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HOOFDSTUK 4: Schilderkunst in Huygens’ Mijn jeugd 

Inleiding 

De autobiografie die Huygens tussen 1629 en 1631 over zijn jeugd heeft geschreven, is de 

meest geciteerde bron in studies naar Huygens en de kunst. De afbeelding hiernaast is de 

eerste pagina van de autograaf. (Afb. 1) De Latijnse tekst is vooral bekend onder de naam van 

de Nederlandse vertaling Mijn jeugd.759  Vooral de manier waarop Huygens het werk van 

Rembrandt karakteriseert is uniek, het is de eerste keer dat deze schilder onderwerp is van een 

zo gedetailleerde beschouwing, en de enige keer dat er überhaupt op dergelijke wijze aan een 

Nederlandse schilder aandacht wordt besteed. Het betreft zijn beschrijving van Rembrandts 

Judas (afb. 2), die ik later in dit hoofdstuk zal analyseren.  

Het is in deze autobiografie dat Huygens het uitvoerigst aandacht besteed aan de 

contemporaine schilderkunst, naast Rembrandt worden er ook andere schilders opgesomd die 

op dat moment nog aan het begin van hun carrière stonden. Om een precies beeld te krijgen 

van Huygens’ kunstkennerschap, moeten zijn uitspraken worden beschouwd in een brede 

context. In dit hoofdstuk zal ik de positie van deze tekst in haar literaire traditie ontrafelen. 

Welke klassieke bronnen weerklinken erin? In hoeverre maakt hij gebruik van het werk van 

Balthasar Castiglione, Karel van Mander en andere vroegmoderne schrijvers? Wat zijn 

Huygens’ originele en unieke gedachtes, en welke zijn elders terug te vinden? Wat is de aard 

van de tekst? Ik bestudeer de passage over de teken- en schilderkunst op tekstueel niveau, én 

plaats de tekst in een breder kader om het belang van het artistieke aspect in Huygens’ 

opvoeding nauwkeurig te kunnen duiden.  

 

De autobiografie van Huygens’ jeugd 

De tekst is drie keer in zijn geheel gepubliceerd. Worp publiceerde in 1897 de complete 

Latijnse tekst nadat hij in 1891 de passage over de schilderkunst al in een Nederlandse 

vertaling had uitgegeven. In 1946 verscheen de eerste vertaalde editie die werd verzorgd door 

A.H. Kan en in 1987 vertaalde Chris Heesakkers Huygens’ Latijn opnieuw. Heesakkers knipte 

in zijn vertaling Huygens’ tekst in delen, die hij tussenkopjes gaf.760 Het feit dat Worp in 1891 

het gedeelte over de schilders uit het manuscript lichtte, heeft de toon gezet voor de manier 

waarop men tot nu toe over Huygens’ ideeën over kunst heeft geschreven. De aandacht is 

vooral uitgegaan naar de afzonderlijke uitspraken over de verschillende schilders. Verder 

wordt de passage, of een gedeelte daaruit, nagenoeg altijd behandeld als losstaand van de rest 

van de autobiografie. In 1946 schreef letterkundige Gerrit Kamphuis dat de passage over de 

                                                      
759 Dit is de titel van de editie door Heesakkers. (Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1) 
760 Vaak worden deze hoofdstuktitels onterecht beschouwd als Huygens’ indeling. 
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schilderkunst ‘bijna als een op zichzelf staand essay’ kan worden beschouwd.761 Hij noemde 

het ‘een der belangrijkste gedeelten’ uit de tekst en gaf aan dat kunsthistorici vanaf de eerste 

publicatie uit 1891 ‘dankbaar gebruik [begonnen] te maken van vele daarmee aan het licht 

gekomen gegevens’.762  

Publicaties over Huygens’ jeugdautobiografie in haar geheel zijn schaars. Rudi Ekkart 

heeft een artikel geschreven over het geheel van Huygens’ uitspraken over de kunst in de 

passage.763 Hij schrijft dat er vanaf het moment van publicatie van de passage onenigheid is 

geweest ‘over de waarde van Huygens’ uitspraken over Rembrandt en Lievens’.764 In de lijn van 

Kamphuis wijst hij erop dat deze passage eclectisch is behandeld.765 Hij stelt dat het belangrijk 

is om te kijken naar ‘hetgeen Huygens verder over de schilders van zijn tijd opmerkte’.766 Na 

een paragraaf waarin Ekkart de verschillende onderdelen van het gedeelte over de 

schilderkunst in Mijn jeugd bespreekt, formuleert hij twee algemene conclusies. Hij geeft aan 

dat ‘de aan de kunstenaars gewijde pagina’s maar nauwelijks de pretentie hebben een overzicht 

te geven van de eigentijdse kunst, maar door Huygens vooral gebruikt werden om, zoals 

passend is in autobiografische aantekeningen, iets te vertellen over enige kunstenaars die hij 

persoonlijk kende.’767 Daarna wijst hij op Huygens’ ‘kritische benadering van vrijwel elke 

besproken kunstenaar’.768 Ekkarts behandeling van de passage over de kunst in Huygens’ tekst 

is meer parafrase dan interpretatie.  

 

De autograaf 

Uitgangspunt van dit onderzoek is de autograaf van de tekst. Huygens’ handschrift wordt 

bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het is als laatste katern ingebonden in 

een convoluut met familiepapieren van Huygens dat het signatuur KA 48 draagt. Met potlood 

zijn de folia genummerd: de tekst bevindt zich op 781 recto tot en met 837 verso. De folia van 

het katern zelf zijn afzonderlijk genummerd 1-57[v.] in zeventiende-eeuwse inkt. Bestudering 

van de autograaf leert dat het om een kladversie gaat. Op verschillende plaatsen zijn door 

                                                      
761 Kamphuis (1946), p. 141. 
762 Kamphuis (1946), p. 141. 
763 Het artikel is opgenomen in de tentoonstellingscatalogus Rembrandt en Lievens in Leiden uit 1991.  
764 Ekkart (1991), p. 48. Verschillende polemieken zijn hierover gevoerd; in aanvang tussen Worp aan de ene kant 
en Eymael en Kok aan de andere, later deed Gary Schwartz stof opwaaien door Huygens een ‘dilettant’ op het 
gebied van de schilderkunst te noemen. Ekkart verwijst op p. 48 naar Van Gelder (1959). Zie voor een 
gedetailleerde uiteenzetting over de negentiende-eeuwse discussie verder Broekman (2005), pp. 32-35. Zie voor 
een uitvoerige reactie op Schwartz’ monografie van Rembrandt uit 1984: Sluijter (1987). 
765 Hij stelt dat er ‘over vrijwel elk onderdeel van Huygens’ tekst […] in de loop der jaren nuttige en relevante 
opmerkingen [zijn] gemaakt’, maar dat deze zijn ‘verspreid over tientallen publicaties, doordat vrijwel altijd losse 
passages zijn aangehaald en slechts zelden de tekst als geheel besproken is’. Zie: Ekkart (1991), p. 49. 
766 Idem.  
767 Idem, p. 50. Over de mate waarin Huygens de schilders kende, geeft Ekkart daar aan dat deze contacten in het 
voorjaar van 1631 ‘niet zeer diepgaand waren’  
768 Ekkart stelt dat ‘Huygens in zijn oordeel zijn waardering voor het werk van een kunstenaar vaak vermengt met 
zijn opvatting over en daarmee in veel gevallen ook met zijn eigen relatie tot de persoon van de schilder.’ Zie 
Ekkart (1991), p. 50. 
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Huygens wijzigingen aangebracht en ook zijn er aantekeningen in de marge geschreven. 

Huygens deed dit volgens Heesakkers tijdens het schrijven.769 De kladversie is de enige versie 

van de tekst en er is niets bekend over circulatie van het handschrift. 

Wel bestaat er een drietal documenten dat met de vervaardiging van Huygens’ 

autobiografie te maken heeft. In het convoluut waarin de tekst van Mijn jeugd is opgenomen, 

bevindt zich een ‘Index’ van Huygens’ hand. (Afb. 3) Het is een opsomming van de 

onderwerpen die ter sprake komen in de tekst. In de marge zijn folionummers vermeld die 

corresponderen met de zeventiende-eeuwse nummering die is aangebracht op de autograaf. 

Het is niet duidelijk of Huygens deze inhoudsopgave voor of na het afronden van de tekst van 

de tekst heeft geschreven. Daarnaast wordt bij de Huygens-documenten in de KB een los vel 

bewaard waarop hij voorvallen heeft geschreven uit zijn leven vanaf zijn geboorte tot het einde 

van 1629. Ten slotte is er een ander los vel, gedateerd 18 juni 1678, waarop heel summier 

aantekeningen zijn gemaakt over de jaren 1629-1677. 770 Dit zijn aantekeningen van Huygens 

die hij maakte ter voorbereiding op zijn tweede Latijnse autobiografie ‘De vita propria’ (1678), 

beter bekend als Mijn leven.771  

Wanneer heeft Huygens de autobiografie van zijn jeugd geschreven? In de linker 

bovenhoek van de eerste bladzijde bevindt zich een datering: 11 mei 1629. Op een aantal 

plaatsen in de tekst zijn dateringen aangebracht. Zo is bij de beschrijving van Hugo de Groots 

Inleydinghe tot de Hollandsche Rechtsgeleertheyt in de marge februari 1631 genoteerd en 

staat bij de beschrijving van de gezondheid van zijn broer Maurits in de marge april 1631 

vermeld. Na deze laatste aanwijzingen volgen nog een tiental pagina’s; aangenomen mag 

worden dat Huygens de tekst niet lang daarna voltooide. De beschrijving van de teken- en 

schilderkunst als onderdeel van zijn opvoeding bevindt zich na de datering bij De Groot, en 

voor de opmerking over de gezondheid van Maurits en is dus ontstaan in de eerste maanden 

van 1631, tussen februari en april. 

Op welke locatie heeft Huygens de tekst geschreven? Hij begon de autobiografie van 

zijn jeugd terwijl hij in het legerkamp van Frederik Hendrik voor Den Bosch lag: dat staat 

vermeld in de tekst.772 Het gedeelte over de schilderkunst schreef hij thuis. In de eerste 

maanden van 1631 was hij in Den Haag waar zijn vrouw hoogzwanger was van hun derde 

                                                      
769 Zie hiervoor het nawoord bij zijn editie van de tekst en specifiek de pagina’s 134-135. 
770 De losse vellen zijn gepubliceerd, zie Boot (1873). Op het moment waarop Boot de manuscripten publiceerde, 
wist hij nog niet van het bestaan van de tekst van deze autobiografie. Het tweede vel uit 1678 is volgens Boot een 
latere kopie van een eerder geschrift.  
771 Zie Huygens/Blom (2003). 
772 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 17: ‘Laat ik de wens uitspreken dat het goed moge gaan met mijn 
Breda, dat helaas opnieuw zucht onder de tirannie; met de Raad van Brabant, aan wie wij precies op het moment 
dat ik dit alles in de legerplaats voor Den Bosch neerschrijf, uit alle macht zijn voormalige rechtsgebied proberen 
terug te geven; en met u, Justinus van Nassau, hoogedele grijsaard, die een welwillend lot tot nu toe in goede 
gezondheid voor het vaderland heeft behouden.’  



180 

 

zoon Lodewijk, die op 13 maart ter wereld zou komen.773 De laatstgenoemde datum is, zoals 

hiervoor vermeld, april 1631 waarna er nog enkele folia volgden. Huygens rondde de 

autobiografie van zijn jeugd waarschijnlijk thuis af. Vanaf half mei 1631 zijn er in Huygens’ 

dagboek namelijk werkbezoeken buiten Den Haag vermeld.  

Huygens schreef de tekst voor zijn familie. Hij geeft dit op enkele plaatsen expliciet 

aan, zoals in de genealogie waarmee hij de tekst begint. Daar gaat het over ‘de kleinkinderen 

die dit lezen’.774 Verderop in de tekst beschrijft Huygens dat hij met zijn vader mee mocht op 

een diplomatieke reis naar Brussel. Die had er volgens Constantijn voor gekozen om zijn 

tweede zoon mee te nemen, omdat die in opleiding voorlag op zijn oudste zoon, Maurits. 

Maurits kreeg zo wat extra tijd om weer met zijn broer gelijk te komen. Huygens stelt:  

 

De vrees bestond namelijk dat hij de moed misschien zou verliezen, als hij achterop raakte. Dit riekt een 
beetje naar eigenroem, maar ik verzoek dat voor deze ene keer te vergeven, aangezien ik voor mijzelf en 
mijn eigen familie schrijf.775  

 

Tot het moment waarop de tekst aan het eind van de negentiende eeuw is gepubliceerd, bleef 

de kennis ervan beperkt tot de directe familiekring.776 Ditzelfde geldt voor Huygens’ tweede 

autobiografie Mijn leven: ook daarin merkt hij meerdere malen op dat hij voor zijn eigen 

nageslacht schrijft.777 

Wat is er bekend over de literair-historische context? Ernst van de Wetering heeft in 

het kader van zijn onderzoek naar vroegmoderne kunstconversatie aandacht besteed aan 

Huygens als kunstkenner en aan het gedeelte over de schilders in de autobiografie.778 Hij geeft 

aan dat sinds het verschijnen van Castigliones Il cortegiano (1528) verstandige conversatie 

over kunst onderdeel was geworden van de vorming van de hoveling. Voor basiskennis van de 

schilderkunst was men in de eerste decennia van de zeventiende eeuw aangewezen op het 

Schilder-boeck van Van Mander. Wanneer Van de Wetering overgaat tot de bespreking van 

Huygens’ uitspraken over Rembrandt, schenkt hij vooral aandacht aan het element van 

aemulatie, het overtreffen van de klassieken, zoals dat in Huygens’ tekst voorkomt.779 Hij laat 

echter in het midden wélke klassieke teksten Huygens’ referentiekader hebben gevormd. Ook 

op de vraag hoe Huygens’ tekst zich verhoudt tot die van Castiglione, gaat hij niet in.780  

 

                                                      
773 Unger (1885), p. 18: ‘13 Maert [1631] Nascitur mihi liberorum tertius Ludovicus circa 10mam vespertinam.’  
774 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 12.  
775 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 98. 
776 Zie over het geheel van Huygens’ autobiografische geschriften de inleiding bij Huygens/Blom (2003b) I, pp. 
16-18. 
777 Zie hierover de inleiding bij Huygens/Blom (2003b) I, pp. 46-47. 
778 Van de Wetering (2006), pp. 91-99. 
779 Van de Wetering (2006), pp. 97-99. Zie hierover ook Sluijter (1999), p. 116, Sluijter (2006), pp. 100-103. 
780 Zie algemeen over Huygens en Castiglione bijvoorbeeld Leerintveld (1993), Stipriaan (2006), p. 41 en Blom 
(2007). 
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In dit hoofdstuk zal ik de passage over de schilderkunst in de autobiografie die Huygens over 

zijn jeugd heeft geschreven recht proberen te doen door haar in haar geheel én in de context 

van de rest van de tekst te bespreken. Daarnaast plaats ik de inhoud van de tekst in een literair-

historisch raamwerk en ga ik na van welke bronnen Huygens gebruik heeft gemaakt. Want 

hoewel vele wetenschappers fragmenten uit deze tekst hebben geciteerd, is de vraag hoe 

Huygens’ uitspraken zich verhouden tot bronnen die hij gebruikt nog niet gesteld. De 

uiteenzetting over Rembrandt en Lievens is onderdeel van het gedeelte over de schilderkunst. 

En deze passage functioneert als deel van Huygens’ beschrijving van zijn teken- en 

schilderopleiding. En die is weer onderdeel van het document over zijn gehele opvoeding tot 

hoveling. Aan de mate van uniciteit van het document als zeventiende-eeuwse bron wordt, 

terecht, niet getwijfeld, maar dit betekent niet per definitie dat Huygens’ ideeën op zichzelf 

staan en uniek zijn.  

De passage over de schilderkunst in Mijn jeugd onder de loep 

De passage over de teken- en schilderkunst in de autobiografie over Huygens’ jeugd bestaat uit 

drie onderdelen. Ze maakt deel uit van een bredere beschrijving van de opvoeding. De gehele 

structuur van de autobiografie kan als volgt schematisch worden weergegeven:  

 

Autobiografie Autobiografie Autobiografie Autobiografie     [andere onderdelen van de 

opvoeding]  

Afkomst, vroege jeugd, muziek, zang, dans, toneel, Latijn, 

retorica, Grieks, Nederlands, rekenen, sport, paardrijden, 

welsprekendheid, prediking, studie klassiek oraties, etc.  

    Teken- en schilderkunst  (1) De plaats van het kunstonderwijs binnen de opvoeding 

        (2) De praktijk van het leren tekenen en schilderen 

        (3) De door Huygens genoemde schilders 

    [andere onderdelen van de 

opvoeding] 

Boetseren, penningen snijden, reizen, de dood van Elizabeth 

Huygens, logica, bril, optica, astronomie, geografie, schermen, 

danslessen, poëzie, natuurfilosofie, etc.  

 

Huygens’ Mijn jeugd kan niet gelezen worden zonder de tekst te plaatsen in zijn literair-

historische context en in het bijzonder de context van het genre hovelingenliteratuur. Voor de 

passage over de schilders is ook de contemporaine kunstliteratuur belangrijk.  

 

Huygens heeft zich laten inspireren door talrijke klassieke bronnen. Al in de beginfase van de 

passage over de schilderkunsssst onthult Huygens een bron die voor zijn tekst belangrijk is: 

Plinius’ Naturalis historia.781 De Naturalis historia werd geschreven aan de hand van een 

                                                      
781 Zie ook Huygens/Blom (2003b) II, p. 62. Huygens bezat ten minste twee edities van de Naturalis historia. In de 
catalogus die in 1688 van Huygens’ boekenbezit is opgemaakt komen onder andere edities uit 1554 en 1606 van 
Plinius’ werk voor. Zie Huygens (1688) pagina 20, nummer 71: ‘Plinii Historia Mundi, Aur. Allobr. 1606’ en 
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verzameling gegevens die de Romein Plinius de Oude (rond 23 – 79 AD) had verzameld en 

waarmee hij de op dat moment bekende wereld probeerde te beschrijven. Het boek is 

opgebouwd uit 37 boeken. Boek 35 gaat over de schilder- en beeldhouwkunst. In Huygens’ 

passage over de schilderkunst verwijst hij meermaals expliciet naar Plinius’ tekst. Dat Huygens 

zich bij het schrijven van zijn autobiografie heeft laten leiden door Plinius blijkt ook uit het 

feit dat hij net als Plinius na de schilderkunst aandacht besteedt aan het boetseren. Verder 

verwijst Huygens naar Bijbelteksten en geschriften van Horatius, Seneca, Ovidius en Tacitus.  

 

Daarnaast valt de passage over de schilderkunst te lezen in de context van de contemporaine 

hovelingenliteratuur. Huygens bezat meerdere van deze werken en vermoedelijk kende hij er 

nog meer, zoals de boeken die zich in de bibliotheek van de stadhouder bevonden.782 Hij 

verwijst er soms expliciet naar, soms is de invloed impliciet. De ‘moedertekst’ van de 

vroegmoderne hovelingenliteratuur, Il libro del cortegiano (1528) van Balthasar Castiglione 

(1478-1529), zet uiteen dat elegantie, rationaliteit en kennis van zaken op uiteenlopende 

terreinen de voornaamste eigenschappen zijn van de vroegmoderne hoveling. 783 (Afb. 4) Eén 

van die terreinen is de schilderkunst.  

Castigliones boek vond weerklank in verschillende landen: zo verscheen in 1622 in 

Engeland The Compleat Gentleman van Henry Peacham (1576?-1643?). In 1606 had deze al 

zijn The Art of Drawing with the pen gepubliceerd, een werk dat later als The Gentlemans 

Exercise herdrukt zou worden. Ook in Frankrijk werd Castigliones handboek nagevolgd. Zo 

verscheen in 1621 de bundel Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artifices van 

Etienne Binet (1569-1639). Het genoot daar grote autoriteit in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw.784 In de bibliotheek van Brussel bevindt zich verder een ongepubliceerd 

manuscript uit 1635 van Pierre Lebrun: Recueil des Essay des Merveilles de la Peinture.785 Van 

dit laatste werk is beredeneerd dat het een reactie is op het gedeelte over de schilderkunst in 

                                                                                                                                                                      
pagina 22, nummer 120: ‘Plinii Historia Mundi, Basil. 1554’. Zie voor de waardering van Plinius door de eeuwen 
heen Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, pp. 760-763. 
782 Zie voor de verkoopcatalogus van boeken uit Constantijn Huygens’ bezit: Huygens (1688). Herman 
Roodenburg behandelt de hovelingen- en kunstliteratuur die in de catalogi van de Huygensen voorkomen. Zie 
Rodenburg (2006). Marika Keblusek noemt een aantal vorstenspiegels en etiquetteboeken die zich in de 
bibliotheek van het stadhouderlijk hof bevonden. Zie Keblusek (1997b), p. 147. 
783 Huygens bezat zelf Le parfaict courtisan (1585), de Franse vertaling van Castigliones handboek. In de 
stadhouderlijke bibliotheek bevond zich de eerste Italiaanse druk, zie: Keblusek (1997b), p. 147. Roodenburg 
geeft in de inleiding van zijn studie over manieren in de zeventiende eeuw aan dat er weinig bekend is over de rol 
van Castigliones handboek in de Republiek. Aan de hand van onderzoek naar de bibliotheekcollecties van de 
Huygensen wil hij hier een eerste aanzet toe geven. Roodenburg (2004), p. 36. Jeroen Dekker heeft uiteengezet 
hoe de opvoeding van de verschillende generaties Huygens in het teken stond van het klaarstomen van de zonen 
voor een functie aan het hof en stelt dat Castigliones handboek daarvoor het gewenste model verschafte. Dekker 
(2006), pp. 69-70. Zie over de invloed van het werk van Castiglione op Huygens’ vroege poëzie Leerintveld 
(1993). Zie ook Blom (2007). 
784 De naam Binet is het pseudoniem van René François. Zie de inleiding door Fumaroli bij de facsimilé editie van 
dit boek: Binet/Fumaroli (1986). 
785 Zie Lebrun/Merrifield (1999), (1967)1, pp. 767-841. 
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Binets Essay, waarin de verschillende ‘nobles artifices’ worden behandeld.786 Een boek dat als 

etiquetteboek kan worden bestempeld is Stefano Guazzo’s La civil conversatione (1574). In 

1603 verscheen het onder de titel Van den Heuschen Burgerlycken Ommegangh.787  

 

Verder was Huygens op de hoogte van de kunstliteraire geschriften van zijn tijd. Daar waren er 

niet veel van op het moment waarop Huygens’ Mijn jeugd schreef. Veruit het belangrijkst was 

het Schilder-boeck (1604) van Karel van Mander. Dit werk bestaat uit een inleiding, de 

Grondt, waarna de beschrijving van de levens van de klassieke, de Italiaanse en de Nederlandse 

schilders volgen. Voor de passage over de klassieke schilders gebruikte Van Mander Plinius’ 

Naturalis historia.  

