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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: 
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 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. 

  




