens en de Vlaamse schilderkunst van zijn tijd’. In: 
DZE  3 (1987) 2, pp. 191-210.    

Vogelaar [e.a.] (1991) Vogelaar [e.a.] (1991) Vogelaar [e.a.] (1991) Vogelaar [e.a.] (1991) C. Vogelaar (red.) Rembrandt & Lievens in Leiden: ‘een jong en edel 
schildersduo’. Zwolle, Leiden 1991.    

VogelsVogelsVogelsVogels----Wessels Boer (1994) Wessels Boer (1994) Wessels Boer (1994) Wessels Boer (1994) I.H. Vogels-Wessels Boer ‘Jacob Verheye van Citters (1753-1823): 
Magistraat, Oudheidkundige en Verzamelaar’. In: Archief: vroegere en latere mededeelingen 
voornamelijk in betrekking tot Zeeland (1994), pp. 109-144.    

Vondel (1613)Vondel (1613)Vondel (1613)Vondel (1613) Joost van den Vondel. Den Gulden Winckel [fac. 1613]. J. Becker, Soest 1978.     

Vondel (1617) Vondel (1617) Vondel (1617) Vondel (1617) Joost van den Vondel Vorstelijke Warande der Dieren [fac. 1617]. J. Becker, 
Soest 1974.     

Vooys (1958) Vooys (1958) Vooys (1958) Vooys (1958) C.J. Vooys ‘Huygens’ opschrift in de Oranjezaal’. In: OH 73 (1958), pp. 43-44.     

Vosmaer (1866) Vosmaer (1866) Vosmaer (1866) Vosmaer (1866) C. Vosmaer ‘Brieven van Kunstenaars.’ In: De Nederlandsche Spectator 
(1866), pp. 149-150.     

De Vries (1998) De Vries (1998) De Vries (1998) De Vries (1998) T. de Vries    Torrentius. Het feest en de storm. Amsterdam 1998. 

De Waard (1988) De Waard (1988) De Waard (1988) De Waard (1988) J. A. de Waard De portretten van Marnix van St. Aldegonde. Een 
ikonografische verkenning. Deventer 1988.    

Walsh (1974) Walsh (1974) Walsh (1974) Walsh (1974) J. Walsch Jr. ‘The Dutch Marine Painters Jan and Julius Porcellis – 1 Jan’s Early 
Career’. In: The Burlington Magazine 116 (1974) 860, pp. 653-662.     



290 

 

Walsh (1974) Walsh (1974) Walsh (1974) Walsh (1974) J. Walsch Jr. ‘The Dutch Marine Painters Jan and Julius Porcellis-II: Jan’s 
Maturity and ‘de jonge Porcellis’’. In: The Burlington Magazine 116 (1974) 861, pp. 734-745.      

Weber (1991) Weber (1991) Weber (1991) Weber (1991) G.J.M. Weber Der Lobtopos des lebenden Bildes. Jan Vos und sein Zeege der 
Schilderkunst von 1654. Hildesheim, Zurich, New York 1991.    

Westerbaen (1644) Westerbaen (1644) Westerbaen (1644) Westerbaen (1644) J. Westerbani Minne-Dichten. Van Nieuws byden Autheur oversien, 
vermeerdert en verbetert. In desen laetsten druck van veele mistellingen verbetert, ende met 
nieuwe platen verrijekt. Met noch eenighe Gedichten van I. vander Burch Anna Roemers, 
Tesselschade en andere. t’Amsterdam. […] 1644.    

Westermann (2000) Westermann (2000) Westermann (2000) Westermann (2000) M. Westermann Rembrandt. London 2000.  

Weststeijn (2005) Weststeijn (2005) Weststeijn (2005) Weststeijn (2005) T. Weststeijn De Zichtbare Wereld. Samuel van Hoogstratens kunsttheorie 
en de legitimering van de schilderkunst in de zeventiende eeuw. 2 dln. Amsterdam 2005. Diss. 
UvA.    

Weststeijn (2008) Weststeijn (2008) Weststeijn (2008) Weststeijn (2008) T. Weststeijn The Visible World. Samuel van Hoogstraten’s Art Theory and 
the Legitimation of Painting in the Dutch Golden Age. Transl. by Beverley Jackson and Lynne 
Richards. Amsterdam 2008.     

Westesteijn (maart 2008) Westesteijn (maart 2008) Westesteijn (maart 2008) Westesteijn (maart 2008) T. Weststeijn ‘Margaret Cavendish in de Nederlanden’. In: De 
academische boekengids 67 (maart 2008), pp. 2-8.    

Van de Wetering (1999) Van de Wetering (1999) Van de Wetering (1999) Van de Wetering (1999) E. van de Wetering ‘The Multiple Functions of Rembrandt’s Self 
Portraits’. In: C. White and Q. Buvelot (ed.) Rembrandt by himself. The Hague, London, 
Zwolle 1999, pp. 8-37.    

Van de Wetering (2006) Van de Wetering (2006) Van de Wetering (2006) Van de Wetering (2006) E. van de Wetering ‘Rembrandt als zoekend kunstenaar’. In: E. van de 
Wetering Rembrandt, zoektocht van een genie. Zwolle 2006, pp. 79-123.    