Wel waren in de eerste helft van de zeventiende eeuw in de Nederlanden belangrijke 

kunstliteraire handboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw beschikbaar. Voorbeelden 

hiervan zijn Leon Battista Alberti’s De pictura (1435), Giovanni Paolo Lomazzo’s Trattato 

della pittura (1584) en Giorgio Vasari’s Vite (1550). In het hoofdstuk over kunst in Huygens 

huis is ter sprake gekomen dat hij bij zijn onderzoek naar de bestelde portretten van Petrarca 

en Laura gebruik maakte van Vasari’s handboek. 

Deel I: Het kunstonderwijs binnen de opvoeding 

Het eerste deel van de passage over de teken- en schilderkunst in Huygens tekst gaat over de 

plaats van het kunstonderwijs binnen de opvoeding. Huygens schrijft hoe zijn vader nog 

tijdens het leren van Grieks en Latijn in 1611 op zoek ging naar een volgende nieuwe uitdaging 

voor zijn zoons – een uitdaging die overigens de voortgang van de hiervoor genoemde vakken 

niet mocht ‘bemoeilijken of afremmen’.788 Het werd tekenen en schilderen. Bij zijn zoons had 

hij op jonge leeftijd een ‘aangeboren voorliefde voor tekenen’ waargenomen. Dit is een 

bekende wending in de hovelingenliteratuur. In de inleiding van Peachams Compleat 

Gentleman (1622) komt een zin voor die erg op Huygens’ opmerking lijkt: ‘Painting is a 

quality I love (I confesse) and admire in others, because ever naturally from a child, I have 

beene addicted to the practise hereof: […].’789 Huygens maakt hier mogelijk gebruik van een 

destijds bekende topos.790  

                                                      
786 Rademaker (1994): dit is een ongepubliceerde doctoraalscriptie.  
787 In de stadhouderlijke bibliotheek was een exemplaar (thans KB 366 K 7), zie: Keblusek (1997b), p. 147. 
788 In dit hoofdstuk citeer ik de vertaling van Heesakkers: Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1. De volledige 
passage over de schilderkunst heb ik in bijlage 4 opgenomen. Bij citaten uit Heesakkers’ editie geef ik alleen het 
paginanummer als het een citaat is dat niet uit de passage over de schilderkunst voorkomt.  
789 Peacham (1622), p. 107. 
790 In de kunstliteratuur komen vooral teksten voor over aanleg zoals in Alberti’s Della Pittura (1435) waar het 
‘dalla natura’ of ‘natura duce’ wordt genoemd. Zie Alberti/Spencer (1956), p. 51 (Alberti’s boek I). Dit wordt 
overgenomen door Van Mander. In  de ‘Grondt’ verwijst hij ernaar wanneer hij stelt: ‘Of ghy de Natuer hebt 
t’uwer vriendinnen / By den aerdt dijns gheests salmen vroech afmeten, / Want t’moet schier van in de Wieghe 
beginnen’. Zie: Van Mander (1604), ‘Grondt’, f. 1v, uit strofe 8. Zie ook strofe 5: ‘Eer sy noch Moederlijcke 
borsten melcken, / En de milde Natuere gheeft hier elcken / Eenich bysonder Instument in handen, / Om zijn 
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Precieze bestudering van de autograaf toont dat Huygens in de marge bij het 

voorgaande citaat opmerkt dat zijn broer en hij ‘uit eigen beweging’ in 1611 gravures en 

houtsneden hadden nagetekend. Met deze krabbel in de marge personaliseert hij zijn relaas en 

laat hij zijn voorliefde voor de kunst blijken.791 (Afb. 5) Toen hij en zijn broer ouder waren, 

vervolgt Huygens in de hoofdtekst, had Christiaan ze de basis kunnen leren; ‘een werkelijk 

nuttige ondergrond en een eerste vereiste voor hen die door een veelzijdige opleiding voor elke 

willekeurige maatschappelijke functie inzetbaar moeten zijn.’ Deze opmerking is zeer relevant 

voor het grotere kader van de tekst. Er wordt mee aangegeven dat het niet een artistieke 

opleiding was die vader Christiaan voor ogen stond. Het tekenen was van nut voor de 

beroepspraktijk van de vroegmoderne hoveling en bovendien een welkome afwisseling van de 

studie van de klassieke talen.  

 Om de edele status van de schilderkunst duidelijk te maken, vervolgt Huygens met 

uitleg over haar herkomst. Hij haalt daarvoor een bekend gedeelte uit Plinius’ Naturalis 

historia aan, waarvan hij de referentie in de marge geeft.792  Uit het leven van Pamphilus citeert 

hij als volgt: 

 

Bij C. Plinius lees ik, ‘dat op gezag van een zekere Pamphilus, een schilder uit Macedonië die thuis was 
in alle wetenschappen, eerst Sicyon en vervolgens heel Griekenland ertoe overging om de vrijgeboren 
kinderen voor alles onderricht te geven in de diagrafie, dat wil zeggen het schilderen op buxushout. Zo 
verwierf dit vak de eerste plaats in het leerprogramma. Bij de hogere kringen bleef het steeds in ere en 
ook de middenklasse ging het beoefenen, maar de slaven was het te allen tijde verboden. 

 

Dit citaat komt letterlijk uit Plinius’ tekst.793 Het citaat wordt ook door auteurs van 

contemporaine vroegmoderne hovelingenhandboeken gebruikt ter rechtvaardiging van het 

beoefenen van een kunst die van oorsprong een ambachtelijke, en geen kunstzinnige, status 

heeft. Het komt bijvoorbeeld voor in Castigliones boek van de hoveling en is ook in Peachams 

The Complete Gentleman opgenomen.794 

Na dit klassieke citaat brengt Huygens zijn tekst naar de actualiteit:  

 

Of de schilderkunst tegenwoordig dezelfde waardering geniet, daarover doe ik geen uitspraak, maar haar 
aanzien blijkt voldoende uit de liefde die de groten der aarde haar toedragen: degenen die haar 
beoefenen zijn van adel, ofwel de beoefenaars worden geadeld mits zij succesvol zijn. 

                                                                                                                                                                      
broodt te winnen in s’Weerelts landen.’ Huygens benadrukt deze natuurlijke inclinatie ook in zijn uitleg over de 
voortgang van Constantijn II in Mijn leven: ‘En in die kunst [die van Apelles] toont hij zich zelfs zo’n Parrhasius 
dat als het lot hem niet elders had geroepen, hij met de grootsten nog de strijd zou kunnen aangaan. Autodidact 
in zijn jonge jaren dankte hij die passie natuurljik aan zijn moeder, van wie hij het tekenen al bij de geboorte 
meekreeg in het bloed.’ Zie Huygens/Blom (2003b) I, pp. 146-147. 
791 Dit onderwerp herhaalt Huygens in Mijn leven. Daar schrijft hij, in de lopende tekst: ‘Met leergierige hand 
begon ik in zwart of rood krijt of pen al snel treffende kopieën te maken van de werken die Goltzius ooit in zijn 
koper graveerde om zo lang als de zon de tijden te trotseren.’. Zie Huygens/Blom (2003b) I, pp. 76-77 en 
Huygens/Blom (2003b) II, p. 65.  
792 De verwijzing luidt: ‘Nat. Hist. Lib. 35. c. 10’. Caput 10 uit hoofdstuk 35 van Plinius’ Naturalis historia. 
793 De passage over Pamphilus bevindt zich in de Naturalis historia 35, 76-77. Zie Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), 
(2004)1, p. 662. 
794 Castiglione/Haakman (2000), p. 102, Peacham (1622), pp. 105-106. 
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Een vroegmoderne schilder die voor 1631 was geadeld en op het moment van Huygens’ 

schrijven internationale bekendheid genoot, was Rubens. De Antwerpse schilder werkte vanaf 

1609 als hofschilder van de Brusselse aartshertogen Albrecht en Isabella. Hij kreeg in 1624 van 

de Spaanse koning een adellijke titel en op 3 maart 1630 werd hij door Karel I tot ridder 

geslagen.795 Huygens had ongetwijfeld gehoord van deze gebeurtenis. Zijn waardering voor de 

kunst én de diplomatieke functie van Rubens zal hij verderop in zijn tekst uitwerken.  

 

Vervolgens noemt Huygens de voornaamste reden van zijn vader om zijn zonen te 

onderwijzen in de schilderkunst: de wens om te kunnen converseren over kunst. De passage 

luidt als volgt:  

 

Hij had het resultaat gezien, dat de Grieken ongetwijfeld ook voor ogen had gestaan. Als volslagen leek, 
zoals hijzelf zei, had hij geconstateerd dat men op het terrein van de schilderkunst (waar men 
tegenwoordig overal mee geconfronteerd wordt) onmogelijk tot een ook maar enigszins gefundeerd 
oordeel kan komen, als men niet zelf de beginselen van deze kunst metterdaad in praktijk heeft 
gebracht. Hij had gemerkt dat belangrijke personen, die om hun veelzijdige ontwikkeling bekend 
stonden, zich de spot van de mannen van het vak op de hals hadden gehaald als zij over de schilderkunst 
hun eigen mening ten beste gaven. Dit had geleid tot zijn onwrikbaar besluit te bewerkstelligen dat wij – 
daar wij nu eenmaal niet in alle takken van de kunst experts konden worden – althans bij de 
voornaamste kunsten met ons oordeel nooit een belachelijk figuur zouden slaan. 

 

Hier verwijst Huygens naar de Naturalis historia: impliciet refereert hij aan Plinius’ anekdote 

over Alexander de Grote en zijn hofschilder Apelles. De koning was gewend Apelles in zijn 

atelier op te zoeken en daar uitgebreid zijn mening te geven over wat hij zag. De schilder had 

hem daarop geadviseerd niet zonder kennis van zaken te spreken – Apelles wees hem erop dat 

de leerjongens hem daarom uitlachten.796 En dit was waar vader Huygens zijn zoons voor 

wilde behoeden: gezichtsverlies.  

Ook dit verhaal is topisch. Het komt in verschillende teksten voor. In het leven van 

Apelles zoals Van Mander dat uit Plinius vertaalt, wordt de passage over Alexander en de 

schilder verteld. De nadruk ligt in Van Manders versie op de goedheid van de schilder, die 

moeite deed om de eer van zijn koning te redden.797 Het is dé belangrijkste anekdote in 

verschillende contemporaine werken waarin de kunst van het converseren centraal staat. Het 

gedeelte over de schilderkunst in Binets Essay des merveilles de nature, et des plus nobles 

artifices (1627) opent ermee.798 Ook in Van den Heuschen Burgerlycken Ommegangh (1603) 

wordt het verhaal aangehaald. De schilderkunst komt als gespreksonderwerp op meerdere 

plaatsen ter sprake. De anekdote over Alexander wordt gebruikt om het volgende advies te 

                                                      
795 Vlieghe (1977), p. 32. 
796 Zie Naturalis historia 35, 85. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 664. 
797 Van Mander (1604), f. 78v – 79r. Hij benadrukt dat met de volgende versregels: ‘Siet, dus seer gemeensaem 
was hy met desen Coningh, die nochtans van self grammoedich en korsel ghenoech was.’ 
798 Binet/Fumaroli (1986), p. 353. 
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illustreren: ‘Wie een dingh seyt, dat hy niet en verstaet, / Doe eenes Rasende oft Onsinnighen 

daet.’799 

 De verwijzing naar de actualiteit van Huygens’ tekst zit in de opmerking van zijn vader 

over het gebrek aan artistieke basiskennis – het vermogen om op de juiste manier over kunst 

te kunnen praten – én in de frase, tussen ronde haken ‘waar men tegenwoordig overal mee 

geconfronteerd wordt’. Juist in het eerste kwart van de zeventiende eeuw werden de 

Noordelijke Nederlanden immers overspoeld met schilders en schilderijen. In de jaren 1630 

bereikte de kunstproductie ongekende hoogten; schilderijen kwamen binnen het bereik van 

brede lagen van de bevolking.800 Het op de juiste manier kunnen praten over kunst 

functioneerde daardoor als onderscheidend mechanisme. De opleiding in het tekenen en 

schilderen was niet in de eerste plaats vaardig te zijn in de kunst zelf, maar juist in de 

conversatie erover.  

 

De zinsnede over Christiaan Huygens die ervoor wilde zorgen dat zijn zonen nooit een 

‘belachelijk figuur’ zouden slaan bij het geven van hun oordeel over de kunst, is de kern van de 

passage over de schilderkunst in deze autobiografie. In de kringen waarin de Huygensen zich 

wilden bewegen was het van essentieel belang om voor vol te worden aangezien. Daarom 

diende de etiquette, ‘het bedekken en ontbloten van het hoofd, het geven van een hand, het 

omvatten van de knie’ bescheiden maar beslist toegepast te worden, als ‘kenmerk van een 

adellijk karakter’.801 Dáárom leerde Huygens de viola da gamba te bespelen, één van de 

instrumenten waarvan Huygens aangeeft dat ‘het gebruik in adellijke en hoge kringen niet 

ongepast geacht wordt’.802 En dáárom moest men, wanneer de schilderkunst als 

gespreksonderwerp ter sprake kwam, daar gepast over kunnen converseren.  

 Hetzelfde element komt ook terug in Huygens’ tekst over zijn opvoeding in Mijn leven. 

Ik citeer de passage ‘pictoria’, ‘schilderkunst’:  

 

Tot nu toe ontbrak nog de vorming van de ogen, de volle zuster der poëzie, de schilderkunst die je 
kortweg maar treffend kan betitelen als de kunst van het zien. Degenen die hierin niet thuis zijn, 
beschouw ik waarlijk amper als mensen die compleet mens zijn. Blinden noem ik ze, blinden die niet 
anders naar de lucht, de zee of de aarde kijken dan hun vee dat ze met de kop omlaag laten grazen. Zij 
kijken zonder te zien. Welk fraai effect perspectief creëert, wat proportie inhoudt, bij welk aanzicht een 
kleur, een houding of een onderwerp uit de verf komt, welke schoonheid een bijna vergane voorstelling 
heeft of hoe triomfantelijk de feiten weerleggen dat de antieke schilders de hedendaagse meesters 
overtreffen: dat is voor zulke lieden een grote mistige duisternis, voor kenners daarentegen zonneklaar 
en net zo duister als het licht op een stralende dag. Mijn allerbeste vader moet dat aan den lijve ervaren 
hebben, want hij was een leek op dit gebied. Maar wel kon hij weten hoe belangrijk het was voor zijn 
kinderen om er grote waarde aan te hechten. Hij wilde namelijk dat wij in hoge kringen en ook onder 
deskundigen als gelijken gerespecteerd zouden worden.803 

                                                      
799 Guazzo/Van Triere (1603), p. 129.  
800 Zie bijvoorbeeld het overzichtsartikel van Sluijter: Sluijter (1999).  
801 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 24. 
802 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 24. 
803 Zie Huygens/Blom (2003b) I, pp. 76-77. In de zin ‘Ze kijken zonder te zien.’ is in deze editie per abuis het 
woord ‘ze’ toegevoegd.  
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Ook in Huygens’ tweede autobiografie staan het voorkomen van gezichtsverlies en het 

volwaardig kunnen meepraten – waar het kunstkennerschap betreft – dus centraal.804 Frans 

Blom stelt in de inleiding bij zijn vertaling van deze tekst dat het hoofddoel van Christiaan 

Huygens’ opvoeding was dat zijn zonen ‘op geen enkele terrein onkunde aan de dag legden of 

een gek figuur zouden slaan’.805 

 

Terug naar Mijn jeugd. Huygens vervolgt zijn uitleg over de plaats van het teken- en 

schilderonderwijs in de opvoeding met een aantal redenen om te leren tekenen als doel op 

zich. Met de anekdote over het kinderlijk kopiëren van gravures die hiervoor ter sprake kwam, 

had hij er al kort aan gerefereerd. Nu schrijft hij:  

 

Hij [vader Christiaan] had vastgesteld dat – meer nog dan de zo edele vorm van schilderen met verf en 
penseel – het tekenen (de term is van C. Plinius), dat geschiedt met krijt of stift en een enkele keer ook 
wel met een penseel, in veel situaties onmisbaar is, en in geen enkele situatie helemaal zonder nut. 

 

De term die Huygens gebruikt voor ‘tekenen’ ontleent hij aan Plinius. De bedoelde passage 

staat in het teken van de oorsprong van de schilderkunst.806 Huygens’ doel is echter niet zozeer 

om de tekenkunst aan te merken als de oorsprong van de schilderkunst, maar juist twee 

losstaande functies van het leren tekenen te benadrukken die de hoveling goed van pas kunnen 

komen: het gemak van een vaste hand bij de beoefening van de wiskunde en het nut van het 

kunnen tekenen op reis.  

Over de eerste functie het volgende. Bij Plinius komt de wiskunde ook voor, en in 

navolging daarvan ook in bijvoorbeeld het werk van Alberti, maar dan als onderdeel van de 

vaardigheden van de schilder: zonder die kennis was volmaakte kunst niet mogelijk.807 Het 

gaat Huygens echter niet om de wiskunde als onderdeel voor de schildersopleiding, maar om 

de tekenkunst als middel voor de wiskunde. De tekenkunst ten dienste van de wiskunde komt 

ook bij Van Mander niet voor. Wel wijst Van Mander in de afsluiting van zijn hoofdstuk over 

de tekenkunst op andere doelen:  

 

Summa, Teycken-const can alderley staten 
Behulpich wesen, t’zy jonghen, oft grijsen, 
Iae Vorsten, Capiteynen, en Soldaten, 
Soo om van der Conste gheschickt te praten, 

  

                                                      
804 Zie voor een uitgebreide behandeling van deze passage Huygens/Blom (2003b) II, pp. 62-71. 
805 Huygens/Blom (2003b) I, p. 12. 
806 Kan geeft Naturalis historia 35, 16 (Huygens/Kan (1971) (19461)), Heesakkers vermeldt ook 3 en 5. 
(Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1) Mijns inziens verwijst Huygens hier naar Plinius’ uiteenzetting over het 
ontstaan van de schilderkunst in boek 35, verzen 15 en 16. 
807 Het komt ter sprake in het leven van de schilder Pamphilus: de volmaaktheid van diens kunst was niet 
mogelijk zonder kennis van de wiskunde. Zie Naturalis historia 35, 76. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 
662.) Ook in latere kunsttheoretische geschriften wordt de wiskunde als voorwaarde voor de volmaakte 
schildersopleiding uitgewerkt. Zo staat het centraal in Alberti’s tweede boek van zijn Della Pittura. Zie 
Alberti/Spencer (1956). 
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Als om de gheleghentheden aenwijsen, 
Van sterckten en plaetsen, daerom te prijsen, 
Is d’edel Teycken-const, […].808 

 

Hij stipt hier aan dat vaardigheid in het tekenen nodig was ‘om van de Conste gheschickt te 

praten’, wat bij Huygens al eerder ter sprake kwam, en hij gaat in op het nut van tekenen bij 

vestingbouw en op reis. De functie van het tekenen als nuttige vaardigheid tijdens reizen 

wordt ook beschreven in de vroegmoderne hovelingenliteratuur. Hoewel niet specifiek over 

tekenen, komt het onderwerp uitvoerig aan de orde in het werk van Castiglione:  

 

Het ontbrak ook niet aan anderen uit illustere geslachten die in aanzien stonden in deze kunst, want 
behalve dat deze op zichzelf hoogstaand en waardig is, is zij ook zeer nuttig, vooral in de oorlog, om 
landschappen, plaatsen, rivieren, bruggen, burchten, versterkingen en dergelijke vast te leggen; want al 
zou men die in zijn geheugen kunnen bewaren, wat heel moeilijk is, dan kan men ze nog niet aan 
anderen laten zien.809 

 

Een ander contemporain werk waarin wordt gewezen op zowel het nut van de tekenkunst 

voor de wiskunde, als voor het maken van reizen, is Peachams The Art of Drawing with the 

pen uit 1606. Een citaat uit de inleiding van deze bundel:  

 

I think, not for pleasure only, but of necessity most needful to be exercised, of all such that either study 
the Mathematicks, mean to follow the wars, or travell into foreine countries.810  

 

Deze functies van de tekenkunst zijn op het moment waarop Huygens zijn tekst schrijft dus 

niet zozeer onderdeel van het kunstliteraire discours, maar vooral gemeengoed in de literatuur 

over de opvoeding tot hoveling.  

Dat de vaardigheden die Huygens noemt in hofkringen ook werkelijk werden 

gewaardeerd, blijkt bijvoorbeeld uit een brief van Edward Cecyl, graaf van Wimbledon, die 

kolonel was in dienst van de Staten. In augustus 1631 schreef hij Huygens met de vraag of hij 

er bij de stadhouder op aan kon dringen de ‘wagonmaster’ van Cecyls regiment een beter 

salaris te geven. Dat was de man zeker waard: Cecyl stelde, in de door Worp uit het Engels 

geparafraseerde woorden: ‘Bovendien is het een heel knappe man, die zeer goed teekent en 

modelleert en veel afweet van loopgraven en fortificaties.’811  

In een brief aan Huygens uit maart 1643 van Hendrik graaf van Nassau-Siegen kwam 

de functie van het afbeelden van de omgeving tijdens het reizen ter sprake. Huygens ontving 

toen de brief uit Stockholm waarin valt te lezen, wederom in parafrase van Worp: ‘Het spijt 

mij vreeselijk, dat ik op reis geen schilder bij mij had; ik heb zoovele mooie landschappen 

                                                      
808 Van Mander (1604), f. 10r., vers 22. Van Mander werkt dit alles uit in het tweede hoofdstuk van de ‘Grondt’: 
‘Van het Teyckenen, oft de Teycken-Const’. 
809 Castiglione/Haakman (2000), p. 102. 
810 Peacham (1606), p. 3. 
811 Brieven 629. 
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gezien.’812 Het vruchtbare verband tussen de tekenvaardigheid en het beoefenen van de 

wiskunde voor Christiaan jr. behoeft geen verdere toelichting. Ook is bekend hoe hij dat talent 

aanwendde in zijn ambtelijke functie.813 

Deel II: De praktijk van het leren tekenen en schilderen 

Het tweede deel van de passage over de teken- en schilderkunst in de autobiografie over 

Huygens’ jeugd gaat over de praktijk van het leren tekenen en schilderen. Huygens begint met 

de introductie van zijn leermeester. Nadat Jacob de Gheyn II (1565-1629) ervoor had bedankt 

de gebroeders Huygens tekenonderwijs te geven – hij had op dat moment volgens Huygens al 

voldoende inkomsten en geen zin om nog als leermeester te werken – was de graveur Hendrik 

Hondius  aangetrokken. Hoewel deze man als leermeester door zijn zachte karakter volgens 

Huygens zeer geschikt was, was het probleem dat de kunstenaar niet excelleerde in het type 

tekenonderwijs dat de gebroeders Huygens voor het ‘burgerlijke’ en ‘militaire’ leven nodig 

dachten te hebben:  

 

Ik bedoel de kunst om elke vorm en elke houding van mens en dier, om de contouren van bomen en 
stromen, van bergen en andere landschapstaferelen snel in een luchtige, fleurige en levensechte tekening 
weer te geven (In deze kunst staan onze Nederlanders momenteel op een peil dat nog door niemand 
ooit is bereikt, zelfs niet door de antieken.) 

