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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. 
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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.  



149 

 

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.  
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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.  



160 

 

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.  
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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. 

  