Wheelock jr. (1977)Wheelock jr. (1977)Wheelock jr. (1977)Wheelock jr. (1977)    A.K. Wheelock jr. ‘Constantijn Huygens and early attitudes towards the 
camera obscura’. In: History of Photography 1 (1977) 2, pp. 93-103.     

Wheelock jr. (2008) Wheelock jr. (2008) Wheelock jr. (2008) Wheelock jr. (2008) A.K. Wheelock jr. ‘Jan Lievens: Bringing New Light to an Old Master’. In: 
Wheelock Jr. (red.) (2008), pp. 1-27.    

Wheelock jr. (red.) (2008) Wheelock jr. (red.) (2008) Wheelock jr. (red.) (2008) Wheelock jr. (red.) (2008) A.K. Wheelock Jr. (red.) Jan Lievens. A Dutch Master 
Rediscovered. New Haven and London 2008.    

Wieseman (2002) Wieseman (2002) Wieseman (2002) Wieseman (2002) M. E. Wieseman Caspar Netscher and Late Seventeenth-century Dutch 
Painting. Soest 2002.     

Wijnman (1933Wijnman (1933Wijnman (1933Wijnman (1933) ) ) ) H.F. Wijnman ‘Mr. Lieven van Coppenol. Schoomeester-Calligraaf. In: 
Jaarboek Amstelodamum XXX (1933), pp. 92-187.    

WijsenbeekWijsenbeekWijsenbeekWijsenbeek----Olthuis (red.) (1998) Olthuis (red.) (1998) Olthuis (red.) (1998) Olthuis (red.) (1998) T. Wijsenbeek-Olthuis (red.) Het Lange Voorhout. 
Monumenten Mensen en Macht. Zwolle, Den Haag 1998.    

WilhelmWilhelmWilhelmWilhelm    (1969) (1969) (1969) (1969) J. Wilhelm ‘Quelque oeuvres oubliées ou inédites des peintres de la famille 
Beaubrun’. In: Revue de l’art 1968, pp. 19-32.    

Willem Frederik/Visser (1995) Willem Frederik/Visser (1995) Willem Frederik/Visser (1995) Willem Frederik/Visser (1995) Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik stadhouder 
van Friesland, Groningen en Drenthe 1643-1649, 1651-1654. Uitgeg. door J. Visser en onder 
eindred. van G.N. van der Plaat. Den Haag 1995.     

Van der Willigen en Meijer (2003) Van der Willigen en Meijer (2003) Van der Willigen en Meijer (2003) Van der Willigen en Meijer (2003) A. van der Willigen en F.G. Meijer A Dictionary of Dutch 
and Flemish Still-life Painters Working in Oils, 1525-1725. Leiden 2003.     



291 

 

Wilson (1994) Wilson (1994) Wilson (1994) Wilson (1994) M.I. Wilson Nicholas Lanier. Master of the King’s Musick. Aldershot 1994.     

Wilterdink (1968) Wilterdink (1968) Wilterdink (1968) Wilterdink (1968) J.B. Wilterdink ‘Martialis bij Huygens’. In: TNTL 84 (1968), pp. 93-106.     

Wilterdink (1968) Wilterdink (1968) Wilterdink (1968) Wilterdink (1968) J.B. Wilterdink ‘Huygens als navolger van John Owen’. In: TNTL 84 
(1968), pp. 53-92.    

De Winkel (2006) De Winkel (2006) De Winkel (2006) De Winkel (2006) M. de Winkel Fashion and Fancy: dress and meaning in Rembrandt’s 
paintings. Amsterdam 2006.    

Te Winkel (1924) Te Winkel (1924) Te Winkel (1924) Te Winkel (1924) J. te Winkel De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Dl V. 
Haarlem 1924, tweede druk.    

De Wit (1981) De Wit (1981) De Wit (1981) De Wit (1981) H.F. de Wit Gorcums Heren. Regentenpolitiek 1650-1750. Gorinchem 1981.    

Witstein (1969) Witstein (1969) Witstein (1969) Witstein (1969) S.F. Witstein funeraire poëzie in de nederlandse renaissance. Enkele funeraire 
gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de 
theorie betreffende het genre. Assen 1969. Diss. UU.    

WNT WNT WNT WNT Woordenboek der Nederlandsche taal. Bew. door M. de Vries, L.A. te Winkel, A. 
Kluyver [e.a.]. 29 dln. ’s-Gravenhage [enz.], 1882-1998.     

Woollett en Van Suchtelen (2006) Woollett en Van Suchtelen (2006) Woollett en Van Suchtelen (2006) Woollett en Van Suchtelen (2006) A.T. Woollett en A. van Suchtelen Rubens en Brueghel, een 
artistieke vriendschap. Zwolle 2006.    

Worm (1655) Worm (1655) Worm (1655) Worm (1655) O. Worm Museum Wormianum. Historia Rerum Rariorum, Tam Natralium, 
quam Artificialium, tam Domesticarum, quam Exoticarum, quae Hasniae Danorum in 
aedibus Authoris servantur. Amstelodami […] CIŦ  IŦ C LV.    