 

Hondius’ manier van graveren week volgens Huygens af van de ‘algemeen gangbare methode’, 

ze was meer geschikt voor ‘zuilen, marmer en onbeweeglijke onderdelen van gebouwen’, dan 

voor ‘de weergave van losse en beweeglijke voorwerpen zoals gras, bladeren, struiken of 

vervallen ruines in al hun vormeloze pracht’. Hier kom ik in het derde deel op terug.  

 Hoewel deze leermeester qua artistieke kwaliteiten dus niet voldoende aansloot bij de 

opleidingswensen van de broers Huygens, was de leerperiode onder zijn vleugels niet zinloos: 

hij leerde namelijk ‘de ledematen van het menselijk lichaam stuk voor stuk op ware grootte of 

iets vergroot’ uit te tekenen. De volgende stap was het combineren van deze vaardigheden. De 

jongens leerden ‘tot een afgeronde voorstelling te komen, eerst van een kind, dan van een 

volwassene en ten slotte van een groepje van drie of vier personen op één vel’.814 Zonder 

kennis van de weergave van de afzonderlijke ledematen was volgens Hondius het tekenen van 

een heel persoon op kleine schaal niet mogelijk.815  

 Huygens’ tekende niet onverdienstelijk, zo geeft hij vervolgens zelf aan. In Mijn jeugd 

schrijft hij dat het bekijken van zijn schetsboeken de beste manier is om kennis te nemen van 

                                                      
812 Brieven 3233.  
813 Zie bijvoorbeeld over Christiaan: Andriesse (1993) en over Christiaan en Constantijn II: Heijbroek (1983), De 
Heer (1988), Broos en Schapelhouman (1993), 106-108 en Hautekeete (2007), 241-246. Zie verder de literatuur 
over De Bisschop.  
814 In de marge bij dit citaat vermeldt Huygens ‘Plinij verbum’, het werkwoord komt uit Plinius. 
815 Zie over de zeventiende-eeuwse schilderopleiding bijvoorbeeld de inleidende hoofdstukken bij Kwakkelsteins 
editie van de Inleydinge tot de Al-gemeene Teycken-Konst van Willem Goeree. Goeree/Kwakkelstein (1998).  
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zijn vorderingen. Zijn tekeningen konden de ‘serieuze kritiek van de kenners’ doorstaan. 

Huygens refereert hier impliciet aan een gebeurtenis die hij eerder in zijn autobiografie heeft 

beschreven: een ambassadereis naar Brussel. Huygens logeerde met zijn vader bij de schilder 

Raphael Coxie (ca. 1540-1616). Omdat Huygens constant aan het tekenen was, won hij de 

sympathie van de schilder.816 Dit soort gegevens kon hij naar eigen zeggen vermelden, omdat 

hij zich ‘immers tot taak [had] gesteld verslag te doen van mijn ondeugden zowel als van mijn 

deugden, als waren het die van een ander’. Na het tekenen ging Huygens over tot het 

schilderen in kleur. Dit deed hij zonder dat zijn vader het wist omdat die, volgens Huygens, 

bang was dat ‘het te veel van de studie kon afleiden’. Weer later bekwaamde Huygens zich, 

onder begeleiding van zijn oom Jacob Hoefnagel, in het miniatuurschilderen.  

 In het vervolg van de tekst komt steeds duidelijker naar voren hoe Huygens zijn 

artistieke vaardigheden in zijn sociale leven gebruikt. Huygens geeft aan dat de enkele 

geschilderde paneeltjes van zijn hand zich waarschijnlijk nog bevinden in zijn ouderlijk huis. 

Andere miniatuurschilderijen deelde hij uit onder zijn Nederlandse en Engelse vrienden. Eén 

gaf hij er aan zijn vrouw, een schilderijtje ‘waarop nog gedichtjes gemaakt zijn in de tijd dat de 

meisjes Visscher en ik in dat soort speelsigheden met elkaar wedijverden’.  Het schilderijtje 

verbeeldde ‘een paar hazelnoten, een kaarsstomp, een tabakspijp en, als ik het wel heb, een 

nogal forse vlieg’ en de onderdelen waren ‘zo natuurgetrouw weggegeven, dat het mij oprechte 

complimenten opleverde, niet alleen van Hoefnagel en alle anderen die het gezien hebben, 

maar zelfs de De Gheyns, die met complimenten bepaald niet gul zijn.’ Uiteraard deelde 

Huygens zijn verdiensten met vrienden. Dat men er hem om zou hebben geprezen, verbaast, 

gezien de toon van de autobiografie, niet.  

 

Dat Huygens van mening was dat voor het volledige kunstkennerschap praktische kennis 

nodig was, blijkt ook uit andere overgeleverde documenten dan Mijn jeugd.817 Onder de 

bundels met correspondentie van Huygens in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt 

zich een convoluut met het zeventiende-eeuwse opschrift:  

 

Muzikale dingen, geneeskundige zaken, fysische zaken, chemische zaken, geurzaken, reukzaken, 
kookrecepten, filosofische dingen, mathematische zaken, kunstnijverheidszaken van Constantijn 
Huygens, de kunst van het maken en slijpen van glazen voor astronomisch gebruik.818  

 

In deze convoluut (signatuur KA 47) bevinden zich ook drie teksten die informatie geven over 

de praktijk van de schilderkunst. Het betreft een brief en twee instructies of recepten. In alle 

drie documenten staat het maken van witte verf centraal. De brief is opgenomen in Worps 

                                                      
816 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, pp. 99-100. 
817 Zie over kunstliefhebbers en hun kennis van kunst in het algemeen Van de Wetering (1999), pp. 22-25.  
818 KB, signatuur: KA 47. ’Musica, Medica, Phijsica Chijmica Odorifera, Perfumatatoria. Fusoria Coquinaria. 
Philosophica Mathematica Artificialia. Constantini Hugenii, Ars Formandorum et Poliendorum Vitrorum ad 
usum Astronomicum.’ 



191 

 

editie van Huygens’ correspondentie en één van de twee instructies is op een later moment 

gepubliceerd. Een transcriptie van de derde tekst heb ik in bijlage 5 opgenomen.  

Veruit het meest omvangrijk is de: ‘Instructie over t bereijden vande verfkens’. (Afb. 6) 

De folia zijn genummerd 592r - 601v. In de tekst wordt uitgelegd hoe verschillende kleuren 

worden gemaakt, hoe deze kleuren kunnen mengen tot weer nieuwe kleuren en hoe met de 

beschreven verf een landschap opgezet kan worden. Het begint met de kleur ‘loot-wit’:  

 

Loot-wit moet seer lang ende fijn gewreuen voorden, ende achter nae een druppel gomme water daerin 
gedaen op den steen, ende wel waeterachtich getempert ende alsoo in diversche schelpen bij naest soo 
dun als water gedaen ende laten drooghen datter geen stof in kome.819  

 

De auteur van die instructie is niet bekend en het document is niet gedateerd. In 1988 

publiceerde Ed de Heer een transcript van de tekst als bijlage bij zijn artikel over het 

tekenonderwijs dat Constantijn Huygens zijn kinderen liet genieten.820 

 Het tweede document is van andere aard, het bevindt zich op folium 433 van KA 47. 

Het is een brief van de Antwerpse bloemschilder en jezuïet Daniël Seghers aan Huygens. (Afb. 

7) De brief is gedateerd ‘Antwerpen. 3 Maert 1658’. Dit is de enige bewaard gebleven brief uit 

de correspondentie tussen Seghers en Huygens, die vele jaren met elkaar contact hadden.821 De 

tweede helft van de brief luidt als volgt:  

 

Belanghende het wit wort ghedaen ghelyck de andere verven naer dat het wel fyn is ghevreven, wort het 
in een fles van ghelas ghedaen ende soo 5 oft 6 mael met het water ondergehuest laet het sincken ende 
elcke reyse wort het water af gegoten ende vaers inghedaen men moet het wel een quaertier uers elcke 
keer onder husen. dan naer gesoncken zynde wort het wit dat ghelyck een pappe is. ghiet men in een 
plate schotel: ende het water allenskens afloopen laetmens in de sonne bleycken en droogen; daen leghe 
ick het op den steen in brocke het wat met den malet tot poeder ende bevinde het goedt, […]. 

 

Deze brief is in de editie Worp opgenomen.822 Bestudering van de autograaf leert dat Huygens 

in de linkermarge een streep trekt langs het gedeelte waarin het maken van verf wordt 

beschreven waarnaast hij ‘wit gepreparr’ schrijft. Hiermee geeft hij aan dat de passage zijn 

aandacht verdient. Het kan zelfs zo zijn dat hij het recept ook daadwerkelijk heeft 

uitgeprobeerd. (Afb. 8) 

 Het derde document is weer een recept voor het maken van verf. Het bevindt zich in 

convoluut KA 47 direct achter de brief van Seghers; het bestrijkt de folia 434r - 435v. De titel 

luidt: ‘A receipt how to grin, and wash Collours, to temper uppon ye Pallett wth Oyle.’823 (Afb. 

9, 10) Ook dit document heeft de vorm van een praktische instructie: het omschrijft hoe van 

                                                      
819 KB: KA 47, 593r.  
820 De Heer geeft aan dat het handschrift ‘stilistisch gezien’ meer op dat van een ambachtsman lijkt, dan op dat 
van een ‘schilderende amateur uit Huygens’ omgeving’. Hij noemt Jacob Hoefnagel en Pieter Monincx als 
mogelijke kandidaten. Op basis van de handschriften waartussen het is ingebonden suggereert De Heer een 
datering tussen 1620 en 1630. De Heer (1988), pp. 51-52. Zie voor het transcript daar pp. 53-62. 
821 Zie over het contact tussen Huygens en Seghers ook hoofdstuk 2 en Broekman (2005), pp. 44-51. 
822 Brieven 5575. KB: KA 47, 433. 
823 KB: KA 47, 434. 
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kleurpigmenten verf gemaakt kan worden. Het proces is nagenoeg hetzelfde als dat wat 

Seghers een jaar later zou beschrijven. In de linker bovenhoek is in Huygens’ handschrift 

genoteerd ‘fro mr. Nic. Lanier. Antwerp Jul. 1657.’ Blijkbaar had Huygens het document 

ontvangen van Nicolaas Lanier (1588-1666), de Engelse luitenist die op dat moment in 

Antwerpen verbleef.  

Naar Huygens’ contacten met de Engelse en Zuid-Nederlandse elite is veel onderzoek 

gedaan.824 Tijdens zijn verblijf in Londen in de vroege jaren twintig van de zeventiende eeuw 

kwam Huygens in contact met belangrijke Engelse families die zich in hun vrije tijd 

bezighielden met schilderen en schilderkunst.825 Hij ontmoette er bijvoorbeeld de familie De 

Mayerne, waarover hij aan zijn ouders schrijft.826 De Britse hofarts Théodore Turquet de 

Mayerne (1573-1655) bezat een groot aantal schildersrecepten.827 En ook met Lanier – die in 

1657 aan Huygens het schildersrecept zou sturen – kwam Huygens al tijdens één van zijn vier 

reizen naar Londen in contact.828 Tijdens de Engelse burgeroorlog zou Lanier, die ook 

vriendschappelijke banden met De Mayerne onderhield, uitwijken naar Antwerpen.829 In de 

Scheldestad kwam hij vervolgens in contact met Seghers. Over zijn bezoek aan Seghers schreef 

Lanier in een brief aan Huygens van 3 april 1646.830  

 Ook in Huygens’ Haagse vriendenkring was het bon ton om over de schilderkunst en 

haar eigenschappen te spreken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de poëzie van Anna Roemersdr. 

Visscher (1583-1651). In 1621 schreef zij een rijmbrief aan Rubens. In de tekst, die de titel 

droeg ‘Aen de vermaerde constrijcke Petrus Paulus Rubbens, doe ic Nae Syn Werck 

schilderde’, stelde Visscher hem de volgende vraag: 

 
Wat een Mensch al can begrijpen  
Als hij zijn vernuft wil slijpen, 
Wat op t’uijterst hy vermach 
brengt gij Rubbens aen den dach. [vers 1-4] 
 
[…] 
 
Bid ic mij te willen schrijven  
Waer me gij u wit laet wrijven.  
Dat soo geel niet en besterft 
Noch de tijt soo niet bederft. 

  

                                                      
824 Zie bijvoorbeeld onlangs Jardine (2008).  
825 Zie over deze netwerken in Londen bijvoorbeeld Huygens/Blom (2003b) II, pp. 191-229. 
826 Brieven 98, 101, 105. Huygens’ gedicht ‘Lesse van den heer Theodore de Mayerne opper-medicijn vande 
coninghen van Groot Brittanien’ is niet gedateerd. Zie Gedichten VIII, p. 239. 
827 Het huis van de De Mayerne’s was een van de plaatsen waar het internationaal bekende protestanten 
samenkwam. Zie hierover Trevor-Roper (2006), p. 192. Zie specifiek over de kunsttheoretische traktaten in zijn 
bezit: Van Eikema Hommes (2004), pp. 2-4. 
828 Zie Huygens/Rasch (2007) I, p. 175 en verder bijvoorbeeld Huygens/Blom (2003b) II, pp. 224-227.  
829 Zie voor het contact tussen Lanier en De Mayerne: Wilson (1994), pp. 175-177. 
830 Brieven 4304.  
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Hier door sult gij mij verbinden  
Dat ic u en u beminde 
Huijsvrouw die door deesen moet 
Oock sijn hertelijck gegroet 
Weesen sal met hert En sinne 
Anne Roemers U Vriendinne.831 [vers 49-58] 

 

De rijmbrief leert verder dat Anna een schilderij van Rubens had willen kopiëren, als kind had 

zij namelijk leren schilderen.832 Ze schijnt de schilder ook te hebben ontmoet, er is nog een 

brief van haar aan Rubens bewaard gebleven en er zijn twee gravures naar werk van de schilder 

die Rubens aan haar had opgedragen.833 Ook Susanna van Baerle tekende en schilderde 

fervent.834 

Deel III: De genoemde schilders 

Nadat Huygens in het eerste deel van de passage over de schilderkunst uiteen heeft gezet 

waarom de kennis van de teken- en schilderkunst als onderdeel van zijn opvoeding belangrijk 

is, legt hij in het tweede deel uit hoe hij deze kennis heeft vergaard. Het derde deel van de 

passage over de teken- en schilderkunst is een bespreking van contemporaine schilders. Over 

zijn intenties zegt Huygens:  

 

Nu de naam van deze mannen, met wie ik in zeer nauwe vriendschap verbonden ben (ik ben altijd 
gaarne uit op vriendschap met beroemdheden), hier gevallen is, wil ik in mijn luttele bewoordingen 
mijn oordeel over hen geven. Ik wil namelijk graag wat uitvoeriger stilstaan bij de schilderkunst, die mij 
altijd zo dierbaar is geweest, en een overzicht geven van de meest vooraanstaande kunstenaars, allen 
tijdgenoten en de meesten ook zeer goede vrienden van mij.835 

 

Dit citaat bevat twee belangrijke elementen. In de eerste plaats geeft Huygens expliciet aan wat 

hij gaat doen in het vervolg van de tekst: het uitspreken van een oordeel. In de tweede plaats is 

dit citaat belangrijk omdat Huygens zich zo nadrukkelijk laat voorstaan op de vriendschap die 

hij met de schilders zegt te onderhouden.836  

 Het citaat vertoont overeenkomsten met de manier waarop Plinius in de Naturalis 

historia het boek over de schilderkunst opent. Over het doel van zijn 35e hoofdstuk schrijft hij: 

 

Ik zal nu een zo beknopt mogelijk overzicht geven van degenen die in deze kunst naam hebben gemaakt, 
want een volledige bespreking is niet in overeenstemming met de opzet van mijn werk. Het moet dus 
voldoende zijn als ik sommigen terloops noem of bij de bespreking van andere schilders. Ik maak een 
uitzondering voor de meesterwerken die ook vermeld moeten worden, ongeacht of ze nog bewaard zijn 
of verloren gegaan.837  

                                                      
831 Roemers Visscher/Beets (1881), pp. 85-87. Zie ook Roemers Visscher/De Kruyter (1971), nr. 11 en 
Schenkeveld-van der Dussen en Le Jeu (1999), pp. 103-104. Cursivering door mij, IB. 
832 Zie Schenkeveld-van der Dussen en Le Jeu (1999), pp. 103-104. 
833 Zie voor de brief Rooses en Ruelens (1887-1909) II, p. 332, over de prenten onder andere Swillens (1961), pp. 
12-13 en over een mogelijk bezoek Schenkeveld-van der Dussen en Le Jeu (1999), p. 103. 
834 Zie over haar vaardigheiden onlangs Blom en Leerintveld (2010), p. 97-99. 
835 Cursivering door mij, IB.  
836 Zie hierover Sluijter (2002), p. 14. 
837 Zie Plinius’ Naturalis historia boek 35, vers 53. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 658. 



194 

 

Hoewel Huygens’ autobiografie een geheel ander type tekst is dan de encyclopedie van Plinius, 

is de overeenkomst opvallend. Ook Huygens behandelt immers een aantal schilders uitgebreid 

en anderen terloops, of in een opsomming. Het motief van vriendschap dat bij Huygens zo 

nadrukkelijk aanwezig is, toont een overeenkomst met de antieke en humanistische 

levensverhalen. Het is een topos dat door Huygens in Mijn leven wordt ingevuld door te 

wijzen op vriendschappen met machthebbers.838 Het is bijzonder dat Huygens in de 

autobiografie over zijn jeugd specifiek op zijn vriendschappen met schilders wijst, die hij 

bovendien ‘beroemdheden’ noemt. Dit ben ik in de kunst- en hovelingenliteratuur niet 

tegengekomen. Huygens voelt de tijdgeest goed aan en signaleert als een van de eersten dat de 

ster van de kunstenaar op dat moment in de Nederlanden rijzende is. Dit blijkt ook uit het feit 

dat de schilders expliciet worden genoemd in contemporaine stadsbeschrijvingen.839 

De Gheyn II en De Gheyn III  

Jacob de Gheyn II, sr. en Jacob de Gheyn III, jr. zijn de eerste schilders die de revue passeren.840 

Huygens opent als volgt:  

 

In de eerste plaats was het De Gheyn sr. wiens kunst mijn grootste waardering heeft genoten. Als mijn 
meer dan gewone genegenheid nog niet voldoende zou blijken uit de ononderbroken vriendschap die ik 
hem zijn leven lang toedroeg, dan heb ik haar in elk geval afdoende bewezen in zijn stervensuur. 

 

Huygens vertelt vervolgens hoe hij deze kunstenaar op zijn sterfbed bijstond. In zijn dagboek 

had hij op 29 maart 1629 genoteerd ‘Obit Jacobus de Gheyn Pater.841 Het contact tussen de 

families was waarschijnlijk gelegd tijdens de dienstperiode van vader Christiaan Huygens, als 

secretaris van de Raad van State. De Gheyn II ontving zowel van Maurits als van Frederik 

Hendrik opdrachten. De familie De Gheyn woonde vanaf 1623 aan de Lange Houtstraat in 

Den Haag; hun huis stond in dezelfde straat als waar Huygens tussen 1627 en 1637 woonde.  

Huygens prijst De Gheyn II’s kwaliteiten als tekenaar, graveur, miniatuur- en bloem- 

en stillevenschilder. Ondanks De Gheyn II’s vermogen ‘menselijke figuren en andere levende 

wezens’ uit te beelden, en zich dus buiten zijn expertise te wagen, had hij volgens Huygens 

echter ‘niet altijd beantwoord aan de verwachtingen der kenners en ook niet aan die van mij 

dat geef ik toe.’ Een belangrijk element in de beschrijving is de vergelijking van De Gheyns 

werk met dat van tijdgenoten. In het graveren ‘benaderde hij meer dan wie ook het peil van 

zijn leermeester Goltzius’ en in de miniatuurschilderkunst ‘deed hij niet onder voor onze 

Hoefnagel, evenmin als voor de Italianen of voor de beroemde Oliver uit Engeland’. Isaac 

Oliver (1565-1617) en zijn zoon Peter (1594-1648) waren beroemde Engelse 

                                                      
838 Huygens/Blom (2003b) I, p. 31. 
839 Zie bijvoorbeeld Ampzings stadsbeschrijving van Haarlem uit 1628. Ampzing (1628), p. 345 e.v. 
840 Zie over deze schilders en hun contact met Huygens Regteren Altena (1983).  
841 Unger (1885), p. 14. 
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miniatuurschilders. De Gheyn II excelleerde in de ‘weergave van bloemen en bladeren’, wat 

volgens Huygens het belangrijkste onderdeel was van de miniatuurschilderkunst. Niemand 

kon zich met De Gheyn II meten: ‘Ja de beide beroemdheden Brueghel en Bosschaert heeft hij 

[daarmee] eens en voorgoed van de zegepalm beroofd.’  

Huygens behandelt schilders dus niet alleen naast elkaar in een overzicht, maar vooral 

ten opzichte van elkaar. Artistieke wedijver komt bij Plinius ook voor, al betreft het daar 

vooral competitie tussen de schilders onderling.842 Plinius geeft niet zelf een vergelijkend 

oordeel over de schilders, maar vertelt verhalen waarin de schilders onderling concurreren. 

Een voorbeeld is de schilderswedstrijd, zoals die tussen Parrhasius en Zeuxis. Waar Zeuxis 

druiven had geschilderd waar de vogels op af kwamen vliegen, had Parrhasius een gordijn 

geschilderd dat zo natuurgetrouw was, dat Zeuxis dacht dat het om een echt gordijn ging. 

Toen het gezichtsbedrog bleek, gunde Zeuxis zijn tegenstander de overwinning.843 

De Gheyn II steelt volgens Huygens de zegepalm van de Zuid-Nederlandse schilders 

Jan Brueghel de Oude en Ambrosius Bosschaert de Oudere (ca. 1570-1621). In de autograaf 

van de tekst is te zien dat, wat in de edities onzichtbaar blijft, deze opmerking niet in de 

lopende tekst is opgenomen, maar dat Huygens die er in de marge bij heeft geschreven. (Afb. 