Worp (1896) Worp (1896) Worp (1896) Worp (1896) J.A. Worp ‘Constantijn Huygens te Parijs (1661-1665)’. In: Haagsch Jaarboekje 
1896, pp. 104-120.    

Wüstefeld (2006) Wüstefeld (2006) Wüstefeld (2006) Wüstefeld (2006) W.C.M. Wüstefeld ‘Boeken, brieven, charters en manuscripten. De 
verzameling Van Sypesteyn’. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 13 (2006), pp. 
33-49. 

Zandvliet (2006) Zandvliet (2006) Zandvliet (2006) Zandvliet (2006) K. Zandvliet (red.) De 250 rijksten van de Gouden Eeuw. Amsterdam 2006.    

  



292 

 

INDEX 

Paginanummers in vet geven aan dat een geboorte- en/of sterfjaar is gegeven. Nummers met 

een ‘b’ ervoor verwijzen naar de tekstbijlagen op de CD-ROM.  

Aachen, Hans von; 80808080 
Aerssen, Anna van; 112112112112, 113, b80, b81 
Aerssen, François van; b23 
Aerssen, Jeanne van; 50505050,    112, 113, 115, 117-119, 244, 252, b80, b81, b89, b90 
Aitzema, Foppe van; 131131131131, 175 
Alberti, Leon Battista; 30, 183183183183, 187, 213 
Alberts, Rutger Christoffel; b105  
Albrecht, aartshertog; 185 
Alva, graaf van; 169  
Ampzing, Samuel; 194, 198,198,198,198, 199 
Anna van Oostenrijk; 69696969, b64 
Aremberg, Van; 135 
Arundel, Thomas Howard, graaf van; 43, 81818181, 196, 204  
Audever; 81 
Aulnoy, Jean d’; 100-102 
Baburen, Dirck van; 203, 206206206206, b126 
Backer, Jacob Adriaensz.; 125, 134134134134, 141, 153, 259 
Baeck, Joost; 221 
Baerle, Susanna van; 13, 78787878, 79, 193, 258, b5, b6, b18, b93, b123 
Ball, Elizabeth; 81 
Ban, Johan Albert; 51515151 
Barlaeus, Caspar; 21, 26262626, 39, 49, 52, 57, 64, 257 
Barre, Anna de la; 103, 103, 103, 103, 117, b57  
Beaubrun, Charles; 103103103103, 105, b57 
Beaubrun, Henri; 103103103103, 105, b57 
Beck, David; 100100100100, 101, 258, b47, b48 
Beeck, Johannes Symonides. Zie ook Torrentius, Johannes; 224224224224    
Berckenrode, Van; 135, 259 
Bergerotti, Anna; 109, 110, 117, b66, b67 
Beringhen, De; 108 
Berlaymont, Maria-Margaretha, gravin van; 102  
Bilderbeeck, Hendrik van; 131, 175 
Binet, Etienne. Pseudoniem van René François; 182182182182, 185 
Bisschop, Jan de; 53, 59595959, 130, 189, 259, b79 
Bleker, Dirck; 141, 146, 153, 157, 158, 161, 164164164164, 165, 174, 175  
Bloemaert, Abraham; 136136136136, 200, 203, 206, b126 
Bloemaert, Hendrick; 136136136136 
Bloteling, Abraham; 109109109109 
Boccalini, Traiano; 221221221221----223, b129 
Boey, Cornelis; 62 
Boge, Margaretha; 97979797 
Bor, Adriaen; 135135135135    
Bor, Paulus; 90909090, 135, 136 
Boreel, Willem; 162162162162, 163, 175 
Bornius, Arnold; b73, b74, b76 
Bosschaert de Oudere, Ambrosius; 195195195195, 201, 207, 229, b124 
Bosschaert, Thomas Willeboirts; 125, 140140140140, 141, 142, 145-149, 152, 154, 155, 157, 165, 166, 
168-170, 172-175, 245, 253, 259, 260 



293 

 