11) In de hoofdtekst beoordeelt hij De Gheyn dus alleen langs de maatstaven van onder 

andere diens leermeester Goltzius en die van de Italiaanse schilders. Met de toevoeging in de 

marge presenteert Huygens het werk van De Gheyn meer als culminatie van een overzicht 

contemporaine stillevenschilders uit de verschillende delen van de Nederlanden van wie 

bovendien werk in de inventarissen van het Haagse hof voorkomt.844  

 Het feit dat de autograaf laat zien dat de namen van de Zuid-Nederlandse schilders in 

de marge zijn geschreven, is bijzonder. Een van de elementen waar in de behandeling van 

Huygens’ opsomming van schilders namelijk specifiek op is gewezen, is dat hij geen 

onderscheid zou hebben gemaakt tussen schilders uit de Noordelijke en uit de Zuidelijke 

Nederlanden.845 Hier blijkt dat deze stelling niet houdbaar is; in ieder geval niet waar het 

Brueghel en Bosschaert de Oudere betreft. De Zuid-Nederlanders zijn er wel, maar worden pas 

in tweede instantie aan de tekst toegevoegd. In het vervolg van dit hoofdstuk kom ik op deze 

kwestie terug.  

 

                                                      
842 Sluijter (2002), p. 16.  
843 Zie Plinius’ Naturalis historia boek 35, vers 65. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 661. Ook Huygens’ 
term ‘zegepalm’, ‘palmam’ in het Latijn, komt daar voor. Plinius verhaalt over de afbeelding van een 
‘overwinnaar in een gymnastenwedstrijd, met een zegepalm in zijn hand’ door Eupompus afgebeeld. Zie Plinius’ 
Naturalis historia boek 35, vers 75. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 662. 
844 Zie specifiek over de verhouding tussen Brueghel en Bosschaert en het hof onlangs Magreta (2008), p. 124 en 
pp. 195-196.  
845 Zie Sluijter (1999), p. 115. 
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Huygens vervolgt zijn tekst met het prijzen van De Gheyn II’s kennis van het perspectief en de 

architectuur. Deze kennis bracht hem volgens Huygens in de gunst van stadhouder Maurits. 

Het gaat hier niet zozeer om artistieke opdrachten, maar meer om een adviserende, 

ontwerpende rol van De Gheyn aan het hof: ‘Zijn aanwijzingen voor verfraaiingen van 

pergola’s, bloemperken, fonteinen en meer van dergelijke kostelijkheden vielen zeer in de 

smaak bij zijn heer en waren voor hemzelf ook niet onvoordelig, omdat hij een uitermate 

riante bezoldiging genoot, eerst van Maurits en daarna van mijn vereerde prins Hendrik.’ Ook 

op andere plaatsen in Mijn jeugd verwijst Huygens naar de positie van De Gheyn aan het hof, 

zoals bij zijn uiteenzetting over het schermonderwijs. Daar verhaalt hij hoe Maurits De Gheyn 

opdracht gaf de ‘regels van een volledige militaire exercitie’ uit te tekenen.846 Huygens’ 

beschrijving van De Gheyns artistieke verdiensten eindigt met een opdracht die hij niet meer 

afmaakte en werd overgedragen op De Gheyn jr. 

 De Gheyn III was Huygens’ leeftijd- en stadgenoot. Ze waren met hetzelfde 

reisgezelschap in 1618 naar Engeland vertrokken en samen bezochten ze in Londen het 

kabinet van Arundel.847 Er zijn gedichten van Huygens uit 1619 bekend op De Gheyns 

tekening van de Laocoon-groep, die ze waarschijnlijk het jaar ervoor bij Arundel hadden 

gezien (zie hoofdstuk 1).848 Ze zijn in het eerste hoofdstuk aan de orde gekomen. Huygens had 

veel van zijn voormalige buurjongen verwacht: ‘de indruk op zijn tijd was overweldigend en 

hij wekte verwachtingen waarop heel Italië jaloers kon zijn’. In 1631 moet Huygens echter 

concluderen dat De Gheyn III zijn verwachtingen niet heeft waargemaakt: ‘Tot nu toe […] 

stond alleen armoede de ontplooiing van het genie in de weg. Tegenwoordig echter wordt het 

verstikt door een teveel aan welvaart’. Huygens spreekt de schilder in directe rede aan wanneer 

hij stelt te hopen dat deze zich weer zal richten ‘op het zaaiveld waar de kiemen voor de roem 

sluimeren’ en dat hij het nietsdoen zal verruilen voor het schilderen.849  

Goltzius, Cornelisz, Vroom en Porcellis 

Huygens vervolgt zijn tekst met zijn behandeling van de uit Haarlems afkomstige Hendrik 

Goltzius (1558-1617):  

 

Ik zou er prat op kunnen gaan dat ik behalve onze vrienden De Gheyn ook Hendrik Goltzius persoonlijk 
gekend heb, maar toen was ik nog een kind en niet in staat een oordeel te geven over de wondere werken 
die hij in zijn leven gemaakt heeft. Als ik mij goed herinner, ben ik in Haarlem, waar hij woonde, samen 
met mijn broer een keer toevallig bij hem aan huis geweest, waar hij mij enkele werken liet 
bewonderen.850 

 

                                                      
846Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 117.  
847 Brieven 45, 51. 
848 Gedichten I, p. 139, Huygens/Leerintveld (2001) I, p. 35 en II, pp. 121-122. Zie naast de monografie van de De 
Gheyns van Regteren Altena (1983) eerder Bachrach (1962), pp. 141-146 en Jardine (2008), pp. 107-109. 
849 Huygens’ kritische houding ten opzicht van De Gheyn II blijkt later ook uit het grafdicht dat hij bij diens 
overlijden schreef. Zie Gedichten III, p. 160. 
850 Huygens/Heeesakkers (1994) (19871), p. 77. 
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Op het moment waarop Huygens deze kunstenaar had ontmoet, was hij nog niet in staat over 

diens werk te oordelen. In 1631 kon hij dat wel: om zijn kunde te etaleren noemt Huygens 

twee werken die Goltzius’ ‘wonderbare genie’ volgens hem laten zien: ‘De Geboorte des Heren 

en het Lijden des Heeren’. Volgens Huygens is de graveur zo goed dat ‘men zou denken dat 

deze kunstenaars [Albrecht Dürer en Lucas van Leyden] in hem weer op de wereld zijn 

teruggekeerd’. ‘Overal’ zo stelt Huygens, had Goltzius ‘er de grootste kenners van deze kunst 

mee om de tuin geleid’. De graveur verdient hiervoor dan ook de hoogste lof. 

 Een soortgelijke anekdote komt voor in van Van Manders beschrijving van het leven 

van Goltzius.851 Daar wordt uitgebreid uitgelegd hoe de graveur een ‘Print der Besnijdenis’ had 

gemaakt ‘op de manier van Albert Dürer’. Van Mander verhaalt hoe Goltzius te werk ging om 

zijn werk voor dat van de oude meesters te laten doorgaan. Kunstkenners in Rome, Venetië, 

Amsterdam en op andere plaatsten geloofden dat ze met prenten van Dürer te maken hadden. 

Grote sommen geld werden er voor neergelegd en Van Mander stelt dat de mogelijkheid dat 

men met werk van Goltzius van doen had, ten stelligste werd afgewimpeld. Hetzelfde kunstje 

haalde Goltzius volgens Van Mander uit met ‘stuck der dry Coninghen, op de manier van 

Lucas van Leyden’. Van Mander concludeert:  

 

Aen dese dingen is te mercken, wat onder den Menschen gonst en afgonst vermoghe, oft oock de 
waensucht: want sommighe die Goltzium in zijn Const meenden versmaden oft verachten, hebben 
onbetwist hem boven de oude beste Meesters, en boven hem selven ghestelt. En dit deden oock de gene, 
die gewent waren te seggen, dat geen beter Plaet-snijders, als Albert en Lucas, te verwachten waren, en 
dat Goltzius by hun niet te gelijcken was.852 

 

Kortom: de roem van Goltzius was al in 1604 wijd verbreid.853  

Huygens sluit zijn behandeling van het werk van Goltzius af door op te merken dat de 

graveur in zijn latere jaren aan succes inboette. Redenen hiervoor waren volgens Huygens: 

‘zijn gebrekkige talent als schilder en de waanzin van de alchemie’. Deze vermeende 

alchemistische praktijken kostten Goltzius volgens Huygens niet alleen veel geld, maar ook een 

oog. Hiermee verwijst hij waarschijnlijk naar een juridische kwestie waarbij de kunstenaar van 

1605 tot 1608 was betrokken door toedoen van ene Lenaert Engelbrechtz. Die had enige tijd 

bij Goltzius ingewoond en zich bezig gehouden met het maken van goud. Huygens’ tekst is de 

enige bron voor het vermeende verlies van zowel een fortuin als van een oog.854 In Huygens’ 

behandeling van Goltzius klinkt – waar het diens werk als het graveur betreft – Van Manders 

tekst door. In het beschrijven van Goltzius’ carrière als schilder is dat niet het geval. Volgens 

                                                      
851 Van Mander (1604), leven van Goltzius: f. 281v. – 287r. 
852 Citaat Van Mander (1604), f. 284v. De anekdote over de navolging van Dürer en Van Leyden bevindt zich op f. 
284v – 285r. 
853 Zie over deze passage uit Van Mander hoofdstuk 8 ‘Een Proteus of Vertumnus in de kunst’ in de 
tentoonstellingscatalogus over Goltzius: Leeflang (2003b), pp. 203-233. Huygens’ autobiografie wordt er niet 
besproken.  
854 Leeflang (2003a), p. 20. Zie voor de archiefbronnen hierover Nichols (1991-1992), 98 en 117. 
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Huygens had Goltzius zijn roem in het graveren teniet gedaan door zijn schilderijenproductie. 

Net als hierna bij Cornelis Cornelisz. betreft het werk dat inmiddels door anderen is 

overtroffen en niet meer voldeed aan de smaak van een kenner die was opgegroeid met 

bewondering voor Rubens en voor wie ‘natuurlijkheid’ in proportie, anatomie en uitdrukking 

van gemoedsaandoeningen cruciaal was. 

 

Na deze uitgebreide bespreking van de man die Huygens in zijn jonge jaren had ontmoet, 

vervolgt hij met drie andere schilders die zich langere of kortere tijd in Haarlem ophielden: 

Cornelis Cornelisz. van Haarlem (1562-1638), Hendrick Cornelisz. Vroom (1562/1563-1640) 

en Jan Porcellis. Huygens’ besprekingen van deze schilders hebben één element gemeen: de 

nadruk die hij legt op het overtreffen van voorgangers. Cornelisz. mag volgens Huygens ‘het 

lot dankbaar zijn dat hij niet dertig jaar later is geboren’ omdat hij ‘in onze tijd nauwelijks 

enige waardering’ zou hebben gevonden. Huygens geeft hem naar eigen zeggen ‘voldoende eer 

door hem in één adem met deze [Cornelisz.’ stadgenoot Goltzius] te noemen’. Vroom had 

volgens Huygens hetzelfde geluk gehad:  

 

Als maker van zeestukken had hij een grote naam, maar hij wordt nu door Porcellis en zelfs door andere 
minder bekende schilders in dit genre zozeer overvleugeld, dat ik hen nauwelijks in één adem durf te 
noemen. 

 

Opnieuw artistieke wedijver dus, maar dan tussen generaties. In Plinius’ Naturalis historia 

komt het aspect van tijdgebonden waardering van kunst, of eigenlijk, het ontkomen daaraan, 

het duidelijkst naar voren in de beschrijving van Apelles: ‘Maar Apelles van Kos overtrof in de 

112e olympiade (332-329 v. Chr.) allen die vóór hem geboren waren en na hem zouden 

komen.’855  

 Hoe wordt er over deze schilders geschreven in contemporaine bronnen? In de 

Beschryvinge ende lof der stad Haerlem (1628) van de Haarlemse dominee en dichter Samuel 

Ampzing (1590-1632) worden alle vier schilders behandeld.856 Bij Goltzius, Cornelisz. en 

Vroom citeert hij letterlijk uit Van Manders Schilder-boeck (1604). Bij Porcellis kan hij dat 

niet doen omdat die in 1604 nog niet als schilder bekend was. Waar hij echter bij Cornelisz. 

volstaat met het citeren van Van Mander, vult hij bij Goltzius diens tekst aan met een eigen, 

gedetailleerde lofzang.857 Over Vroom schrijft Ampzing:  

  

                                                      
855 Zie Plinius’ Naturalis historia boek 35, vers 79. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p.  663. Vergelijk 
Sluijter (2002), p. 16. 
856 Zie Ampzing (1628), pp. 360-365 (voor Goltzius), pp. 365-368 (voor Cornelisz.), pp. 368-370 (voor Vroom) 
en p. 372 (voor Porcellis). 
857 Zie voor een overzicht van de contemporaine waarderingsgeschiedenis van Cornelisz. Van Thiel (1999), pp. 
179-183. Verder stelt Van Thiel in zijn introductie dat Huygens Cornelisz. zag als een ‘typical product of his time’ 
– een visie die hij, Van Thiel juist acht. (zie daar p. 3) 
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En wat is Vroom een man in’t maken van de schepen!  
Wie heeft voor hem de konst oyt kloeker aengegrepen?  
So is sijn naem vermaerd.’  

 

Waarna hij vervolgt met de tekst over Vroom uit Van Mander. Over Porcellis schrijft Ampzing 

enkele pagina’s verderop:  

 

So sij Porcellis mee ter deser plaetz gedacht  
De grootste konstenaer in schepen recht geacht. 

 

Waar de naam van Vroom vermaard is, is Porcellis op dat moment volgens Ampzing de beste 

zeeschilder.858 In Ampzings tekst klinkt hetzelfde verschil in waardering door tussen Goltzius 

en Cornelisz., en tussen Vroom en Porcellis als bij Huygens is verwoord. Huygens hoeft de 

Beschryvinge niet te hebben gekend. De overeenkomst in waardering geeft aan dat Huygens de 

contemporaine visie op deze schilders weergeeft.  

De landschapschilders 

Van de aan Haarlem gerelateerde schilders van zeestukken gaat Huygens over op de 

landschapschilderkunst en haar representanten. Mogelijk is deze opeenvolging van 

onderwerpen geïnspireerd door Van Mander. Die schrijft namelijk dat de 

landschapschilderkunst haar oorsprong had in Haarlem: ‘Daer wort oock gheseyt en getuyght, 

uyt de monden der oudtste Schilders, dat te Haerlem is van oudts ontstaen, en begonnen de 

beste en eerste maniere van Landtschap te maken.’859 Huygens’ opent zijn passage als volgt: 

 

De landschapschilders, zoals ik de schilders wil noemen die zich hoofdzakelijk toeleggen op het 
schilderen van bossen, weiden, bergen en dorpjes, zijn in de huidige Nederlanden zo ontzaglijk rijk 
vertegenwoordigd en van zo’n hoge kwaliteit, dat het een compleet boekje zou vergen om ze elk 
afzonderlijk te behandelen. Ik laat hun faam, die bij mannen als Poelenburch, Uttenbroeck en Van 
Goyen werkelijk niet gering is, liever voor zichzelf spreken en noem hier slechts twee representanten, 
namelijk Jan Wildens en Esaias van de Velde. Ik stel deze twee praktisch op één lijn met Paulus Bril, die 
ook uit de Nederlanden afkomstig is, maar in het buitenland is gestorven. Je zou bijna zeggen dat de 
stukken van deze bijzonder knappe schilders alleen maar in zoverre van de realiteit verschillen, dat de 
warmte van de zon en de koelte van het briesje er niet op te voelen zijn.860 

 

Al op een eerder moment had Huygens zich uitgelaten over het weergeven van het landschap: 

in de beschrijving van zijn opleiding stelde hij dat men in deze kunst in de Nederlanden op dat 

moment boven alles uitsteeg, zelfs boven de antieken. In de ‘Index’ van zijn hand verwijst hij 

naar dit onderdeel met de frase ‘Rurales varij’, ‘diverse landschapschilders’. Wie waren de 

schilders die Huygens in 1631 met zijn eigen bedachte term ‘pictor ruralis’ de 

‘landschapschilders’ noemt?861  

                                                      
858 Zie over Vroom: Russell (1983) (specifiek daar hoofdstuk 4) en over Porcellis: Walsh (1974). 
859 Van Mander (1604), f. 205v. (In het leven van Albert van Ouwater.), zie ook Ampzing (1628), p. 345. Zie voor 
een algemene bespreking van de Haarlemse zee- en landschapschilders Leeflang (1997).  
860 Onderstreping door de mij, IB. 
861 Bakker stelt dat Huygens de term ‘pictorem ruralem’ zelf heeft bedacht. Zie Bakker (2003), p. 235.  
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 De Utrechtse Cornelis van Poelenburch (1594-1667) was opgeleid door Abraham 

Bloemaert (1564-1651) en verbleef tussen 1617 en 1625 in Italië. Na zijn terugkeer in de 

Nederlanden ontving hij opdrachten van ondermeer Elizabeth Stuart, de winterkoningin. 

Moyses van Uyttenbrouck (ca. 1595- voor 1647) was geboren en getogen in Den Haag. 

Hoewel er weinig bekend is over zijn achtergrond, kan uit de bestuursfuncties die hij 

bekleedde worden afgeleid dat hij van goeden doen was. Hij zou één van de best betaalde 

schilders van zijn generatie worden.862 Jan van Goyen (1596-1656) was afkomstig uit Leiden en 

rondde zijn opleiding af in de werkplaats van Esaias van de Velde in Haarlem. Daarna vestigde 

hij zich in Leiden waar hij verbleef op het moment dat Huygens zijn memoires schreef. Hij 

schilderde grote hoeveelheden Hollandse landschappen die voor relatief lage prijzen werden 

verkocht.  

Dan de mannen die Huygens de ‘representanten’ van de landschapschilderkunst 

noemt: Van de Velde en Wildens. Esaias van de Velde (1587-1630) was de oudste van de twee. 

Op het moment dat Huygens schreef, was Van de Velde net overleden. Hij was geboren in 

Amsterdam, opgeleid in Haarlem en in 1618 naar Den Haag vertrokken. Daar richtte hij zich 

vooral op het weergeven van het Hollandse landschap waarmee hij grote bekendheid verwierf. 

Het motief van zijn vertrek naar Den Haag was waarschijnlijk de opkomende hofcultuur. Jan 

Wildens (1584/6-1653) werd geboren in Antwerpen, verbleef tussen 1613 en 1618 in Italië en 

vestigde zich na zijn terugkeer wederom in de Scheldestad. Ook hij had zich toegelegd op het 

schilderen van landschappen.863  

Het werk van Van de Velde en Wildens stelt Huygens ‘praktisch op één lijn’ met dat 

van de schilder ‘die ook uit de Nederlanden afkomstig is, maar in het buitenland is gestorven’: 

Paulus Brill (1553/4-1626). Brill was geboren in Antwerpen of Breda en verbleef vanaf de jaren 

1580 in Rome waar hij de rest van zijn leven zou blijven. Brill was in de late zestiende en 

vroege zeventiende eeuw één van de voornaamste Noord-Europese landschapschilders in Italië 

en zijn werk was van groot belang voor talloze Noordelijke én Italiaanse landschapsschilders 

van een volgende generatie.864 Van Mander vertelt over Brill dat deze zich in Italië bekwaamd 

had ‘besonder in het Landtschap’. Mogelijk heeft Huygens werk van Brill gezien tijdens zijn 

educatiereis naar Italië.865  Huygens bezocht daar onder andere het kunstkabinet van de 

Vlaamse koopman Daniël Nijs en stond in contact met diens collega Jacques Nicquet (ca. 

1573-1642). Bij Nicquet zag Huygens mogelijk werk van Bril, Nicquet was namelijk 

verzamelaar van landschappen en stillevens.866  

 
                                                      
862 In 1638 kreeg hij 1720 gulden betaald voor enkele stukken voor Huis Honselaarsdijk.  
863 Adler (1980).  
864 Sutton (1988), pp. 28-32. 
865 Van Mander (1604), f. 291v. Zie voor Huygens’ reisverslag Huygens/Blom (2003a).  
866 Zie voor informatie over Nicquet: Logan (1979), 13-18 en over het bezoek aan Nijs: Huygens/Blom (2003a), p. 
151. 
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Met het oog op de afkomst van de kunstenaars die Huygens in zijn opsomming van de tweede 

generatie landschapschilders noemt, Poelenburch, Uyttenbrouck, Van Goyen, Van de Velde 

en Wildens, valt op dat de meerderheid zich in de late jaren 1620 in Huygens’ directe 

omgeving bevonden. Alleen de Antwerpenaar Wildens werkte op dat moment niet in of rond 

Den Haag. Dat deze Zuid-Nederlandse schilder hier een vreemde eend in de bijt is, kan 

worden bevestigd door bestudering van de autograaf. Daar is namelijk te zien dat, wat in de 

edities onzichtbaar blijft, Huygens pas in een later stadium de naam van Jan Wildens heeft 

toegevoegd; de onderstreepte gedeeltes in het citaat hebben betrekking op deze wijziging. (Afb. 

12) In de marge van de tekst schreef Huygens direct, of op een later moment ‘duos, Johannem 

Wildium’ en aan de voornaam Esaias is het achtervoegsel ‘que’ toegevoegd. Van aanvankelijk 

één, heeft hij dus later twee representanten gemaakt. Net als in de eerdere passage over 

Brueghel en Bosschaert is dus ook hier een schilder uit de Zuidelijke Nederlanden aan de 

opsomming toegevoegd. 

 In artistiek opzicht is het opmerkelijk dat Huygens hier vier schilders in één zin noemt 

die sterk van elkaar verschillen. Niet alleen vervaardigden ze verschillende typen 

landschappen, ook maakten ze gebruik van verschillende schildertechnieken. Daarnaast 

verschilden ze in het type publiek waarvoor zij werkten. Eric Jan Sluijter geeft aan dat men zou 

verwachten dat Huygens een onderscheid zou maken tussen het werk van schilders als Van 

Poelenburch en Van Goyen, al was het alleen maar om het enorme verschil in marktprijs.867 

Van Poelenburch werkte voor een aristocratisch publiek en concentreerde zich op idyllische, 

uiterst gedetailleerde, Italianiserende landschappen met daarin kleine Bijbelse, mythologische 

en pastorale scènes. Van Goyen daarentegen schilderde voor een veel lager marktsegment met 

zijn Hollandse landschappen die waren geïnspireerd door het gebied rondom Leiden, Den 

Haag en Haarlem. Hij had een veel snellere schildertechniek. 