Bourbon, Henri Jules de; 69696969  
Bourbon, prins van Condé, hertog van Enghien, Lodewijk II de; 69696969, 70, b67 
Brandt, Gerard; 62, 63 
Bray, Salomon de; 140140140140, 141, 143, 144, 152, 153, 157, 158, 259  
Breecker, Jan; 134 
Brill, Paulus; 200200200200, 202, 207, 229, 247, 255, b105, b126 
Bronckhorst, Jan van; 160160160160 
Brosterhuysen, Johan; 47, 90909090, 160, 167, b14  
Brouart, Joannes, b131 
Brouwer, 68, 102 
Brueghel de Oude, Jan; 59, 92929292, 195, 201, 207, 229, b124 
Brugghen, Hendrick ter; 27, 203, 206206206206, b126 
Brun, Charles le; 105105105105 
Brune, De; 64 
Bruno, Henrick; 61616161, 62, b33 
Buckingham, hertog van; 68 
Burgh, Jacob van der; 27, 47474747, 48, 81, b8, b14 
Buysero, Laurens; 133, 134, 245, 252 
Calcar, Jan Stefan van; 50, 113113113113, b20, b89, b90 
Campen, Jacob van; 38, 59595959, 79, 80, 90, 94, 130, 133, 135, 136, 138, 140, 141, 143-150, 152-155, 
157, 158, 160, 161, 164, 165, 170, 175, 211, 237, 242, 245, 246, 250, 253, 258-260, b18, b54, b55 
Camphuyzen; 29 
Carleton, Dudley; 203203203203, 204-206, 224 
Caron, Noël de; 43434343    
Carracci; 68, 102 
Carravaggio; 121, 174, 206  
Castiglione, Balthasar; 177, 180, 182182182182, 184, 188, 202, 216, 217, 228, 247, 255, 260 
Cats, Jacob; 35, 62, 82828282, b3 
Cecyl, Edward, graaf van Wimbledon; 188 
Chambrun, De; 108 
Chanut, Pierre; 100, 100, 100, 100, b47, b48 
Charisius, Jonas; 205205205205 
Chavigny; 67 
Christian IV, Deense koning; 203203203203----206  
Christina van Zweden; 20, 90, 100100100100, 101, 116, 117, 244, 258, b11, b47 
Cicero; 26, 30, 55, 56, 213, b130 
Claesz., Pieter; 141  
Cleve, Cornelis van; 116116116116, 258 
Cocq, de; 157 
Colbert; 108, b72, b73 
Coligny, Louise de; 91 
Colterman; 90 
Coornhert; 29 
Coppenol, Lieven Willemsz. van; 62626262, 63, 258, b54,  
Coques, Gonzales; 136136136136---- 141, 145, 147, 148, 153, 154, 157, 169, 170, 175, 245, 253, 260 
Cornelisz., Cornelis; 198198198198, 199, 206, b126 
Correggio; 67 
Cossiers, Jan; 91 
Couwenbergh, Christiaen van; 14, 136136136136, 140, 141, 144, 153, 154, 157, 260  
Coxie, Raphael; 190190190190 
Craen, Laurens; 88888888, 89, 95, 122, 157, 160, 244, 251 
Cranevelt, jonkheer Joost van; 86, 87 
Crayer, Gaspar de; 141, 145145145145, 146, 153, 170  
Cusance, Béatrix de, hertogin van Lotharingen; 14, 49494949, 50, 97, 98, 103, 114, 117, 244, 252, b47-
b51, b53 



294 

 

Cusance, Marie Henriette de; 97979797 
Dalen jr., Cornelis van; 48 
Dalen, Jacob van. Zie ook Jacob Vallensis; 58585858  
Decker, Jeremias de; 20, 62  
Delfos; b95 
Descartes, René; b34, b35 
Diepenbeeck, Abraham van; 137137137137----139 
Dieussart, François; 38383838, 160, b102 
Donne, John; 34 
Dorp, Frederik van, baron van Dohna; 59595959, 70 
Doublet, familie; b92, b93, b95, b99, b101, b104-b106 
Drebbel, Cornelis; 226, b134 
Duarte, Caspar; 62626262, 97, 98, b52 
Duarte, Diego; 75, 97, 98, 101, 102 
Dubus, Matthieu; 134134134134 
Dürer, Albrecht; 67, 197, b30, b31, b126  
Dyck, Anthony van; 37, 39393939, 44, 45, 53, 68, 79, 82, 91, 99, 100, 102, 109, 111, 116, 171, 174, 203, 
207, 229, 257-259, b9, b32, b33, b126 
Egmond, Lodewijk, 8e graaf van; 101, 102102102102, 116, 244, 251 
Egmont, Justus van; 98989898 
Elisabeth I, koningin van Engeland; 132132132132 
Elisabeth Stuart (Winterkoningin), g.m. Frederik V van de Palts, koning van Bohemen 
(Winterkoning); 104, 104, 104, 104, 112, 127, 200, 206, 215, 247, 254 
Elsheimer, Adam; 87878787, b105 
Emilie van Nassau-Beverweerd; 112 
Engelbrechsz., Lenaert; 197 
Engelsz., S.; 63 
Erasmus; 34, 67, 102, 103, 107, 114, 116, 211, 244, 252, 258, b60-b63, b69, b74,  
Euripides; 55, 56 
Everdingen, Caesar van; 140140140140-143, 154, 259 
Ferdinand II, keizer van Hongarije; 131131131131, 175 
Ferdinand III, keizer van Hongarije; 131131131131, 175 
Filips van Oostenrijk; 68 
Floris, Frans; 120, 218218218218 
Fornenbergh, van Alexander; 157, 159159159159, 162, 173, 263, b110-b120 
Fouquet; b95 
Fourquet, Nicolas; 96969696, b68, b69 
Frans I, koning van Frankrijk; 107 
Frederik Hendrik, graaf van Nassau, prins van Oranje, stadhouder; 11111111, 13, 15, 16, 51, 58, 60, 
75, 83, 85, 86, 90-94, 117, 120, 125-148, 153, 155, 156, 158, 159, 161-163, 165-172, 174, 175, 
179, 194, 203, 206, 212, 224, 229, 235-237, 241, 243-247, 249, 251-254, 258-260, b20, b125  
Frederik V van de Palts, koning van Bohemen (Winterkoning); 104104104104, 112 
Friedrich V; 91 
Gage, George; 204 
Galama; 221 
Gerlagh, familie; b93, b94, b101, b102 
Ghendt, Joris van; 120  
Gheyn II, Jacob de; 50, 189189189189, 190, 194194194194-196, 225, 226, 246, 247, 254, b122-b125, b131, b133, 
b135 
Gheyn III, Jacob de; 39393939----41, 43, 44, 50, 59, 63, 190, 194-196, 204, 246, 247, 254, 257, b1, b2, 
b11, b12, b21, b23, b123, b125, b135 
Girault; 108 
Goeree, Willem; 56565656, 57, 189 
Goethals, Johannes; 60606060, 61, b29 
Goldberg, Johannes; 76767676, 83, 91, 93, b108  



295 

 

Golius, Jacob; 64 
Goltzius, Hendrik; 184, 194, 195, 196196196196, 197-199, 246, 247, 254, 255, b124-b126 
Gonzaga, Eleonora, g.m. Ferdinand II; 131131131131,    175 
Goring, Georg; 133 
Goudt, Hendrick; 86, 87878787, 88, 258, b96 
Goyen, Jan van; 199, 200200200200, 201, 202, b126 
Gramont, Antoine, hertog de; 69696969 
Grebber, Frans Pietersz. de; 204204204204    
Grebber, Pieter Fransz. de; 135135135135, 136, 140, 141, 143, 144, 154, 259 
Groot, Hugo de; 179, b23 
Guarini, Giavanni Battista; 136136136136, 138 
Guazzo, Stefano; 183, 186 
Hanneman, Adriaan; 38, 83838383, 120, 141, 153, 257, 258, b100  
Harington, J.; 34 
Heilersieg, Johan; 156 
Hein, Piet, b8 
Heinsius, Daniël; 48484848, 49, 64, 100, b17 
Heinsius, Nicolas; 67 
Hellemans, Leonore; 52 
Hendrik van Nassau Siegen; 188 
Hendrik, graaf van Nassau-Siegen; 188 
Henriëtta van Engeland, g.m. Philips van Orléans; 69696969  
Henriëtte Maria van Frankrijk, g.m. Karel I; 133133133133 
Hoefnagel, Jacob; 80, 190, 191, b121, b123 
Hoefnagel, Joris; 80808080, 86, 87, 122, 194, 258, b124 
Hoefnagel, Susanna; 80808080, 85, 107, 218, 258 
Hoeufft, familie; 108, b93, b94, b100, b102, b103 
Hogenheym, Jacob; 225 
Holbein, Hans de Jongere; 67, 102102102102,    215, 218, 244, 252, 258, b60-b63, b128 
Hondecoeter, Gijsbert Gillisz. d’; 136136136136    
Hondius, Hendrik; 36, 83, 120, 157, 189, 246, 254, b121, b122 
Honthorst, Gerard van; 83838383, 94, 104, 118, 130, 136, 140, 141, 143, 144, 154, 157, 160, 174, 203, 
206, 215, 243, 251, 258, 259, 260, b126 
Hooft, Pieter-Cornelisz.; 21, 23, 26, 52, 81818181, 214, 221, b6 
Hoogenhuijse, Van; 98, 110, 117, b54  
Hoogstraten, Samuel van; 11 
Horatius; 26, 182, 215, b128, b131 
Hoskins, John; 109, 110110110110, 112, 
Houbraken; 34, 104, 115 
Hozier, Pierre de; 147147147147, 151 
Huls, Samuel van; 91919191 
Huygens, Christiaan, vader van; 48, 80808080, 81, 89, 127, 184, 186, 187, 194, 204-206, 215, 228, b2, 
b18, b19 
Huygens, Christiaan, zoon van; 64646464, 66-68, 103 109-111, 119, 189, 243, 250, b52, b53, b85, b86, 
b93, b100, b101, b107, b108 
Huygens, Constantijn IV; b93, b94, b106, b107, b109 
Huygens, Constantijn II; 85, 109109109109,    110, 111, 127, 128, 145, 146, 153, 154, 175, 184, 189, b85, 
b86, b92, b93 
Huygens, Constantijn III; b93 
Huygens, Lodewijk; 96969696, 111, 180, b92, b93, b95 
Huygens, Susanna Louisa, g.m. van Wassenaer; 76767676, 77, 84, 87, 89, 103, 107, 113, b92-b94, b98- 
b109 
Huygens, Susanna, g.m. Doublet; 76767676, 77, 82, 84, 87, 89, 92, 98, 101, 103, 105, 107, 116, 117, 
b26, b93, b103, b105-b109 
Ingen, Simon; 91 



296 

 