 Waarom zette Huygens deze namen dan toch bij elkaar? In de tekst selecteert hij, zoals 

hij zelf zegt, de schilders die zich hadden toegelegd op het schilderen van ‘bossen, weiden, 

bergen en dorpjes’, en, zoals het eerdere citaat over zijn tekenopleiding zegt, schilders die ‘elke 

vorm en elke houding van mens en dier, […] de contouren van bomen en stromen, van 

bergen en andere landschapstaferelen’ weergaven. Deze schilders roemt hij om hun 

vaardigheid een en ander levensecht af te beelden. Deze algemene beschrijving, waarin zowel 

elementen voorkomen die specifiek van toepassing lijken te zijn op het op dat moment 

opkomende Hollandse landschap als karakteristieken die lijken te refereren aan de arcadische, 

Italianiserende landschappen die in die jaren zo geliefd waren, suggereert dat Huygens juist 

aan de breedheid van het spectrum aandacht heeft willen besteden. 

                                                      
867 Sluijter (1996), p. 38 en Sluijter (1999), p. 132. 
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 Ook in Plinius’ Naturalis historia komt een schilder voor die zich toegelegde op het 

schilderen van landschappen. De Italiaanse schilder Spurius Tadius wordt door Plinius 

geroemd om zijn originaliteit:  

 

Hij introduceerde het bijzonder aantrekkelijke gebruik wanden te beschilderen met buitenhuizen, 
zuilengalerijen, aangelegde tuinen, bosschages, wouden, heuvels, visvijvers, kanalen, rivieren, kusten en 
alles wat men maar wenste; daarbij allerlei afbeeldingen van mensen die daar wandelen of rondvaren of 
over land naar hun villa gaan op ezels of in rijtuigen, maar ook mensen die vissen, vogels vangen, op 
jacht zijn of zelfs bezig zijn met de druivenpluk. Op zijn werk treft men schitterende landhuizen aan met 
toegangswegen door moerassig gebied en mannen die wankelen onder het gewicht van angstige vrouwen 
die zij tegen betaling op hun schouders torsen en nog meer van dergelijke bijzonder geestige expressieve 
vondsten.868 

 

In zijn ‘oude Antijcke doorluchtighe Schilders’ omschrijft Van Mander deze schilder onder de 

naam ‘Ludius, Landtschap Schilder’.869 Deze schilder wordt door Plinius behandeld in een 

sectie over kunstschilders met een ondergeschikte stijl. Hij beschrijft daar schilders die zich 

richten op de weergave van alledaagse onderwerpen, van scènes in de eigen, directe 

leefomgeving.870 Het is juist dit algemene aspect dat betrekking heeft op het werk van alle door 

Huygens genoemde landschapschilders. Plinius’ tekst doet zowel denken aan de arcadische 

landschappen van Brill en Poelenburch zoals Huygens die bij zijn werkgever zag als aan de 

Hollandse landschappen van Van Goyen, Jan Wildens en Esaias van de Velde die zich op dat 

moment al over de markt verspreidden. 

 Mogelijk schrijft Huygens over de landschapschilders met de verhalen van Plinius in 

zijn achterhoofd. Hij kan aan deze tekst hebben gedacht toen hij aangaf dat zowel in het werk 

van Van Poelenburch als in dat van Van de Velde en Van Goyen het realisme van hun bomen, 

rivieren én de houdingen van figuren en dieren de reden was waarom zij volgens hem de 

klassieken overtroffen. Deze lof op het vermogen van de schilderkunst om de wereld 

natuurgetrouw weer te geven komt ook in de vroegmoderne hovelingenliteratuur uitvoerig 

aan de orde. Zo legt Castiglione één van zijn hoofdpersonen de volgende woorden in de 

mond:  

 

Wie deze kunst [de schilderkunst] niet waardeert, getuigt naar mijn mening van weinig inzicht; want wij 
mogen wel zeggen dat de opbouw van het heelal die wij zien, met de wijde hemel vol heldere sterren, en 
in het midden de aarde omringd door zeeën, met afwisselend bergen, dalen en rivieren en allerlei bomen 
en lieflijke bloemen en kruiden, één groots en verheven schilderij is, geschapen door de hand van de 
natuur en van God; wie dat kan nabootsen, verdient naar mijn mening de hoogste lof.871  

 

                                                      
868 Naturalis historia 35, 116-117. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 669. 
869 Van Mander (1604), f. 87v. 
870 Over de schilder Piraeicus stelt hij bijvoorbeeld: ‘He painted barbers’ shops and cobblers’ stalls, asses, viands 
and the like, consequently receiving a Greek name meaning ‘painter of sordid subjects’; in these however he gives 
exquisite pleasure, and indeed they fetched bigger prices than the largest works of many masters.’ Zie 
Plinius/Rackham (1968), pp. 342-349. 
871 Castiglione/Haakman (2000), pp. 102-103. 
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In het spreken over de schilderkunst lag het dus voor de hand de nabootsing van de realiteit, 

de alledaagse wereld in de context van Gods schepping, te prijzen. Dit werd gezien als een 

manier waarop men kunst, als hoveling, kon becommentariëren. Op de 

landschapsschilderkunst is dit eenvoudig toe te passen.  

De historieschilders 

Na de landschapschilders gaat Huygens over tot het opsommen van de schilders die hij de 

historieschilders noemt:  

 

Even talrijk en misschien wel even succesvol zijn in deze tijd in de Nederlanden de schilders die ik 
gewoonlijk de historieschilders noem, al is die term misschien niet zo goed gekozen. Ik denk hier aan de 
Amsterdammers Pieter Isaacsz, Lastman en Pijnas en aan de Utrechtenaren Bloemaert, Honthorst, Ter 
Brugghen en Van Baburen. Verder noem ik de namen van de Haagse Evert van der Maes en de 
Antwerpenaren Snijders, de dierenschilder,872 en Abraham Janssens, Van Dyck en de andere 
kunstenaars, de meesten zeer getalenteerd en mij persoonlijk bekend.873 

 

In de ‘Index’ vat hij dit gedeelte samen onder de term ‘Historiographoi’, ‘historieschilders’. De 

herkomst van de schilders benoemt Huygens hier expliciet. Dit aspect is niet bekend uit 

Plinius, maar komt wél voor in vroegmoderne kunstenaarsbiografieën.874 Het bestuderen van 

de autograaf van de tekst leert dat Huygens ook in dit gedeelte wijzigingen heeft aangebracht. 

Het in dit citaat onderstreepte gedeelte heeft hij in een later stadium in fasen in de marge 

toegevoegd. Net als al voor eerdere plaatsen is geconstateerd, voegt Huygens ook hier, en 

wederom bleef dit onzichtbaar in de edities, de Zuid-Nederlandse historieschilders later toe. 

Hier kom ik op terug.  

Eerst ga ik in op de door Huygens genoemde Amsterdamse schilders en op de 

genoemde Haagse schilder. Lastman en Van der Maes waren in 1631 vertegenwoordigd in de 

stadhouderlijke collectie.875 Verder hebben deze vier schilders één aspect in hun carrière 

gemeen: zowel Pieter Isaacsz. (1568-1625), Pieter Lastman (ca. 1583-1633), Jan Symonsz. 

Pynas (1581/82-1631) als Evert Crijnsz. van der Maes (1577-1656) ontvingen rond 1618 een 

opdracht van de Deense koning Christian IV (1577-1648).876 Het is aannemelijk dat Huygens 

de gebeurtenissen aan het Deense hof, ten minste vanaf 1618 tot aan zijn aanstelling als 

secretaris van Frederik Hendrik in 1625, heeft gevolgd. In 1623 was Huygens namelijk (op 

aandringen van zijn vader) door zowel Dudley Carleton (1573-1632), de Engelse ambassadeur 

                                                      
872 Hendrick van Steenwijck volgens editie Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1. 
873 Onderstreping door mij, IB.  
874 Hoewel Van Mander Nederlandse en Duitse schilders door elkaar behandelt, vermeldt hij wel altijd de stad 
waar zij werkzaam waren. Clusteren naar stad doet hij niet.  
875 Zie Magreta (2008), pp. 124-126 
876 Zie het artikel van Johannsen in de catalogus bij de tentoonstelling over Pieter Isaacsz: Noldus en Roding (ed.) 
(2007). 
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in de Republiek, als Gaspar van Vosbergen, staatsman in dienst van de Oranjes, bij Christian 

IV genoemd als mogelijke ambassadeur van Denemarken in Holland.877  

Maar er is meer: er is een document dat bewijst dat Constantijn Huygens of zijn vader 

Christiaan in de nazomer van 1618 Carleton met Isaacsz in contact heeft gebracht. Carleton 

was in dat jaar namelijk niet alleen druk met zijn ambtelijke functie, maar ook met kunst.878 

Deze afgevaardigde van James I in Den Haag ruilde in 1618 een verzameling antieke 

sculpturen ter waarde van 6000 gulden met Rubens voor een aantal schilderijen van diens 

hand. Carleton koos in fasen acht werken uit een door Rubens opgestelde lijst van elf 

schilderijen. Bij de acht schilderijen werden nog acht tapijten gevoegd, waarmee de gekozen 

schilderijen en tapijten de totaalwaarde van de sculpturen evenaarden. De Haarlemse schilder 

Frans Pietersz. de Grebber (1573-1649) verzorgde de transactie; begin juni 1618 kwam de 

kostbare Antwerpse zending in Den Haag aan.879 Onder de documenten over deze bekende 

artistieke ruil bevinden zich verschillende lijsten met schilderijen. Eén daarvan dateert van 

september 1618 en is getiteld: ‘List of my pictures given the first of 7ber sto vet. to the K: of 

Denmarks marchant, brought unto me by Mr Hugins 1618’.880  

 Welke informatie geeft het document? De vertaling van de titel luidt: ‘Lijst van mijn 

[Carletons] schilderijen gegeven op 7 september stilo veteri [oude stijl; 17 september] 1618 

aan de handelaar van de koning van Denemarken, [met wie ik in contact ben] gebracht door 

de heer Huygens 1618.’ Deze lijst is van de hand van Carleton en beschrijft twaalf schilderijen 

uit zijn bezit: acht werken die hij eerder dat jaar van Rubens had gekregen, één werk van diens 

hand dat hij al eerder had gekocht en drie schilderijen van Tintoretto die hij uit Venetië had 

meegenomen.881  

De genoemde tussenpersoon kan heel goed de op dat moment 22-jarige Huygens zijn 

geweest. In september 1618 verkeerde Constantijn namelijk in Carletons directe omgeving. Hij 

was op 7 juni 1618 in een gezantschap met Carleton naar Londen vertrokken (de reis kwam al 

ter sprake in de context van Huygens’ contact met De Gheyn III, die daar ook aan deelnam) 

waarvan hij op 2 november 1618 in Den Haag terug zou keren.882 Ook is het mogelijk dat 

vader Christiaan Huygens is bedoeld; hij was zeer goed met Carleton bevriend en ontmoette 

hem in die periode met zekere regelmaat in de vergaderingen van de Raad van State. Wat dit 
                                                      
877 Hofman (1983) vermeldt het geval maar noemt geen bron. Zie Hofman (1983), pp. 65-66. Kernkamp geeft de 
bron: de brieven van Carleton en Van Vosbergen aan de Deense koningen worden bewaard in de Public Record 
Office in Londen. Zie Kernkamp (1903), p. 278.  
878 Hij bewoog zich in het netwerk waar bijvoorbeeld ook Arundel toe behoorde. Verder functioneerden onder 
anderen Daniel Nijs en George Gage als zijn agenten. Zie voor een recent overzicht van de verhoudingen tussen 
Carleton, Arundel, Rubens en de Huygens familie Jardine (2008), pp. 98-110. Zie ook: Sinclair (1990), p. 53. 
879 Van Gelder (1950-1951), pp. 129-132. 
880 Zie Sainsbury (1859), pp. 45-47 en Rooses en Ruelens (1887-1909) II, pp. 185-188. Het document bevindt zich 
in de Public Record Office te Londen: Foreign State Papers. Holland 126. Jardine (2008) noemt het document op 
p. 105, maar gaat er niet op in.  
881 Sainsbury (1859), p. 45 geeft aan welke schilderijen uit de ruil afkomstig zijn en de overige werken komen 
overeen met Van Gelders beschrijving van diens verzameling na de ruil, zie Van Gelder (1950-1951), p. 131. 
882 Hij schreef verschillende brieven naar zijn ouders, zie Brieven 44 tot en met 50. 
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document aannemelijk maakt, is dat Carleton via Constantijn of Christiaan Huygens in 

contact is gebracht met een ‘handelaar van de koning van Denemarken’. 

Wie werd bedoeld met deze handelaar van de koning van Denemarken? Er waren 

verschillende Deense diplomaten in de Nederlanden in de vroege zeventiende eeuw. Al in het 

eerste decennium vond een grote artistieke transactie tussen beide landen plaats. De Deense 

diplomaat Jonas Charisius (1571-1619) die in de jaren 1607-1608 in de Nederlanden verbleef 

voor de onderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand, kocht tijdens zijn verblijf een grote 

verzameling schilderijen en muziekinstrumenten in opdracht van koning Christian IV.883 Het 

is echter niet aannemelijk dat Carleton in 1618 Charisius bedoelde met ‘the king of Denmarks 

marchant’. Charisius’ naam was niet alleen erg bekend in deze periode, hij werd in 

contemporaine bronnen bovendien veelal aangeduid als ‘doctor Jonas’ of ‘heer Karise’.884 Het 

is aannemelijk dat Carleton de Nederlandse ambassadeur in Kopenhagen, de schilder Pieter 

Isaacsz. voor ogen had. Isaacsz. was in januari 1617 zijn vader opgevolgd als commissaris van 

de Nederlanden in de Sont.885 Hij werd in Helsingor geboren maar verbleef tussen 1590 en 

1607 in Amsterdam waar hij het schildersvak leerde bij Cornelis Ketel. Hij werkte tot 1610 als 

hofschilder van Christian IV waarna hij tot zijn dood afwisselend in de Nederlanden en in 

Denemarken verbleef.886  

 Waarom gaf Carleton de lijst schilderijen aan de handelaar van de koning van 

Denemarken? Christian IV had zich vanaf het begin van de zeventiende eeuw ingezet voor het 

bouwen en decoreren van zijn paleizen.887 Pieter Isaacsz. speelde vooral in dat laatste aspect 

een belangrijke rol. Op 18 april 1618 had hij opdracht gekregen in de Nederlanden 24 

koperplaten te laten beschilderen voor het oratorium in slot Frederiksborg.888 Op 17 januari, 

12 april, 20 augustus en 21 oktober 1618 en op 5 januari 1619 zijn er betalingsopdrachten voor 

schilderijen en doek van de koning aan Isaacsz. geregistreerd.889 Dudley Carleton bewoog zich 

al lange tijd in de internationale diplomatie en had ook met de Deense koning contact. In een 

brief van 21 februari 1618 rapporteerde Carleton aan zijn secretaris in Engeland dat hij in Den 

Haag een brief had ontvangen van Christian IV over een mogelijk tijdelijk dienstverband. Een 

jaar later, op 8 maart 1619, berichtte Carleton aan het thuisfront: ‘We understand, that the 

castle of Elsineur is restored’.890 Carleton was dus op de hoogte van de artistieke politiek van 

                                                      
883 Samen met Jacob Ulfeld (1567-1630) bracht Charisius in 1607-1608 een bezoek aan de Nederlanden in het 
kader van de onderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand. Zij werden tijdens een bezoek aan de familie 
Huygens getrakteerd op een muzikaal concert door de jonge Maurits en Constantijn. In Charisius’ dagboek over 
deze periode maakt hij er melding van en in een brief van Constantijn Huygens aan zijn vader uit 1610 
memoreerde hij dat bezoek. (Brieven 12.) Zie: Kernkamp (1907). 
884 Deze informatie werd mij aan de hand gedaan door Badeloch Noldus, waarvoor ik haar hartelijk dank. 
885 Schutte (1976), p. 237. 
886 Zie Noldus en Roding (ed.) (2007).  
887 Zie Roding (1991).  
888 Zie p. 167 van het artikel van Johannsen in Noldus en Roding (2007). 
889 Bering Liisberg (1926), p. 210. 
890 Carleton/Royston (1780), pp. 346-350 (citaat p. 348).  
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Christian IV. Hij moet gehoopt hebben een lucratieve overeenkomst te kunnen sluiten toen 

hij de lijst met schilderijen van Rubens en Tintoretto aan Pieter Isaacsz. deed toekomen.  

 Huygens’ kennis van de gebeurtenissen aan het Deense hof zal ten grondslag hebben 

gelegen aan de opsomming van de historieschilders uit Amsterdam en Den Haag. Hoewel niet 

duidelijk is of hij, of dat zijn vader Christiaan Huygens Carleton met de kunsthandelaar in 

contact bracht, is het aannemelijk dat hij de schilders kende. Isaacsz. werd zoals gezegd door 

Christian IV in 1618 ingezet voor de decoratie van diens muziekkapel in Frederiksborg. De 

grote opdrachten gingen onder anderen naar zijn Amsterdamse vrienden Lastman en Pynas.891 

Ook de Haagse Van der Maes was door Isaacsz. benaderd. Hij leverde 108 kleine 

glasschilderingen voor Frederiksborg en ontving daarvoor 750 gulden.892 Opnieuw is het 

aannemelijk dat Huygens uit zijn herinnering heeft geput toen hij de namen van deze schilders 

opschreef.  

 

Huygens vervolgt zijn tekst met het noemen van de Utrechtse schilders Abraham Bloemaert 

(1564-1651), Gerard van Honthorst (1592-1656), Hendrick ter Brugghen (1588-1629) en 

Dirck van Baburen (1594-1624). De Utrechtse school stond in het eerste kwart van de 

zeventiende eeuw bekend om zijn sterke belangstelling voor de eigentijdse Italiaanse 

schilderkunst, waarbij de aandacht uitging naar Carravaggio. Daarnaast was er in Utrecht, in 

tegenstelling tot andere steden, opvallend weinig aandacht voor het weergeven van het 

alledaagse leven; juist religieuze en klassieke onderwerpen voerden er de boventoon.893 Met 

uitzondering van Bloemaert hebben alle door Huygens genoemde schilders Italië bezocht.  

Schilders als Bloemaert en Honthorst kende Huygens zeker op dit vroege moment in 

zijn leven; ze waren geliefd aan het hof van Frederik Hendrik en aan dat van Elisabeth Stuart. 

Mogelijk bracht de stadhouder, in bijzijn van Huygens, een bezoek aan de ateliers van deze 

vier schilders tijdens zijn verblijf in Utrecht in 1626.894 De namen Bloemaert, Van Honthorst, 

Ter Brugghen en Van Baburen zijn in verband gebracht met een serie van twaalf Romeinse 

keizerportretten. Hoewel de serie niet voorkomt in de inventaris van het hof uit 1632 is er 

gespeculeerd dat de schilderijen tussen 1618 en 1625 door Maurits zijn besteld. De serie 

bevindt zich tegenwoordig in Schloss Caput (voorheen in Jagdschloss Grunewald). Schilders 

die zeker aan deze serie hebben gewerkt zijn Rubens, Cornelisz., Gerard Seghers (1591-1651), 

Werner van den Valckert (ca. 1580-na 1627), Ter Brugghen, Abraham Janssens (1570-1632), 

Paulus Moreelse (1571-1638), Van Mierevelt en Van Baburen.895 Mogelijk bevond er zich werk 

                                                      
891 Zie p. 177 van het artikel van Johannsen in Noldus en Roding (ed.) (2007). 
892 Zie p. 155 van het artikel van Noldus en p. 168 van het artikel van Johannsen in Noldus en Roding (ed.) (2007). 
893 Zie Spicer (1997).  
894 Dit bezoek is in hoofdstuk 3 al ter sprake gekomen. 
895 Aan deze serie uitgebreid aandacht besteed door Magretha; zie Magreta (2008), pp. 140-147. 
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van alle vier de Utrechtse historieschilders aan het hof op het moment dat Huygens de tekst 

schreef.  

 

In de marge van de tekst noemt Huygens daarna zoals gezegd de Antwerpse schilders. Het 

transcript van de insertie luidt als volgt: ‘^Antverpiensesque Snijderum *xxxx*gra- / phum 

^Abrahame Jansseniu Dijckium alios. / Steenwijck’. (Afb. 13)896 De namen van de Zuid-Nederlandse 

schilders zijn wederom pas in tweede instantie aan de hoofdtekst toegevoegd. Uit de 

aantekening blijkt verder dat hem aanvankelijk alleen de namen van Frans Snijders en 

Anthony van Dyck invielen. Bínnen de aantekening krabbelde Huygens daarna de naam van 

Abraham Janssens, en nog weer later schreef hij eronder de naam van Hendrick van 

Steenwijck.897  

Snijders was een Antwerpse schilder uit de kring van Rubens en had zich 

gespecialiseerd in het schilderen van dierstukken en stillevens.898 Ook Janssens bewoog zich in 

deze kring; hij richtte zich in de Scheldestad op het maken van historiestukken. Van Dyck 

representeerde de volgende generatie: in zijn jonge jaren had hij als leerling en assistent van 

Rubens gewerkt. Ook Van Steenwijck was in de Scheldestad geboren maar hij schilderde begin 

jaren 1630 in Londen. Hij is bekend om zijn kerkinterieurs. Werk van Van Dyck en Van 

Steenwijck wordt vermeld in de inventaris die in 1632 van de stadhouderlijke collectie is 

opgemaakt.899 De naam van Abraham Janssens is hiervoor al ter sprake in de context van de 

serie keizersportretten. Huygens noemt hier dus opnieuw schilders die op dat moment in 

hofkringen bekend waren.  

Na deze opsomming van historieschilders gaat Huygens verder met het uitwerken van 

zijn ideeën over de Zuid-Nederlandse schilder Rubens. De namen van de Zuid-Nederlandse 

schilders die eerder in Huygens’ autobiografie zijn genoemd, blijken, met uitzondering van 

Brill, op een later moment aan de tekst te zijn toegevoegd. Fungeerden de Antwerpse schilders 

– Snijders, Van Dyck, Jansen en Van Steenwijck – als een opmaat voor behandeling van deze 

schilder? Wilde Huygens in een later stadium met zijn aantekeningen in de marge een 

bruggetje slaan tussen de Noord-Nederlandse historieschilders en de Zuid-Nederlandse 

Rubens? Mogelijk heeft hij toen de namen van Brueghel, Bosschaert en Wildens aan de 

desbetreffende tekstgedeeltes toegevoegd, om zijn ‘overzicht’ een evenwichtiger balans tussen 

schilders uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden te geven. Dat het behandelen van de 

                                                      
896 Ik vermoed dat er voor ‘graphum’ vier letters zijn vermeld die ik niet met zekerheid kan ontcijferen. 
897 In de editie Heesakkers (waarvan het citaat boven is gegeven) wordt bij Huygens’ ‘dierschilder’ in een voetnoot 
vermeld dat hij daar Van Steenwijck mee bedoelde. Dit lijkt mij echter niet waarschijnlijk. Waar Snijders vooral 
bekend is geworden door zijn stillevens en dierstukken, zijn van Van Steenwijck vooral kerkinterieurs 
overgeleverd.  
898 Zie over Van Steenwijck Howarth (2009). 
899 Zie Magreta (2008), pp. 212-222 over de schilderijen van Van Dyck en daar, p. 125 over die van Van 
Steenwijck.  
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uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige schilders echter niet tot zijn aanvankelijke opzet tot 

het beoordelen van de contemporaine grootheden behoorde, is inmiddels duidelijk.900 

Rubens 

Huygens’ opsomming van schilders culmineert als het ware in zijn beschrijving van het leven 

en werk van Peter Paul Rubens (1577-1640). Rubens was volgens Huygens een schilder die alle 

genres perfect beheerste. Huygens’ beschrijving bestaat uit een aantal onderdelen. Eerst 

karakteriseert hij de schilder aan de hand van de eerder aangehaalde klassieke schilder 

Pamphilus, vervolgens refereert hij aan oordelen van anderen over de schilder. Dan geeft 

Huygens zijn eigen oordeel over Rubens waarna hij zijn sociale positie ten opzicht van de 

schilder bepaalt. Ten slotte beschrijft hij één werk waarna hij afsluit met een nieuwe anekdote 

uit Plinius’ Naturalis historia om zijn mening over het beschreven schilderij van Rubens te 

verantwoorden, zoals hij zelf zegt.  

 In de opening van de passage over Rubens verwijst Huygens, net als in zijn beschrijving 

van de plaats van het kunstonderwijs binnen de opvoeding, naar Plinius’ tekst over het leven 

van Pamphilus. Waar hij eerder de klassieke schilder aanhaalde om uit te leggen hoe de 

schilderkunst deel was uit gaan maken van het opvoedingscurriculum, gebruikt Huygens nu 

letterlijk de woorden die Plinius voor Pamphilus gebruikte: dat deze schilder ‘omnibus litteris 

eruditus’ was, ‘met een volledige algemene ontwikkeling’, of, zoals Heesakkers Huygens’ 

woorden vertaalt, een schilder die ‘thuis is in alle wetenschappen’.901 Waar Plinius’ waardering 

voor Pamphilus betrekking had op diens artistieke kwaliteiten, prijst Huygens ook Rubens’ 

diplomatieke functie:  

 

Toen hij in brede kring grote roem had verworven en ruimschoots zijn aandeel geleverd had in de 
esthetische bevrediging van de mensen, gelastten zij [de Spaanse landsheren] hem de gaven van zijn 
goddelijk talent ten dienste te stellen van het algemeen nut. 

 

Hoewel over Rubens’ diplomatieke reizen veel bekend is, valt er slechts te speculeren over de 

vraag waaraan Huygens refereert wanneer hij in de volgende zin stelt:  

 

De jaloezie van de Italianen bleef Rubens natuurlijk niet bespaard. Ja, God betere het, zelfs de Engelsen, 
die zich door de aankoop van een paar buitenlandse doeken al competent wanen om over hem te 
oordelen, laten zich niet onbetuigd. Hoe vaak echter heeft zijn zonlicht deze schaduwen weer verdreven. 

 

Huygens reflecteert hier klaarblijkelijk op actuele kritiek uit de mond van Italiaanse en Engelse 

kunstverzamelaars. Hierover heb ik echter niets kunnen vinden. Waarschijnlijk heeft deze 

passage betrekking op Rubens’ activiteiten in Londen. In de tweede helft van de jaren 1620 

                                                      
900 De tekst die op de behandeling van Rubens volgt, betreft de portretschilders en de schilders Rembrandt, 
Lievens en Torrentius. Bij de portretschilders blijft Huygens’ blik naar de Noordelijke Nederlanden gericht en 
ook verder komen geen Zuid-Nederlandse schilders voor, noch in de hoofdtekst, noch in de marge.  
901 Zie voor de Latijnse tekst van Plinius’ Naturalis historia boek 35, 76 (Plinius/Rackham (1968), p. 316) en voor 
het transcript van Huygens’ Latijnse tekst Huygens/Worp (1891), p. 18. 
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werkte Rubens als schilder en diplomaat aan het hof van Karel I die zich op dat moment druk 

bezig hield met het opbouwen van een kunstcollectie. Een grote rol was hierin weggelegd voor 

Italiaanse kunst en aankoop daarvan uit collecties als die van de Micheli- en de Gonzaga-

families. Maar ook trad Karel I als patroon op voor Italiaanse schilders als Orazio Gentileschi, 

die van 1626 tot 1639 aan zijn hof verbleef.902 

 Of Huygens uit die hoek kritische geluiden heeft gehoord over Rubens is niet bekend, 

wel lijkt het vervolg van de passage een antwoord te geven op de vraag waar deze geluiden 

betrekking op hadden. Huygens geeft dan namelijk aan dat hij van mening was dat op dat 

moment binnen noch buiten de Nederlanden een schilder was aan te wijzen die met Rubens 

kon wedijveren in het ‘brede scala van onderwerpen, de uiterst gedurfde gratie der vormen of 

de volmaakte veelzijdigheid in alle genres van de schilderkunst’. Zijn argumenten ter illustratie 

van Rubens’ veelzijdigheid haalt Huygens opnieuw uit de actualiteit. Ook de landschappen die 

de schilder had vervaardigd toen hij noodgedwongen buiten de stad had moeten verblijven, 

voerden immers in ‘overvloedige productie en schoonheid’ weer de boventoon. Deze 

opmerking kan refereren aan Rubens’ verblijf in Laken in 1626, waar hij heen was gegaan 

nadat in Antwerpen de pestepidemie was uitgebroken. Ook is het mogelijk dat Huygens 

verwijst naar het Hof van Urssele, het landgoed dat de schilder in 1627 had verworven.903  

Huygens prijst Rubens’ veelzijdigheid van onderwerpen. Met het noemen van zijn 

landschappen lijkt Huygens de Italiaanse en Engelse critici de mond te hebben willen snoeren. 

Hij maakt daarbij gebruik van een humanistische kunstopvatting waarin het ideaal van de 

‘pictor doctus’ centraal stond. Het idee van de ‘geleerde schilder’ die in staat was verschillende 

genres af te beelden was door Van Mander, na Plinius, voor het eerst in het Noorden 

verwoord. In de Voor-reden van het Schilder-boeck geeft hij aan dat schilders die alles kunnen 

weergeven, schaars zijn:  

 

Soo bespreeck ick, datse onvertsaeghdlijck toetreden, en aengrijpen voor eerst het besonderste deel der 
Consten, te weten, een Menschlijck beeldt te leeren stellen, oock eyndlijck alle ander omstandighe 
deelen t'omhelsen, oft immers als Natuere en Geest anders niet willen toelaten, eenigh besonder deel, 
om daer in uytnemende te moghen worden: want het niet daeghlijcx gheschiet, dat een alleen alles 
vermagh, leeren, begrijpen, oft in alles uytnemende worden can.904 

 

Van Mander werkt dit uit, door aan te geven dat ook onder de klassieke schilders maar enkele 

‘alleskunners’ waren. In de opsomming die volgt geeft hij alleen van Apelles aan dat die ‘in 

alles gracelijck’ was en Pamphilus, die Huygens aanhaalt, was volgens Van Mander ‘gheleert’. 

 Huygens vervolgt zijn bespreking van Rubens door op te merken dat hij graag zou zien 

dat de schilder zijn werk zou inventariseren:  
                                                      
902 Zie bijvoorbeeld Donovan (2004), pp. 51-59. 
903 Zie Vlieghe (1987), p. 192. De tweede beschreven mogelijkheid wordt ook door Vlieghe besproken maar is 
geopperd door Adler.  
904 Van Mander (1604), ‘Voor-reden’, f. 5v. Cursivering door mij, IB. Voor de inhoudelijke behandeling van Van 
Manders visie op de universaliteit van Rubens, zie Vlieghe (1987).  
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Als je op schrift zou inventariseren wat hij in zijn eentje met zijn penseel heeft gemaakt, hoe dik zou zo’n 
boek al niet worden! Trouwens, niemand anders dan Rubens zelf lijkt mij daartoe in staat. Hoe dikwijls 
heb ik niet gewenst dat hij de wereld zou verblijden met zo’n catalogus van zijn werk, het beste beeld dat 
men zich van hem zou kunnen vormen. 

 

De behoefte aan een catalogus van werk van schilders kwam bij Huygens al voor bij zijn 

bespreking van de landschapschilders.905 Interessant is, dat Huygens aangeeft dat men volgens 

hem op basis van een geschreven inventaris – in het citaat door mij gecursiveerd – het beste 

oordeel over het werk van een schilder kan vormen.906 Het juist beoordelen van een schilder, 

en dus het op een juiste manier over diens kunst kunnen praten, is volgens Huygens alleen 

mogelijk wanneer men kennis heeft van het complete oeuvre van de schilder. Dit ondersteunt 

de hypothese dat de Engelse en Italiaanse critici volgens Huygens geen volledig beeld van de 

veelzijdigheid van de schilder hadden. In hoeverre Huygens het in het echt zien van al dat 

werk, en niet alleen het doornemen van de catalogus, noodzakelijk achtte, blijft in het midden. 

Huygens kan deze passage niet afsluiten zonder te laten zien dat hij kan meepraten 

over Rubens’ kunst. Zijn tekst over de beleving van Rubens’ Medusa is in veel studies 

besproken.907 Het afgehakte hoofd van Medusa is zo levensecht weergegeven (‘Het gelaat van 

de wonderschone vrouw heeft zijn gratie nog bewaard, maar tegelijk wekt het afgrijzen door 

de zojuist ingetreden dood en door de krans van afzichtelijke slangen.’) dat men bij het 

plotseling zien ‘geschokt wordt, maar tegelijk de ontroering ondergaat van de levensechtheid 

en de schoonheid, waarmee het wrede onderwerp is weergegeven’. (Afb. 14) Dit schokeffect is, 

zoals Huygens uitlegt, mogelijk doordat het schilderij normaal is afgedekt, bijvoorbeeld met 

een doek of gordijn. Het prijzen van het levensecht afbeelden van onderwerpen is gemeengoed 

in de werken over het spreken over kunst van Plinius tot zowel de vroegmoderne 

kunstliteratuur als de handleidingen voor hovelingen. Wat in deze passage uniek is, is de 

nadruk die Huygens legt op de beleving van de kunst.908  

Huygens’ vervolgt zijn passage over Rubens als volgt:  

 

Nu ik mij zo lovend uitlaat over iets wat ik liever bij vrienden zie hangen dan in mijn eigen huis, schiet 
mij het mooie antwoord te binnen van een Teutoonse gezant te Rome.909 Bij een kostbaar schilderij, dat 
op het Forum Romanum werd tentoongesteld, een voorstelling van een bejaarde herder met zijn staf, 
vroeg iemand hem of hij enig idee had van de waarde. Met de onbevangenheid die dat volk eigen was, 
antwoordde hij dat hij zo'n man in het echt nog niet voor niets wou hebben. Ik heb geen boodschap aan 
de critici die de schoonheid van iets afmeten aan het afgrijzen dat ervan uitgaat. Als iemand mij moord 
en doodslag wil bezingen met hetzelfde mooie stemgeluid, waarmee hij vrolijke en komische situaties 
kan schetsen, dan verzoek ik hem beleefd stof en voordracht beide op mijn smaak af te stemmen. Mooie 
onderwerpen kunnen bij een minder elegante presentatie nog wel overkomen, maar wat lelijk is, kan 
nooit door de presentatie tot iets bekoorlijks worden. 

 

                                                      
905 Daar stelde hij dat het een ‘compleet boekje zou vergen om ze elk afzonderlijk te behandelen’. 
906 Huygens gebruikt de volgende Latijnse woorden: ‘Certe […] queam hanc tabularum suarum tabulam, 
optimam sui effigiem, orbi dedicare saepius optavi […] desijssem.’ 
907 Zie bijvoorbeeld het hoofdstuk ‘De blik van Medusa’ in Pieters (2005).  
908 Zie voor de bespreking van Huygens’ beleving van kunst Weststeijn (2008), 153-154, 196-197. 
909 In de marge: Plin. lib. 35. c. 4. Huygens verwijst naar Plinius, Naturalis historia 35, 4, 8, 25. 
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Over de interpretatie van dit citaat verschillen de meningen. Bij Plinius, waarnaar Huygens in 

de marge bij de tekst verwijst, behelst deze uitspraak geen waardeoordeel. Dat is anders in het 

werk van twee vroegmoderne auteurs. Erasmus haalt de anekdote aan in zijn Apophthegmata 

en merkt erbij op dat datgene wat door de natuur weliswaar is misvormd, in een schilderij 

toch kunstig kan worden weergegeven.910 Van Mander daarentegen stelt dat de gezant ‘cort en 

goet’ antwoordde toen die aangaf het schilderij zelfs ‘niet oft te gheefs [wilde] hebben’.911 

Huygens verbindt aan de anekdote de cryptische conclusie: ‘Mooie onderwerpen kunnen bij 

een minder elegante presentatie nog wel overkomen, maar wat lelijk is, kan nooit door de 

presentatie tot iets bekoorlijks worden.’  

 Jan Emmens stelt op basis van deze passage uit de autobiografie dat Huygens, in 

tegenstelling tot Erasmus, vooruit loopt op het classicisme, maar merkt erbij op dat ‘die [de 

classicistische instelling] overigens bij hem nog niet zo sterk was dat zij hem ongevoelig 

maakte voor Rembrandts Berouwvolle Judas, die hij op dezelfde pagina’s met enthousiasme 

beschreef’.912 Ook Cynthia Lawrence herkent in deze passage uit Huygens’ geschrift een 

classicistische visie.913 Hans Vlieghe op zijn beurt merkt op dat Huygens zowel in het werk van 

Rubens, als in de architectuur van Van Campen ‘dezelfde classicistische grondtoon’ zal hebben 

herkend.914 Of het citaat uit Plinius dat Huygens aanhaalt in verband met Rubens’ Medusa nu 

wel of niet een classicistische smaak impliceert, is in de context van dit hoofdstuk mijns 

inziens niet relevant. Waar het om gaat is dat hij Plinius gebruikt als model voor het praten 

over kunst. In zijn interpretatie volgt hij het door Van Mander uitgezette pad dat in de vroege 

zeventiende eeuw gemeengoed was.  

Een gedeelte uit de beschrijving van Rubens dat nog niet ter sprake kwam, is Huygens’ 

positionering ten opzichte van de schilder. Met een man die excelleerde in het schilderen, 

geleerd was én een belangrijke politieke positie bekleedde, zou Huygens graag bevriend zijn. 

Naast de al eerder geciteerde zin waarmee Huygens de passage over de schilders inleidt – ‘Nu 

de naam van deze mannen, met wie ik in zeer nauwe vriendschap verbonden ben […], hier 

gevallen is, wil ik in mijn luttele bewoordingen mijn oordeel over hen geven.’ – is dit de enige 

plaats waar hij opnieuw het verlangen naar vriendschap met een schilder aanhaalt. Het feit dat 

hij dit juist bij Rubens doet, heeft ongetwijfeld te maken met de adellijke status die deze 

schilder had verworven. Het spijt Huygens dan ook dat van direct contact ‘door het 

ongelukkige tijdsgewricht’ nog geen sprake is geweest. Huygens heeft de ruim twintig jaar 

                                                      
910 Vrije vertaling naar het door Emmens gegeven Latijnse citaat van Erasmus: ‘Barbarus non agnovit artificiium, 
tantum spectabat formam, Atqui quae natura deformia sunt, plus habent & artis & voluptatis in tabula.’. Zie 
Emmens (1979), p. 163. 
911 Van Mander (1604), f. 89v. (In het leven van de Romeinse schilder Lucius Scipio.) 
912 Emmens (1979), pp. 163-164. 
913 Lawrence (1985), p. 21. Zij verbindt het citaat uit Huygens’ autobiografie met de architecturale beslissingen 
over Huygens’ huis aan het plein. Overigens noemt zij Emmens’ studie niet. 
914 Vlieghe reageert op Lawrence, zie Vlieghe (1987), p. 195. 
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oudere schilder in 1631 nog niet ontmoet. Dit had mogelijk te maken met Rubens’ politieke 

positie. Hoewel Frederik Hendrik wel kunst uit de Zuidelijke Nederlanden kon bezitten, werd 

contact met de in Spaanse dienst werkzame schilder mogelijk niet als passend beschouwd.915 

Portretschilders 

Het gedeelte over de portretschilders in Mijn jeugd is zonder meer het meest persoonlijke 

relaas over het nut van de portretschilderkunst in de zeventiende eeuw. Dat persoonlijke 

belang is behandeld in het hoofdstuk over zijn kunstcollectie en ook in het hoofdstuk over de 

poëzie komt het aan de orde. In Mijn jeugd onthult Huygens de bron van deze interesse: 

opnieuw Plinius’ Naturalis historia. Hier kom ik straks op terug. Samenvattend benadrukt 

Huygens in de passage over de portretschilderkunst eerst het eigen karakter van het genre, 

daarna behandelt hij het werk van Jan Anthonisz. van Ravesteyn, waarna hij afsluit met een 

uitvoerige bespreking van Michiel van Mierevelt. 

Huygens opent met de opmerking dat de portretschilderkunst minder hoog staat 

aangeschreven omdat degenen die er zich in bekwamen ‘al hun krachten concentreren op een 

enkel uiteinde van het menselijk lichaam’. Dit idee over de lage waardering voor de 

portretschilderkunst komt ook voor bij Van Mander. In zijn ‘Leven’ van Van Mierevelt vertelt 

hij over het destijds heersende beeld dat de portretschilderkunst ‘een sijd-wegh der Consten’ 

was, een richting waarin veel schilders zich om financiële reden gingen bekwamen en 

daardoor de geprezen historieschilderkunst links lieten liggen.916 Van Mander wil dit idee met 

het oog op het werk van Van Mierevelt relativeren; diens portretten ‘toonen de deughden en 

crachten der Consten’. De schilder laat zien ‘datmen van een Conterfeytsel ooc wel wat goets 

can maken, dat een tronie, als t’heerlijckste deel des Menschen lichaems, vrij wat in heeft om 

daer mede te openbaren’.917  

Huygens vervolgt zijn karakterisering van het genre met te stellen dat het genre dus 

weliswaar een minder hoge status heeft, maar dat het portretschilderen toch een voor de 

mensheid onmisbaar beroep is:  

 

Dankzij hen [de portretschilders] gaan wij in zekere zin niet dood en houden wij als nageslacht contact 
met ons voorgeslacht. Dat is een genoegen waar ik zeer aan hecht. Ik ken dan ook geen groter plezier 
dan dat het mij vergund wordt om de geportretteerde gelaatstrekken te aanschouwen van iemand, over 
wiens levenswandel ik heb gelezen of horen vertellen. 

 

                                                      
915 In eerdere hoofdstukken is al ter sprake gekomen dat Huygens Rubens nooit heeft ontmoet. Wel hebben ze 
nog intensief gecorrespondeerd over de architectuur rond de bouw van Huygens’ huis Domus.  
916  Van Mander (1604), f. 281r: ‘Hy […] soo dat den meesten deel, door het aensoeten des ghewins, oft om hun 
mede t'onderhouden, desen sijd-wegh der Consten (te weten, het conterfeyten nae t'leven) veel al inslaen, en 
henen reysen, sonder tijt oft lust te hebben, den History en beelde-wegh, ter hooghster volcomenheyt leydende, te 
soecken, oft na te spooren: waer door menigen fraeyen edelen geest gelijck vruchtloos, en uytgeblust, tot een 
jammer der Consten, moet blijven.’ In zijn behandeling van de status van de portretschilderkunst in de 
vroegmoderne tijd haalt onder andere De Jongh dit citaat aan. Zie De Jongh (1986), p. 26. 
917  Van Mander (1604), f. 281r. 
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Hoewel hij Plinius’ Naturalis historia niet letterlijk aanhaalt, is de invloed van dit werk niet te 

onderschatten. Plinius opent zijn relaas over de schilderkunst met een aanklacht tegen het 

verlies van de kunst van het portretschilderen op dat moment: 

 

De kunst van het portretschilderen, waarmee personen zo levensecht mogelijk worden vereeuwigd, is 
geheel en al verloren gegaan. Men stelt nu bronzen medaillons op met een gezicht in zilver en het 
onderscheid tussen individuen is maar vaag. […] Zozeer prefereert iedereen materiaal dat in het oog valt 
boven een portret waarop hij te herkennen is. Intussen stoppen ze hun particuliere kunstgalerijen vol 
met oude schilderijen en vereren ze portretten van vreemden, terwijl ze een afbeelding van zichzelf 
slechts waarderen voor zover het de prijs betreft, zodat hun erfgenaam het beeld kapot mag slaan of een 
dief het met een strop van de muur kan trekken. Niemands gelijkenis blijft dus voortleven en ze laten 
een portret na van hun rijkdom, niet van henzelf.918 

 

Net als Plinius roept Huygens op tot opwaardering van de portretschilderkunst.  

Hoe deze opvatting doorklinkt in Huygens’ artistieke aankopen en opdrachten en in 

zijn mening over de waarde van kunst, is in hoofdstuk twee uitgewerkt. Hij blijkt zich als 

verzamelaar te hebben geconcentreerd op de portretkunst. Hier is verder van belang wat 

Plinius zegt over wat hij noemt ‘recente ontwikkelingen’:  

 

In bibliotheken worden portretten neergezet […] ter ere van personen wier onsterfelijke geest op die 
plaatsen spreekt. […] In ieder geval bestaat er naar mijn mening geen grotere vorm van geluk dan 
wanneer iedereen er altijd naar hunkert te weten hoe je eruit hebt gezien. […] Dat er vroeger een ware 
hartstocht voor portretten bestond, daarvan getuigen Cicero’s bekende vriend Atticus in het boek dat hij 
aan dit onderwerp wijdde en Varro, die de buitengewoon zegenrijke inval kreeg in de rijke productie van 
zijn boeken ook de portretten op te nemen van zevenhonderd personen die op enigerlei wijze beroemd 
waren, omdat hij het niet verdroeg dat hun gelaatstrekken verloren zouden gaan of de vergankelijkheid 
het van mensen zou winnen.919 

 

De overeenkomst van deze ideeën over het belang van de portretschilderkunst en de passage 

uit Huygens’ autobiografie zijn evident.920 Hij vertaalt dit gedachtegoed naar zijn eigen situatie 

en de manier waarop hij dit doet is zeer eigen.  

Huygens beleeft, zo schrijft hij, veel plezier aan het aanschouwen van mensen over wie 

hij heeft gelezen of gehoord omdat hij bij het zien van hun portret het gevoel krijgt de 

personen echt te leren kennen. Het karakter van de desbetreffende persoon is niet belangrijk; 

het maakt Huygens niet uit of het om een goed of een slecht mens gaat. Hiermee geeft hij aan 

dat naar zijn mening de contemporaine portretschilders de klassieken hebben overtroffen. 