Isaacsz, Pieter; 203203203203----206, b126 
Isabella, g.m. Albrecht, aartshertog; 185 
James I; 204 
Janssens van Ceulen, Cornelis; 48484848    
Janssens, Abraham; 203, 206206206206, 207, 229, b126 
Jode II, Pieter de; 82828282 
Johan Maurits van Nassau Siegen; 51515151, 52, b29, b30 
Johan van Oostenrijk, 67, 68 
Jordaans, Jacob; 14, 140140140140, 141, 145, 147-149, 152, 153, 155, 157, 175, 259, 260  
Junius, Franciscus; 52525252, 53, b39, b40 
Justinus van Nassau; 179 
Karel I, koning van Engeland; 133133133133, 185, 209, 224 
Karel II, koning van Engeland; 53 
Karel V; 132 
Kerr, Robert; 167 
Ketel, Cornelis; 205 
Key, Willem; 169 
Keyser, Thomas de; 46, 79797979, 120, 258, 259 
Kiligrew, Anna; 23, 110, 117 
Kiligrew, Mary; 110 
Kircher, Athanasius; 173 
Lairesse; 11 
Lampsonius, Dominicus; 36363636, 45 
Lanier, Nicolaas; 192192192192, 264, b136, b137 
Lastman, Pieter; 203203203203, 206, b126, b130 
Lebrun, Pierre; 182 
Lee, François van der; 156 
Leeuwenhoeck, Anthony van; 64646464, b90 
Lely, Pieter; 52525252, 53, b76, b77 
Lemon, Margaret; 111, 117, 259 
Lengele, Martinus; b40 
Leopold Wilhelm, aartshertog; 67, 90 
Leyden, Lucas van; 87, 88888888, 197, 258, b96, b126 
Lievens, Jan; 14, 15, 79797979, 83, 92, 93, 120, 125, 140, 141, 144, 153, 154, 166-168, 171, 178, 181, 
208, 218-224, 241, 246, 247, 249, 254, 255, 257, 260, 261, b9, b10, b12, b129-b133 
Linden, Hermannus Antonides van der; b42 
Lionne, Hugues de, markies van Berny; 69696969, 70, 108, b 65, b66, b68, b69 
Lisse, Dirck van der; 136136136136, 259 
Lodewijk XIII; 41, 68, 94, 257 
Lodewijk XIV; 65656565, 69, 70, 96, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 115, 117, 244, b57-b59, b64, b71 
Lodewijk XV; 69, b66  
Lomazzo, Giovanni Paolo; 183 
Loménie, Henri Auguste, graaf van Brienne; 65, 66666666, 68, 102, 243, 250 
Loménie, Henri Louis, graaf van Brienne; 65, 66666666, 67, 68, 102, 103, 243, 250, 258, b59-b64 
Loo, Jacob van; 141, 153 
Lootius, Eleazar; b40, b41 
Louise Hollandina van de Palts; 104104104104----106, 112, 115, 118, 119, 244, 252, b36, b37, b38 
Lysocsthenes, Conradus; 34 
Maes, Evert Crijnsz. van der; 203203203203, 206, b126  
Mander, Karel van; 27, 29, 36, 59, 64, 177, 180, 183, 185, 187, 188, 197-200, 202, 203, 209, 211, 
212, 214, 218, 228, 233, 234, 247, 255 
Marci, Jacob; 222 
Maria Anna van Spanje, g.m. Ferdinand III; 131131131131, 175 
Maria Theresia van Spanje, g.m. Lodewijk XIV; 69696969, b64, b65 
Marino, Giovanni Battista; 20202020, 35, 37, 39 



297 

 