Plinius wijst de laksheid van de schilder aan als reden voor het verval van de 

portretschilderkunst (‘omdat men de geest niet kan portretteren, krijgt ook het weergeven van 

fysieke gelijkenis onvoldoende aandacht’).921 Huygens daarentegen benoemt de goed 

geschilderde gelaatsuitdrukking – iets wat hij in de contemporaine portretschilderkunst prijst 
                                                      
918 Naturalis historia 35, 9-10. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 652. 
919 Naturalis historia 35, 9-10. Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 653. 
920 De Jongh geeft aan dat Huygens voortborduurde op ‘een topos die al sedert de vijftiende-eeuwse 
kunsttheoreticus Leon Battista Alberti (en eigenlijk sedert Plinius) in omloop was’. De Jongh (1986), p. 24. 
921 Naturalis historia 35, 5-6, Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 652. Op de topiek van het al dan niet 
kunnen afbeelden van de ziel op schilderijen is in een eerder hoofdstuk ingegaan. 
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– de ‘unieke openbaring van iemands ziel’. Huygens sluit het gedeelte af met te stellen dat hij 

daar meer ‘door eigen ervaring en observatie’ achter is gekomen, ‘dan door aanwijzingen van 

anderen’. 

 

De tekst gaat verder met de behandeling van de Haagse schilder Jan Anthonisz. van Ravesteyn 

(1572-1657), zijn ‘voortreffelijke plaatsgenoot’. Huygens vermeldt echter de naam Paulus, in 

plaats van Jan Anthonisz., terwijl de inhoudelijke behandeling duidelijk maakt dat hij de 

tweede bedoelt. Dit komt straks terug. Jan van Ravesteyn was een Haagse schilder die volgens 

Huygens een reis naar Italië had ondernomen.922 Van Mander noemt hem in een hoofdstuk 

over schilders die ‘teghenwoordigh levendigh’ waren.923 De Huygensen kende Van Ravesteyn 

persoonlijk. Van Ravesteyn had in Den Haag in de Nobelstraat gewoond, waar ook de familie 

Huygens was gevestigd voor zij in 1602 naar de Lange Houtstraat verhuisden.924 Huygens 

schrijft dat hij de schilder in zijn ouderlijk huis had ontmoet. Van Ravesteyn had hem tijdens 

dat bezoek gezegd dat hij zo onder de indruk was van zijn eigen jeugdwerk, dat hij ‘nu niet 

meer de pretentie zou hebben nog iets te maken dat het zou halen bij zijn jeugdwerken, laat 

staan dat het deze zou overtreffen’. Welk werk van Van Ravesteyn bij de Huygensen hing, is 

niet duidelijk.  

Van Ravesteyn kan worden gezien als de belangrijkste rivaal van de iets oudere Van 

Mierevelt in de eerste dertig jaar van de zeventiende eeuw. Van Ravesteyn ontving opdrachten 

uit de bovenlaag van de Haagse bevolking en kreeg de opdrachten van het hof die niét naar de 

hofportrettist gingen.925 Het feit dat Huygens de naam Paulus verwarde met Jan Anthonisz. 

geeft aan dat er in 1631 geen sprake (meer) was van persoonlijk contact tussen Huygens en 

Van Ravesteyn. Viel Huygens misschien de voornaam in van een andere, Amsterdamse, Van 

Ravesteijn die hij kende? Paulus van Ravesteijn (ca. 1586-1655) was een uitgever die beroemd 

is geworden om zijn publicatie van de eerste Nederlandse Statenbijbel in 1637. Maar hij was 

ook verantwoordelijk voor publicatie van werk van onder andere Hooft en Van den Vondel. 

Ook is het mogelijk dat Huygens de naam verwarde met Van Ravesteyns Utrechtse collega, de 

portretschilder Paulus Moreelse.  

 

Dan vraagt Huygens zich af ‘waarom nog langer [stil te] blijven staan bij figuren van tweede 

rang’ om te vervolgen met de ‘facile princeps’ in het genre: Michiel van Mierevelt. Van 

Ravesteyn wordt hier dus op vrij botte wijze afgeserveerd. Het heeft er alle schijn van dat de 

belangrijkste reden voor Huygens’ aandacht voor Van Ravesteyn was, dat de schilder 
                                                      
922 Dit is de enige plek waar een reis van deze schilder wordt vermeld. (Zie Bredius en Moes (1892), p. 42) 
923 Van Mander (1604), f. 300r.: ‘Ick behoefde oock niet verswijghen in den Haghe een seer goet Schilder, en 
Conterfeyter, Ravestyn gheheeten, die een schoon en goede handelinghe heeft.’ 
924 Zie Van Gelder (1957), p. 7, 10, 17.  
925 Zie het overzicht van de belangrijkste portretschilders tussen 1610 en 1630 door Ekkart in de 2007 catalogus 
Dutch Portraits. The age of Rembrandt and Frans Hals. (Ekkart (2007a)) 
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onderdeel was van de geschiedenis van zijn familie. Huygens geeft immers geen enkele 

aanwijzing dat zijn doel was om een volledig overzicht te geven van (Haagse) portretschilders 

en het is duidelijk dat hij Van Mierevelt als de meerdere van Van Ravesteyn beschouwt.926 

Huygens besteedt uitgebreid aandacht aan het leven en werk van Van Mierevelt: een schilder 

die op dat moment volgens Huygens bekend was over de hele wereld. Mannen als Holbein en 

Pourbus verdienden eeuwige roem, maar Van Mierevelt emuleerde alle eerdere 

portretschilders om één reden: zijn vaardigheid mensen naar werkelijkheid af te beelden: ‘Bij 

Van Mierevelt ligt de kunst geheel op één lijn met de natuur en de hele natuur ligt vervat in 

zijn kunst.’ 

Van Mierevelt was vanaf 1585 in zijn geboorteplaats Delft als portretschilder actief, 

maar zijn carrière begon pas echt toen hij in 1607 voor de Oranjes in Den Haag ging werken 

en later ook van het hof van de Elizabeth Stuart opdrachten ontving. Zijn stijl werd 

gekenmerkt als voor de tijd buitengewoon natuurgetrouw. In tegenstelling tot wat destijds 

gebruikelijk was, richtte hij zich niet op het flatteren van de personen die hij afbeeldde. 

Hoewel hij vanaf de jaren 1630 opdrachten moest afstaan aan de opkomende hofschilder 

Gerard van Honthorst (1592-1656), was hij bij zijn dood internationaal bekend.927 Van 

Mierevelt had, net als Van Ravesteyn, voor de Huygensfamilie gewerkt; in het hoofdstuk over 

Huygens’ kunstcollectie komen de portretten die Van Mierevelt van Susanna en Christiaan 

Huygens maakte ter sprake. Later, vlak voor zijn overlijden in 1641, zou hij Huygens’ portret 

schilderen.  

In zijn autobiografie bespreekt Huygens Van Mierevelts kwaliteiten als portretschilder 

ten opzichte van mindere goden die zichzelf, zoals hij uitlegt, als het ware lieten gaan in de 

uitbeelding van personen:  

 

Maar al te vaak zie je portretschilders in overdreven ijver de eigen beperkte aanleg en de realiteit geweld 
aandoen en tot iets gekunstelds vervallen. Zij zijn er heilig van overtuigd de natuur in al zijn eenvoud te 
imiteren, maar in feite zetten zij haar een masker op. De ogen krijgen een woeste levendigheid, de neus 
een starre gezwollenheid, de mond een gemaakte charme alsof hij zo zou kunnen gaan spreken, de hals 
en de borst een hoe dan ook onmogelijke verdraaiing, zodat de geportretteerde die het bekijkt, zichzelf 
in zijn eigen portret moet zoeken en de indruk heeft ‘dat het verhaal wel over hemzelf gaat, maar een 
andere titel heeft gekregen.’ 

 

Het laatste citaat, dat in de autograaf tussen haakjes staat maar waar Huygens geen bron bij 

vermeldt, is een verwijzing naar de Sermones van Horatius.928 De autograaf toont verder dat 

Huygens er in de marge bij schrijft: ‘Inderdaad hoe waar is Seneca’s uitspraak over de 

nabootsing: ‘De afbeelding blijft altijd achter bij de werkelijkheid.’ Deze verwijzing naar de 

                                                      
926 Ook vooraanstaande portretschilders uit andere steden ontbreken, zoals de Utrechtse portrettist als Paulus 
Moreelse die toch ook de hofkringen ook tot zijn clientèle mocht rekenen. Noch Amsterdamse of Haarlemse, 
noch de Zuid-Nederlandse portretschilders worden genoemd. 
927 Zie Ekkart (2007a).  
928 Vergelijk Huygens/Kan (1971) (19461), pp. 160-161 noot 208 en Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 150 
noot 83 (1). 
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Controversiae van Seneca de Oudere schrijft Huygens dus niet in de hoofdtekst, zoals edities 

vermelden.929 Huygens vervolgt de hoofdtekst met een derde klassiek citaat: ‘In dit verband 

citeer ik daarom altijd graag de bekende woorden van Tacitus: ‘Tussen kunst en bedrog loopt 

blijkbaar slechts een dunne scheidslijn.’ Dit derde citaat heeft betrekking op een passage uit 

Tacitus’ Annales.930  

 Huygens trekt hier alles uit de kast om zijn mening over wat hij niét goed vindt te 

verbinden met citaten uit andere klassieke werken. Alleen Plinius’ Naturalis historia lijkt te 

fungeren als inspiratiebron voor zijn beschrijving van datgene waarin Van Mierevelt volgens 

Huygens excelleerde: diens realistische weergave. Huygens stelt:  

 

Hij [Van Mierevelt] zoekt de werkelijkheid en omdat het uiterlijk van de werkelijkheid, zoals wij al 
zeiden, simpel is, vindt hij haar, doordat hij haar haar eigen gewaad laat en haar vrij houdt van alles wat 
vreemd is. Tezelfdertijd is zijn eigen inbreng als kunstenaar van het hoogste gehalte. 

 

Deze passage, in combinatie met Huygens’ kritiek op de gekunsteldheid in het werk van 

mindere portretschilders, doet ook denken aan de grond waarop volgens Plinius Apelles zijn 

kunst boven die van Protogenes stelt: ‘in één aspect stond hij [Apelles] hoger: hij wist wanneer 

hij zijn penseel van het schilderij moest halen – een noemenswaardige waarschuwing voor de 

gevolgen van overdreven ijver.’931 Plinius gaat in op het belang van de juiste hoeveelheid 

artistieke precisie: gekunsteldheid wordt voorkomen door op het juiste moment te stoppen. 

Van Mierevelts kunstenaarschap blijkt volgens Huygens uit zijn ‘zachtheid’ van het weergeven 

van vlees, waarmee Huygens laat zien dat hij goed naar kunst kan kijken. 

 

Interessant is, dat Huygens vervolgens dieper ingaat op het karakter van Van Mierevelt. Hij 

maakt als het ware een koppeling tussen kunst en karakter. Huygens geeft aan:  

 

Let men op ’s mans verdere manier van doen, dan ziet men daarin zijn trant van schilderen 
weerspiegeld. Bij de behandeling van moeilijke onderwerpen is zijn optreden, zijn houding en zijn 
taalgebruik eenvoudig. Met opzet verschuilt hij zich achter een masker van onwetendheid en de 
deskundigen maakt hij het daarmee knap lastig. 

 

Wat Huygens in het karakter van de schilder beschrijft, is een concept dat bekend is uit de 

vroegmoderne hovelingenliteratuur. In de hoofdstukken 26 tot en met 29 van het eerste boek 

van Castiglione’s Il cortegiano staat datgene centraal, wat hij sprezzatura noemt: 

 

                                                      
929 In de marge schrijft Huygens ook ‘Praef. in Controv.’ Van het citaat uit Seneca geeft Huygens zelf de bron: de 
Voorrede op de Controversiae, volgens Heesakkers Praefatio 6.  
930 Annales 4, 58. Zie Huygens/Kan (1971) (19461), p. 161, noot 210 en Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, 
noot 83 (3). 
931 Vertaling van: ‘in one respect he [Apelles] stood higher, that he knew when to take his hand away from a 
picture – a noteworthy warning of the frequently evil effects of excessive diligence’. Naturalis historia, boek 35, 80. 
Plinius/Rackham (1968), pp. 318-321.  
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Omdat ik al meer dan eens heb overdacht waar die innemendheid vandaan komt bij diegenen die haar 
niet van de sterren hebben meegekregen, heb ik een algemene regel gevonden, die naar mijn mening 
meer dan enige andere geldt bij alles wat mensen doen of zeggen, namelijk dat men één zeer steile en 
gevaarlijke klip, namelijk gekunsteldheid, zo goed mogelijk moet omzeilen en in alles een zekere 
achteloosheid of, om misschien een nieuw woord te gebruiken, een zekere sprezzatura aan de dag moet 
leggen, waarmee men verbergt hoe knap men is en de indruk wekt dat men wat men doet en zegt, 
zonder moeite en bijna achteloos doet en zegt.932 

 

Volgens Castiglione is deze sprezzatura van belang voor het gedrag van mensen, het 

converseren, het paardrijden, vechten, en voor de muziek en de schilderkunst. Een gevierde 

schilder kenmerkt zich volgens hem door ‘een enkele zonder moeite doorgetrokken lijn, een 

enkele met gemak gemaakte penseelstreek die de indruk wekt dat de hand zonder inspanning 

of kunstgreep uit zichzelf het doel bereikt dat de schilder zich heeft gesteld’.933 Dit gaat weer 

terug op Plinius’ Naturalis historia: de opmerking over het tonen van vakmanschap door de 

vaardigheid van het trekken van een lijn past in de traditie van de anekdote over Apelles en 

Protogenes. De eerste overtrof volgens dat verhaal de tweede door over diens lijnen telkens 

dunnere te trekken.934 

Huygens geeft aan dat Van Mierevelts karakter zijn manier van schilderen reflecteert. 

Daarmee geeft hij een verklaring voor zijn kwaliteiten. Waar Castiglione stelt dat men 

waardering geniet door eenvoud uit te stralen wanneer het om een ingewikkelde vaardigheid 

gaat, geeft Huygens over Van Mierevelts portretten aan dat de schilder daarin zoekt naar de 

eenvoud in de werkelijkheid, haar vrij laat van alles wat daarvan vreemd is, en daarom volgens 

hem boven alle andere schilders uitsteekt. De idee van het verwerpen van gekunsteldheid komt 

in Huygens’ tekst op verschillende plaatsen voor, zoals in zijn beschrijving van de retorica.935 

In Huygens’ poëzie citeert hij letterlijk Castiglione’s definitie van sprezzatura: in een voetnoot 

bij het gedicht ‘Een wijs hoveling’ (1624).936 Hoewel het letterlijke citaat niet in het handschrift 

is opgenomen (het staat wel in de Korenbloemen van 1658) is de invloed van Castigliones 

werk op dit gedicht evident.937  

 

Dat Huygens de portretschilderkunst hoog waardeerde, blijkt uit deze autobiografie. 

Bestudering van de autograaf voegt hier nog iets toe aan de tekst zoals die is uitgegeven: 

Huygens blijkt in de marge van zijn passage over hoe hij plezier had in het zien van portretten 

van mensen met wiens leven hij bekend was, nog een extra opmerking te hebben geplaatst die 

                                                      
932 Castiglione/Haakman (2000), pp. 68-69. 
933 Castiglione/Haakman (2000), p. 72. 
934 Zie Naturalis historia 35, 81-83, Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 664. 
935 ‘Maar, schoolmeestertjes, omwille van de schitterende talenten die onder uw handen verloren gaan verzoek ik 
u, vermijdt de grote ballast, vermijdt overbodige inspanningen. Al wat op dit terrein in regels gegoten is, behoort 
tot de natuur zelf. De jeugd moet er zo in onderricht worden, dat zij als het ware uitgenodigd wordt tot het 
gebruik van wat van natur al tot haar eigen uitrusting behoort.’ Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 42. 
936 De dichtregels waar de noot betrekking luiden als volgt: ‘Maer […] Zoo doet sijn’ stiller hand dan of sij niet en 
dé / Dat Paerd en Ruyter doen, en geen en schijnt van twee.’ Zie Gedichten II, pp. 91-92. 
937 Zie over de Zede-printen, waar ‘Een wijs hoveling’ er één van is, en de invloed van Castiglione daarop Blom 
(2007), pp. 237-239. 
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niet in Heesakkers’ editie is opgenomen. De frase luidt: ‘(quarum rerum historiis unice 

capior)’, ‘vooral in verhalen over dit soort zaken raak ik bij uitstek geboeid’.938 (Afb. 15)  

Verder blijkt deze waardering uit de ‘Index’ van Huygens’ hand. Hij vat daar het genre 

als volgt samen: ‘Contrefeiters. Quam utile et me delectet. Ravestein, Floris, Pourbus, Holbein, 

Miereveld large’, (afb. 16) ‘Portretschilders. Hoe nuttig en ook tot mijn genoegen. […], 

Mierevelt uitgebreid’. Blijkbaar wilde Huygens aanvankelijk ook de Antwerpse schilder Frans 

Floris (1519/20-1570) noemen, of, als de ‘index’ na afloop is verschenen had hij zich vergist 

door Floris te noemen terwijl hij Frans Pourbus de Oude (1545-1581) bedoelde. Hiervoor is 

het citaat waaraan Huygens in zijn index refereert, al voorbij gekomen: Van Mierevelt wordt 

door hem gezien als degene die Holbein en Pourbus, die voor ‘onze voorouders’ hadden 

gewerkt, voorbij was gestreefd. Huygens dacht hier waarschijnlijk aan het familieportret dat 

Pourbus van zijn voorouders aan moederszijde schilderde.939 (Afb. 17) Mogelijk vergiste hij 

zich in de schilder: Pourbus werd opgeleid door Floris en werkte in diens stijl. Van Mander 

geeft aan dat Pourbus zijn leermeester had overtroffen.940 

Huygens sluit het gedeelte over de portretschilderkunst af met de opmerking dat Van 

Mierevelt, net als Van Ravesteyn, op dat moment al over zijn hoogtepunt heen was. Hoewel de 

schilder de artistieke hoogten die hij in zijn jonge jaren had behaald, volgens Huygens niet 

meer kon evenaren, blijft Van Mierevelt ‘de zegepalm’ dragen: nog steeds was hij ‘superieur 

[…] aan de knapste schilders uit alle eeuwen’. De behandeling van Van Mierevelt lijkt een 

soort natuurlijk eindpunt binnen Huygens’ behandeling van de schilders te zijn. Bij de 

opening van het onderwerp heeft hij immers gesteld dat hij, ‘ten slotte’, als laatste, de 

portretschilders zal behandelen. En Huygens’ laatste zin over Van Mierevelt luidt dat hij het 

als een eer beschouwt ‘tot zijn [Van Mierevelts] beste vrienden’ te behoren.’ Met deze laatste 

zin verwijst hij naar het begin van het derde onderdeel van de passage schilderkunst in Mijn 

jeugd – hij was immers begonnen met de zinnen over hoe hij de schilderkunst waardeerde, 

haar wilde beoordelen en een overzicht wilde geven van zijn tijdgenoten en vrienden. Dit alles 

wijst erop dat hij hierna iets anders gaat doen. Wat volgt? De beschrijving van Rembrandt, 

Lievens en Torrentius.  

Rembrandt en Lievens 

Dit is het moment in de tekst waarop Huygens groots uitpakt. Expres had hij in ‘deze parade’ 

twee schilders nog onbesproken gelaten: ‘een jong en edel Leids schildersduo’. De reden voor 

hun aparte behandeling volgt al snel, en ligt in de actualiteit: de bedoelde Rembrandt van Rijn 

                                                      
938 Transcriptie en vertaling Frans Blom. Kan plaatst de frase tussen haakjes in de hoofdtekst: ‘(en dit soort 
geschiedenis trekt mij bijzonder aan)’. Zie Huygens/Kan (1971) (19461). 
939 Het familieportret De familie Hoefnagel bevindt zich in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in 
Brussel. Zie hierover uitgebreid Van de Velde (1979-1980), 135-144.  
940 Zie Van de Velde (1994) over de relatie tussen Pourbus en Floris. Hij citeert Van Mander (1604), f. 257v. 
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(1606-1669) en Jan Lievens (1607-1674) zijn de enigen die het volgens hem ‘kunnen opnemen 

tegen de absolute genieën onder de vele genoemde grootheden’. Spoedig zullen zij alle eerder 

genoemde schilders overtreffen, stelt Huygens, en hij geeft slechts, naar eigen zeggen, ‘de 

verwachtingen [weer] die de beste kenners van hen koesteren op grond van hun 

verbazingwekkend debuut’. Beide jonge schilders hebben volgens Huygens de potentie om 

niet alleen de klassieken te overtreffen, zij zullen ook spoedig contemporaine schilders – van 

wie hij als had aangegeven dat ze de klassieken overtroffen – voorbijstreven. Om deze reden 

behandelt Huygens ze aan het eind van zijn passage over de schilderkunst. 

 

Huygens’ vergelijking van Rembrandts en Lievens’ artistieke keuzes geeft aan dat hij het werk 

van beide schilders nauwkeurig heeft bestudeerd: 

 

Zo voor de vuist weg durf ik wel te stellen dat Rembrandt in trefzekerheid en levendigheid van emoties 
de meerdere is van Lievens. Omgekeerd wint deze het door een grootsheid in vinding en in gewaagdheid 
van onderwerpen en vormen. Al wat zijn jonge geest nastreeft moet groots en verheven zijn. Liever nog 
dan zich aan de ware grootte van het afgebeelde te houden, geeft hij zijn afbeelding een groter formaat. 
Rembrandt daarentegen concentreert zich graag vol overgave op een klein schilderij en bereikt in het 
kleine een resultaat, dat men in de grootste stukken van anderen tevergeefs zal zoeken. 

 

Huygens karakteriseert hier precies waar Rembrandt goed in is en geeft ook nauwkeurig aan 

wat Lievens goed kan. Hij voert vervolgens Rembrandts De berouwvolle Judas brengt de 

zilverlingen terug naar de tempel (afb. 2) op als bewijs van zijn stelling over de stijl deze 

schilder.941 Hij schrijft:  

 
Als voorbeeld noem ik het schilderij van het berouw van Judas die de zilverlingen, de prijs voor de 
onschuldige Heer, terugbrengt bij de hogepriester. Zet daarnaast heel Italië, ja, alles wat er vanaf de 
verste oudheid aan wonderen van schoonheid is overgebleven. Het gebaar van die ene tot wanhoop 
vervallen Judas (om van al de andere indrukwekkende figuren op dit ene schilderij maar te zwijgen), die 
ene uitzinnige Judas die het uitschreeuwt, die smeekt om vergiffenis, die echter geen hoop meer heeft en 
in wiens gezicht alle sporen van hoop zijn uitgewist; de blik verwilderd, de haren uitgerukt, de kleren 
gescheurd, de armen verwrongen, de handen tot bloedens toe ineengeknepen; in blinde opwelling is hij 
op zijn knieën neergevallen, heel zijn lichaam gekronkeld in deerniswekkende afzichtelijkheid. 
 