Marnix, Heer van St. Aldegonde; 50, 113113113113, 116, b84, b101  
Martini, Simone; 106106106106, 107 
Massa, Isaack; 224 
Matham, Adriaan; 135 
Matham, Jacob: 135135135135  
Matham, Theodoor: 52525252, 83 
Maurits, stadhouder; 58, 82, 129, 135, 142, 145, 148, 170, 194, 196, 206, 258, 259, b124, b125  
Mayerne, Théodore Turquet de; 192192192192, 
Mazarin; 68 
Medici, Maria de, koningin van Frankrijk; 132132132132    
Mercator, Gerardus; b10 
Meurs, Aert van; 64 
Michelangelo, b132 
Micheli; 209 
Mieden, familie van der; b93, b94, b102-b104 
Mierevelt, Michiel van; 47, 48484848, 58, 59, 80, 81, 84, 91, 120, 206, 212, 214-218, 242, 247, 250, 254, 
258, 261, b8, b21, b22, b25, b26, b128, b129, b132 
Mijtens, Jan; 111, 112 
Molijn, Pieter; 225 
Monconys, Balthasar de; 119119119119, 120 
Monincx, Pieter; 191 
Moreelse, Paulus; 166, 206206206206, 214, 215 
Morgan, Anna; 113 
Mori, Abraham de; 48, b22, b23 
Musson, Matthijs; 98989898, 99, 244, 251 
Nanteuil, Robert; 103103103103, 104, b70, b71 
Netscher, Caspar; 59595959, 108, 109, 112, 119, 120, 242, 250, 259, b 88, b89, b106 
Nicquet, Jacques; 200200200200 
Nijs, Daniël; 93939393, 200, 204 
Nolpe, Pieter; 49  
Ogle, Utricia; 51515151, b26 
Oliver, Isaac; 194194194194, b124 
Oliver, Peter; 194194194194, b124 
Oliviers, François; 140, 148, 152 
Oosterwijck, Jacobus van; 115115115115 
Oosterwijck, Maria van; 115115115115, b83, b84 
Osmael, Anna van; 110, 117 
Osmael, Margaretha van; 98, 110, 117 
Oudin, Cesar; 34343434 
Ovidius; 182, b129 
Owen, John; 34, 35  
Palamedes, Anthonie; 60606060, b105 
Passe, Crispijn van de; 21 
Peacham, Henry; 182182182182, 183, 184, 188 
Persijn, Reinier van; 61616161 
Petrarca en Laura; 106106106106, 107, 116, 183, 244  
Philips IV, koning van Spanje; 90 
Philips van Orléans; 69696969, b65 
Pierson, Christoffel; b83 
Pieters, Geertje. Zie ook Geertje Wijntges; 115115115115, 116, 118, b82-b84 
Plante, Franciscus; 51515151, 52  
Plato; 49, 56 
Plessis, Armand Jean du, hertog van Richelieu; 41414141, 42, 94, 257, b19, b22, b24 
Plessis, Louis du, sieur de Douchant; 132 
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Plinius de Oude; 29, 30, 181, 182182182182, 183-185, 187, 189, 193-195, 198, 202, 203, 208-213, 216, 
217, 220, 228, 229, 233, 238, 246, 247, 254, 255, b121, b122, b127 
Poelenburch, Cornelis van; 136136136136, 166, 199-202, 259, b126  
Pontius, Paulus; 79797979, 258 
Porcellis, Jan; 45454545, 46, 196, 198, 199, 246, 254, b25, b126 
Post, Pieter; 49, 83838383, 133, 134, 140, 141, 145, 146, 150, 152-154, 175, 237, 245, 246, 252, 253, 
259, 260 
Pourbus de Oude, Frans; 85, 215, 218218218218, 261, b128 
Poussin; 68, 102 
Primaticcio, Francesco; 43434343    
Prins; b95 
Puteanus, Erycius; 81818181, 82, 159, 258 
Pynas , Jan Symonsz.; 203203203203, 206, b126 
Quast, Pieter Jansz.; 159159159159 
Queborn, Crispijn van den; 60606060 
Questiers, Catharina; 21, 62 
Quintilianus; 29 
Ragueneau, Abraham; 61616161 
Raphael; 66, 104, 137, 138, b60, b132 
Rasier, Theodoor de; 170 
Ravesteijn, Paulus van; 214214214214, b128 
Ravesteyn, Jan Anthonisz. van; 47, 81, 212, 214214214214, 215, 218, 247, 254, b8, b128, b129 
Ravesteyn, Nikolaes van; 101 
Rembrandt; 11111111, 13, 14, 21, 34, 39-41, 62, 63, 85, 86, 95, 96, 116, 120, 121, 126, 157, 165-168, 
170, 171, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 208, 211, 214, 218, 219-224, 230, 233, 241, 244, 246, 
247, 249, 251-255, 257, 258, 260, b12, b129-b133 
Reymbouts, Maerten; 159 
Rijckaert, Susanna; b93 
Roemersdr. Visscher, Anna; 27, 33, 192192192192, 193, b1, b2, b123, 
Roemersdr. Visscher, Tesselschade; 27, 44, b2, b12, b123 
Royer, familie; 103, 107, 113, 114, 119, b93, b94, b95, b98-b100 
Rubens, Pieter Paul; 11111111, 13, 15, 21, 75-77, 90, 92, 93, 96, 99, 128, 136, 157, 161, 169, 171-173, 
185, 192, 193, 198, 204, 206-212, 220, 223, 229, 245-247, 253-255, 257-260, b126-b130 
Rumph; 103, 104 
Saenredam, Pieter; 13131313, 76, 88, 89, 95, 120-122, 152, 157, 160, 244, 251, 258 
Saftleven, Herman; 136136136136 
Sandrart, Joachim von; 21 
Santen, Gerrit van; 134134134134, 259 
Sauzin; 108 
Savery; 166 
Schonk, familie; b99, b104 
Schooten, Joris van; b130 
Schouwman, b95 
Schurman, Anna Maria van; 44, 48484848, 49, 61, 62, 87, 88, 108-111, 114, 257, b14-b17, b27, b35, 
b36, b38, b39, b56 
Scorel, Jan van; 114114114114, 259, b105 
Secundus, Janus; 114114114114---- 116, 244, 251, 259, b36, b81, b82 
Seghers, Daniël; 52, 52, 52, 52, 53, 90, 91, 115, 117, 122, 141, 153, 157, 172, 173, 175, 191, 192, 244, 251, 
258, 264, b27, b28, b32, b33, b44, b45, b136 
Seghers, Gerard; 206206206206 
Seneca de Oudere; 182, 215, 216, b128 
Silvercroon, Maria; 101 
Simonides, Simon, b82, b83 
Snijders, Frans; 136136136136, 203, 207, 229, 259, b126 
Sohier, Nicolaas; b127, b131 
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Solms, Amalia van; 11111111, 13, 14, 16, 65, 68, 70, 75, 83, 90, 94, 102, 107, 117-119, 125, 126, 128-
136, 138-140, 142-150, 152-157, 165-169, 175, 236, 238, 243-246, 251-253, 258-260, b20,  
Solms, Ursula van; 70, 147 
Solms-Braunfels, Louise Christina van; 131131131131 
Soutman, Pieter; 15, 37, 130130130130, 140, 141, 143, 144, 154, 157, 158, 160, 161, 259, 260  
Spiering Silvercroon, Pieter; 100 
Steenwijck de Jonge, Hendrick van; 11, 13131313, 78, 207, 229, b126  
Stermont, Jacobus; b41 
Streso, Caspar; 51515151, b40, b71,  
Swanenburgh, Jacob van; b130 
Sypesteyn, familie van; 157, 161, 164, 169, b96  
Tacitus; 182, 216, b128 
Tassin, Nicolas; 147 
Teding van Berkhout, familie; 88, 89, 110, 111, b93-b98, b105 
Tegnejus, Tobias; b41, b42 
Teniers; 68, 102, b105 
Thor, Adriane le; 50, b55-b57  
Thulden, Theodoor van; 140140140140----144, 259, 260,  
Tintoretto; 204, 206 
Titiaan; 66, 169,  
Tomasinus, Jacobus Philippus; 107 
Torrentius, Johannes. Zie ook Johannes Symonides van der Beeck; 208, 218, 224-227, 246, 
247, 254, 261, b133-b135 
Trello, Lucretia van; 48, 54545454,  
Trigland, Cornelius; 60606060, 61, 258, b41, b69, b70, b71,  
Tuston; 111, 117 
Ulfeld, Jacob; 205205205205 
Utrecht, Adriaan van; 157, 170170170170  
Uyttenbrouck, Moyses van; 136136136136, 199-201, b126 
Vaillant, Bernard; 109109109109 
Valck, Albert van de; 133, 141 
Valckert, Werner van den; 206206206206    
Vallée, Simon de la; 135135135135, 237 
Vallensis, Jacob van. Zie ook Jacob van Dalen; 58585858, 59, b25, b26 
Vasari, Giorgio; 36, 106, 107, 183183183183 
Vaurose, de; 106, 107 
Veen, Otto van; 44 
Veen, Pieter van; 44, b12 
Velde, Esaias van de; 199, 200200200200----202, b126 
Velde, Jan van de; 225 
Venne, Adriaen van de; 13131313, 82, 95, 158, 258 
Venne, Jan van de; 82828282    
Verendaal, Nicolaes van; 113113113113, 122 
Vergilius; 43, 220, b46, b130, b131 
Verheye van Citters, Jacob; 76767676, b107 
Verhoeven, Dirck; 62 
Vermeer, Johannes; 14, 119, b95 
Veronese; 68, 102  
Verwer van Burghstrate, Abraham de; 157, 161161161161----163, 174, 175, 245,  
Vezelaer, Joris; 97979797, 258  
Visscher, Claes Jansz.; b124 
Visscher, Cornelis; 62626262, 101 
Vitruvius; 237  
Vondel, Joost van den; 15, 20, 38, 62, 101, 214  
Vorsterman I, Lucas; 62626262, 83 
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Vos, Jan Jansz. de; 138 
Vos, Jan; 15, 20, 21, 38, 63,  
Vos, Paulus de; 170 
Vosbergen, Gaspar van; 204 
Vossius; 100, 119 
Vroom, Cornelis Hendricksz.; 83838383, 84, 89, 90, 94, 95, 122, 136, 157, 235, 243, 244, 251, 252, 258 
Vroom, Hendrick Cornelisz.; 95, 196, 198198198198, 199, 246, 254, b126 
Vullings; b95 
Wassenaer van Ruijven, Willem Baron van; b93, b94 
Wassenaer-Sterrenburg, Pieter van; 122 
Westerbaen, Jacob; 26262626, 27, 62, 257,  
Wijntges, Geertje. Zie ook Geertje Pieters 
Wildens, Jan; 199, 200200200200----202, 207, 229, b126 
Wilhem, David le Leu de; 78787878, 92, 121, 131, 132, 171 
Willaerts, Adam; 136136136136 
Willem Frederik van Nassau Dietz, stadhouder; 95, 142142142142, 143, 145, 153-156, 175, 246, 253  
Willem II van Oranje, stadhouder; 11, 86868686, 88-90, 93, 96, 115, 118, 125, 136, 137, 139, 145, 146, 
153, 156, 159, 160, 162, 164, 165, 170, 174, 175, 235, 236, 241, 243, 249, 251, 260  
Willem III van Oranje, stadhouder; 11, 60, 61, 66, 91, 117, 169, 258, b69, b70  
Willem van Oranje, stadhouder; 151, 172 
Wingendorp, G.; 64, 65 
Worm, Ole; 64646464, 258, b49 
Wyttenhorst, Willem Vincent, baron van; 75757575 
Zijlvelt, Anthony van; 61616161    
Zincgref; 34 
 