De visuele expressiviteit van de afgebeelde Judas was in die tijd ongekend, en dat had Huygens 

juist opgemerkt.942 De manier waarop Huygens Rembrandts werk beschrijft, past in de 

klassieke ekphrasis-traditie. Hij vervolgt met een lofzang op Rembrandt:  

 

Ik houd staande: bij geen Protogenes, Apelles of Parrhasius is ooit opgekomen of zou, mochten zij op 
aarde terugkeren, ooit kunnen opkomen wat door een jongen, door een Hollander, door een molenaar 
die nog geen baard heeft, in één mensenfiguur is bijeengebracht en in zijn totaliteit weergegeven. 
Verbazing overvalt mij als ik dit zeg. Hulde, Rembrandt! Troje, ja heel Azië overbrengen naar Italië is 
een geringere prestatie dan de hoogste eretitel van Griekenland en Italië overdragen aan de Hollanders 
en dat door een Hollander die zich nog nauwelijks buiten de muren van zijn geboortestad gewaagd 
heeft. 

 

                                                      
941 Zie over dit schilderij Corpus (1982-1989) I, nr. A 15, pp. 177-195. 
942 Zie Sluijter (2006), pp. 100-103. Vergelijk Tümpel (1992), pp. 32-34. 
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De door Plinius’ hoog geprezen Protogenes, Apelles en Parrhasius hebben hier het nakijken; 

de baardloze Leidenaar heeft hen overtroffen. Vooral de verwijzing naar Parrhasius is treffend. 

Deze klassieke schilder was volgens Plinius ‘de eerste die expressiviteit in gelaatsuitdrukkingen 

legde’.943 In het tweede deel van dit citaat vergelijkt Huygens Rembrandts werk met de 

prestatie van Aeneas, de hoofdpersoon uit Vergilius’ epos Aeneis. Aeneas bracht een aantal 

overlevenden uit het verwoeste Troje naar Italië en legde zo de basis voor het nieuwe 

wereldrijk Rome. Rembrandt bracht de Noord-Nederlandse schilderkunst op een peil dat 

zowel kon wedijveren met de klassieke, als met de contemporaine schilderkunst.944 Huygens 

beoordeelt hier Rembrandt hoger dan bijvoorbeeld Rubens.945 Die stelde hij immers gelijk aan 

Pamphilus en Apelles. 

Opvallend is, dat Huygens dergelijke uitspraken over Lievens niet doet. In de inleiding 

van de passage over Rembrandt en Lievens gaf hij aan dat op basis van hun debuut de 

verwachting was geschapen dat beide schilders spoedig de genieën zouden overtreffen. Lievens 

had blijkbaar volgens hem echter nog niets geschilderd waarmee hij de kunst van de klassieken 

voorbij was gestreefd. Waarom besteedt Huygens dan toch zoveel aandacht aan deze schilder? 

Het antwoord op deze vraag komt van Huygens zelf. Deze schilder had een portret van hem 

gemaakt, het is tegenwoordig in het Rijksmuseum in Amsterdam. (Afb. 18)  

Het merendeel van Huygens’ tekst over Lievens gaat over het portret in het 

Rijksmuseum. Hij leidt de passage in door te vertellen dat hij eens ‘terloops’ samen met zijn 

broer bij Lievens was geweest, toen de schilder hem nog niet kende. Direct kreeg de schilder, 

volgens Huygens, ‘zin om mijn gezicht te schilderen.’ Hij vertelt het verhaal in geuren en 

kleuren:  

 

Zijn verlangen was zo onweerstaanbaar, dat hij al na een paar dagen kwam aanzetten met de verklaring 
dat hij vanaf dat eerste moment ’s nachts niet meer had kunnen slapen en overdag zo in de war was 
geweest dat hij niet had kunnen werken. Zo onafgebroken was mijn beeld hem bijgebleven, dat hij niet 
langer meer kon wachten om zijn geestdrift te bevredigen. 

 

Daarna gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis van het portret. Eerst werden alleen de handen 

vervaardigd waarna Huygens met de schilder afsprak dat hij in de lente voor het gezicht zou 

poseren. Ook daarvoor kwam de schilder echter ‘lang voor de afgesproken datum aanzetten’. 

In de marge naast deze zinnen schrijft Huygens: ‘Het effect van zijn verbeeldingkracht was des 

te merkwaardiger, omdat hij zich doorgaans moeilijk en slechts met tegenzin liet overhalen 

iemand poserend te portretteren.’ Bij het herlezen van zijn verslag heeft hij deze opmerking 

toegevoegd, die de exclusiviteit van het verhaal verhoogt. Tegen deze achtergrond is het niet 

                                                      
943 Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 661. 
944 Zie voetnoot in de editie Heesakkers. (Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1) 
945 Dudok van Heel suggereert mijns inziens ten onrechte dat Huygens Rubens hoger waardeerde dan Rembrandt. 
Dudok van Heel (2006), p. 54. 
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verwonderlijk dat Huygens juist over Lievens stelt dat hij in het schilderen van portretten 

‘wonderbaarlijke hoogte’ had bereikt.  

 

Naast deze artistieke argumenten, geeft Huygens nog een andere reden voor zijn enthousiasme 

over de twee jonge schilders. Het staat in het eerste gedeelte van de tekst:  

 

Afgaande op hun afkomst, vind ik hen het sterkste bewijs tegen het bestaan van een adel door het bloed. 
Je hebt wel mensen die alleen bij deze adel zweren, maar ik herinner mij hoe geestig die te kijk gezet zijn 
door de vinnige Italiaanse satirenschrijver Traiano Boccalini, een modern auteur die in een heel 
zorgvuldige en zuivere stijl schrijft. In een verhaal over de anatomische ontleding van een lijk van een 
edelman laat hij de aanwezige artsen na een nauwkeurig onderzoek van de aderen eenstemmig 
verklaren, dat de adeldom niet in het bloed zat, want daarin bleek de man niet van de gewone burger of 
de boer te verschillen. 

 

Rembrandt en Lievens, stelt Huygens, zijn voor hem op dat moment de schilders die het meest 

overtuigend aantonen dat adel niet alleen door het bloed wordt doorgegeven, waarbij hij zich 

baseert op een tekst van de Italiaanse satireschrijver Traiano Boccalini (1556-1613).  

Het belangrijkste werk van Boccalini is de Ragguagli di Parnaso (1612). Het eerste deel, 

de Centuria prima verscheen in 1612 en het tweede, de Centuria seconda in 1613. Kort daarna 

stierf hij, waarschijnlijk door vergiftiging. Postuum verscheen nog de Pietra del paragone 

politico (1614) waarin de teksten zijn opgenomen met de meest felle kritiek op de Spaanse 

aanwezigheid in Italië, al was de anti-Spaanse toon ook in de Ragguagli al aanwezig. Het 

oeuvre van Boccalini verspreidde zich snel over Europa: tussen 1613 en 1631 verschenen er 

tientallen verschillende uitgaven van het werk. De ‘ragguagli’ zijn nieuwsberichten die verslag 

doen van onder andere vergaderingen op de Parnassus. De eigentijdse cultuur is onderwerp 

van satirische commentaren: verschillende grote namen van voor 1613 worden door Boccalini 

kritisch onder de loep genomen. In de vele ‘ragguagli’ worden ze op satirische wijze 

voorgesteld alsof ze verbleven, of wensten te verblijven aan het hof van Apollo, vorst van de 

Parnassus.946  

De eerste volledige Nederlandse vertaling van de Ragguali werd aan het eind van de 

zeventiende eeuw gepubliceerd. Kundschappen van Parnas verscheen in twee delen in 1670 en 

1673 bij Galama te Harlingen en werd gedrukt in Amsterdam. De tekst was al wel vanaf de 

jaren twintig in de Nederlanden bekend. Zo vertaalde P.C. Hooft in 1629 een aantal 

‘nieuwmaren uit Parnas’.947 Zijn zwager Joost Baeck in Amsterdam kopieerde voor Hooft 

‘looptijdingen’, nieuwsberichten uit Amsterdam, en Hooft stuurde vertalingen uit de 

Ragguagli mét uitleg als tegenprestatie.948 Verder waren er in de jaren 1640 vertalingen uit het 

Italiaans naar andere talen gedrukt in Holland, onder andere in Amsterdam bij Elzevier en in 

                                                      
946 Hendrix (1993), pp. 227-242 en pp. 500-504. 
947 Zie Thijssen-Schoute (1939), pp. 28-103 en Groenveld (1981), pp. 34-35. Zie voor de brieven van Hooft: 
Hooft/Van Tricht (1976-1979).  
948 Hooft/Van Tricht (1976-1979), nr. 302, voetnoot 5.  
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Leiden bij Jacob Marci.949 Huygens kende het werk van Boccalini in 1631 waarschijnlijk al. In 

de inventaris van Huygens’ bibliotheek komt een Italiaanse editie van de Ragguagli voor 

evenals een exemplaar van de Pietra. 

 Het bericht dat Huygens in zijn inleiding bij Rembrandt en Lievens aanhaalt is 

nummer acht uit het tweede centuria. Het gaat over een rechtszaak die was aangespannen 

tussen een hoogadellijke bestuurder, de Prins van Bisagnano en Juliano Corbelli, ‘Doctor in de 

rechten uit San Marino, een klein kasteel in Roemenië, maar beroemd om zijn […] regering 

die is zoals die van een Republiek’.950 Corbelli had de Prins voor het gerecht van Apollo 

gedaagd om een meningsverschil over de kwestie van voorrang tussen adellijke en niet-

adellijke bestuurders te beslissen. Het hof sprak zich uit in het voordeel van Corbelli:  

 

Tenslotte verklaarden zij, dat zij het argument van het adellijk bloed – hetgeen de prins, die afstamde 
van de eerzame familie Sanseverini, aanvoerde als zijn belangrijkste argument – volstrekt niet in 
beschouwing namen, want enkele bekwame anatomisten die door de tegenpartij waren opgeroepen, 
hadden onder ede verklaard dat de botten, zenuwen, het vlees en de ingewanden van alle mensen op 
dezelfde manier waren gemaakt, en een hoogst overtuigend bewijs onthuld dat ware adel in de geest, en 
niet in het lichaam resideert. 

 

Het verbaast niet dat Huygens juist deze Ragguagli koos, hier wordt immers letterlijk 

geschreven dat ook hij als hoveling zonder blauw bloed niet verschilde van de adel voor wie hij 

werkte. Daarnaast zal de anti-Spaanse toon van het oeuvre van Boccalini hem hebben 

aangestaan; Boccalini’s ideeën zijn eenvoudig overdraagbaar op de positie van de Republiek als 

soevereine staat. 

 Het belang van een adellijke achtergrond is al eerder ter sprake gekomen. Huygens 

beschouwde Rembrandt en Lievens als dé voorbeelden die bewijzen dat een adellijk karakter 

niet alléén door het bloed gaat. Ook uit Huygens’ Index bij zijn tekst blijkt het belang van de 

tekst van Boccalini voor de vorming van dit onderdeel van de autobiografie over zijn jeugd. 

Huygens vermeldt daar: ‘Duo Leidenses. Sanguinis nobilitas ex Boccalino.’, oftewel: ‘Twee 

Leidenaren, de adel van het bloed, uit Boccalini.’ In de opsomming van de onderwerpen volgt 

daar nog op: ‘Judae tabula. Rembrandtij Livij aliqua’ (Rembrandts schilderij van Judas. Iets 

van Lievens) en ‘Italiam adire nolunt. Assidui.’ (Ze willen niet naar Italië. Ze werken hard.). 

(Afb. 19) Hoewel het niet duidelijk is of Huygens de index vooraf als opzet, of achteraf als 

inhoudsopgave schreef, blijkt hieruit dat bij het nadenken over, of samenvatten van het 

gedeelte over Rembrandt en Lievens de tekst van Boccalini als geheugensteun diende.  

 

                                                      
949 Hendrix (1993), p. 232. Zie voor een overzicht van vertalingen van Boccalini’s werk in een andere taal dan het 
Nederlands maar gedrukt in de Republiek Thijssen-Schoute (1939), pp. 56-58 en voor de receptie in de 
Nederlanden daar pp. 65-79. 
950 Ik gebruik de Engelse editie uit 1705, ‘Advice VIII’ op p. 201. Zie Boccalini ed. (1705). Helmer Helmers 
corrigeerde mijn vertaling waarvoor ik hem hartelijk dank. 
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De lof die Huygens deze schilders toedicht, dient voor hem dus ook een persoonlijk doel. 

Kijkend naar de schilders en de schilderkunst in zijn omgeving heeft hij hen geselecteerd als 

vaandeldragers. Huygens had ze in hun studio opgezocht, zag het werk van Rembrandt, was 

overdonderd door diens Judas en ontmoette Lievens, die op eigen initiatief voorstelde 

Huygens’ portret te schilderen. Het was waarschijnlijk Rembrandts Judas die hem had doen 

besluiten deze schilder te selecteren als ultiem voorbeeld van aemulatio van de klassieken. Aan 

Lievens besteedde hij uitgebreid aandacht omdat deze schilder door het portret dat hij had 

gemaakt van Huygens nauw met hem was verbonden. Rembrandt overtrof de klassieken, en 

Lievens zal dat ook gaan doen – uiteraard niet alleen in Huygens’ opinie, hij schrijft de 

verwachtingen van kenners te vertolken.  

Door Rembrandt en Lievens te behandelen in de context van de tekst van Boccalini 

voegt Huygens een extra dimensie toe. Dat adeldom niét alleen door het bloed ging, was iets 

waar Huygens graag argumenten voor aanvoerde. Huygens legt nadruk op het feit dat de 

kwaliteit van deze schilders volgens hem is aangeboren. De namen van hun leermeesters 

beschouwt Huygens dan ook niet als noemenswaardig. Rembrandt en Lievens hebben alles 

aan zichzelf te danken, ze hebben volgens hem dit niveau bereikt door hard te werken. Het 

enige wat er volgens Huygens aan hun opleiding ontbreekt, is een reis naar Italië. Dit is dan 

ook een kritiekpunt: dat ze niet de tijd nemen om naar het Zuiden te reizen en daar de kunst 

te bestuderen.951 Dit komt ook voor in Huygens’ index.  

Ten slotte wil ik wijzen op een ander element in deze passage dat volgens mij volstrekt 

uniek is in deze periode: de oproep aan de schilders tot publicatie van een inventaris. Huygens 

schreef er ook al over in zijn passage over de landschapschilders en in zijn tekst over Rubens. 

In de passage over Rembrandt en Lievens verwoordt Huygens zijn wens als volgt:  

 

Evenals hierboven van Rubens, zou ik vooral ook van deze twee willen dat zij zorgden voor een 
inventaris van hun werken, voor een beschrijving van hun schilderijen. Daarin zouden zij, na een 
bescheiden verantwoording van hun werkwijze, bij al die schilderijen moeten aangeven (ter 
bewondering en tegelijk ter lering voor alle komende generaties) hoe en waarom zij ze hadden 
ontworpen, gecomponeerd en uitgewerkt. 

 

Het verzoek van Huygens illustreert het gebrek aan theoretische bespiegelingen over de 

schilderkunst in zijn tijd. De vraag aan een schilder om een uiteenzetting te geven over de 

‘poetica’ van eigen werk is niet bekend uit klassieke of contemporaine bronnen.  

  

                                                      
951 Zie over het negeren van Huygens’ advies om Italië te bezoeken bijvoorbeeld onlangs Dudok van Heel (2006), 
pp. 195-196.  
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Torrentius 

De beschrijving van de laatste schilder opent met de zinsnede:  

 

Ik denk dat de geïnteresseerden in de schilderkunst die deze bladzijden lezen, bij voorbaat van mij 
verwachten dat ik Johannes Torrentius niet onbesproken laat. 

 

In de Index van Huygens’ hand is deze passage aangeduid met de woorden ‘Torrentius 

ampluis!’, ‘Uitgebreid over Torrentius!’. Aan het leven en werk van Torrentius besteedt 

Huygens in vergelijking met de andere schilders in zijn autobiografie, de meeste woorden. Hij 

gaat in op zijn artistieke kwaliteiten en zwaktepunten, vertelt anekdotes over het leven van 

Torrentius en sluit af met een beschrijving van een ontmoeting die Huygens met de schilder 

had gehad in zijn ouderlijk huis. Wie was deze Torrentius, en waarom zouden Huygens’ lezers 

een uitgebreide behandeling van Torrentius verwachten? Hiervoor zijn verschillende redenen 

aan te wijzen. De voornaamste was wel dat er over deze schilder, net als over Rembrandt en 

Lievens, in 1631 werd gesproken in termen van nieuwswaarde.  

De echte naam van Torrentius was Johannes Symonides van der Beeck (1589-1644).952 

In het Rijksmuseum is een schilderij van zijn hand. (Afb. 20) Hij was werkzaam in 

Amsterdam, Leiden en Haarlem en had veel stof doen opwaaien in de jaren twintig van de 

zeventiende eeuw. In de zomer van 1627 was hij in Haarlem gearresteerd en gevangengezet 

omdat hij was beschuldigd van het doen van blasfemische uitspraken en van een vermeend 

lidmaatschap van een religieuze sekte. Vele processtukken zijn bekend over deze zaak.953 Waar 

de Haarlemse magistraat zich in allerlei bochten wrong om de schilder veroordeeld te krijgen 

(hij ontkende de aanklacht zelfs na marteling), schreef Frederik Hendrik eigenhandig een 

tweetal brieven ten gunste van de schilder. In de loop van 1630 werd hij vrijgelaten nadat 

koning Karel I aan Frederik Hendrik had geschreven dat hij de schilder graag aan het hof in 

dienst wilde nemen. Waarschijnlijk waren het Sr. Isaack Massa en Lord Dorchester – de 

Engelse ambassadeur in Den Haag Dudley Carleton – die de schakels vormden tussen de 

gevangen schilder en de koning van Engeland.954 Op het uiteindelijke ‘pardon’ van de 

stadhouder was vermeld: ‘Ter ordonnantie van S. Extie Huygens. Hebbende een opgedruct 

zegel in rode wasse’.955  

De eerste helft van de aantekening op het ‘pardon’ betekende ‘Op last van Zijne 

Excellentie, [getekend] Huygens.’ Frederik Hendrik had zich persoonlijk met de zaak bemoeid 

en Huygens was er goed mee bekend. Van de inmenging van Carleton en het verzoek van 

Karel I moet Huygens hebben geweten, zijn contact met de ambassadeur in die jaren kwam 

                                                      
952 Brian Howell bereidt op dit moment een historische roman over Torrentius voor. Theun de Vries ging hem 
daarin voor, zie De Vries (1998).  
953 Zie de monografieën van Bredius (1909) en Rehorst (1939). Zie ook: Van der Steur (1967).  
954 Rehorst (1939), p. 61. 
955 Bredius (1909), pp. 65-66.  
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hiervoor al ter sprake. Ook in het Haarlemse schildersmilieu waren de gebeurtenissen rondom 

Torrentius bekend. Frans Hals, Pieter Molijn en Jan van de Velde kregen begin januari 1629 

de opdracht de kamer van Torrentius waarin hij zat opgesloten te inspecteren. Men betreurde 

het dat Torrentius niet meer schilderde. De opdracht voor Hals en de anderen was om te 

controleren of de schilder, zoals hij zelf zei, inderdaad door zijn opsluiting belemmerd werd in 

zijn artistieke activiteiten.956 Blijkbaar stond de magistraat van Haarlem, die hem veroordeeld 

had, onder druk. Uit de verschillende bronnen over het proces blijkt dat Torrentius een gezien 

figuur was in Haarlem in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Aan een zaak waar zoveel 

partijen bij betrokken waren, moest Huygens wel aandacht besteden.  

 

In het eerste gedeelte van Huygens’ tekst gaat hij in op de uitzonderlijke artistieke kwaliteiten 

van de schilder. In zijn weergave van levenloze voorwerpen van glas, tin, aardewerk en ijzer zal 

Torrentius volgens Huygens niet snel worden overtroffen: tot op dat moment had men het 

niet mogelijk geacht dat de glans die deze materialen bezitten met een penseel af te beelden 

was. Huygens geeft aan dat het ‘grote publiek’ mateloos enthousiast was over het werk van de 

schilder. Deze interesse had volgens hem de jaloezie van andere stillevenschilders opgewekt: 

Huygens’ buurman De Gheyn II had Torrentius uit frustratie uitgedaagd voor een 

schilderswedstrijd. Of de wedstrijd ook werkelijk heeft plaatsgehad, laat Huygens in het 

midden:  

 

Ik heb hun beider werk echter nooit naast elkaar gezien. Was dat wel het geval geweest, dan nog zou ik 
mij in deze moeilijke kwestie niet aan een oordeel wagen. Ik houd mijn definitieve mening over hen 
beiden voor mij, maar ik durf wel te beweren dat het werk van De Gheyn niets is dat de kenners qua 
aanpak en methode voor raadsels stelt. 

 

Het tegendeel is waar voor het werk van Torrentius. Onder critici was volgens Huygens druk 

maar vruchteloos over de werkwijze van deze schilder gediscussieerd. De onzekerheid over 

Torrentius’ methode werd door de schilder zelf gevoed:  

 

De schilder zelf namelijk, een meesterlijk charlatan, of zijn aanhangers, merendeels grote onbenullen, 
hebben het onzinnige gerucht de wereld in gestuurd, dat aan het pigment, indien gewreven door zijn 
welhaast goddelijke hand, harmonieuze klanken ontlokt zouden worden; zoiets dus als de harmonie der 
sferen, die sommige filosofen van hetzelfde waarheidslievende soort ons hebben willen aanpraten. 

 

De anekdote over het geluid dat het aanbrengen van de verf zou maken, is ook uit een andere 

contemporaine bron bekend: het komt voor in een van de twee gerechtelijke verhoren 

waaraan Jacob Hogenheym in 1627 werd onderworpen. 

Jacob Hogenheym werd gehoord omdat hij veel contact met Torrentius had en ook 

met hem over religie had gesproken. In het verslag van het eerste verhoor op 27 oktober 1627 

is vermeld dat Torrentius had gezegd ‘Ick en schildere met geen verwe noch pinceelen’. Uit het 
                                                      
956 Bredius (1909), p. 56. 
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verslag van het tweede verhoor, dat plaats had op dezelfde dag, blijkt dat de schilder zou 

hebben gezegd:  

 

Ick en schildere op geen esel noch en gebruycke geen Pinceel, maer myn paneelen leggen plat needer 
ende ick en ben niet diegeene die schildert maer ick hebbe daer een andere wetenschap toe. Voegende 
daerby datter een soet geluijt over het paneel quam, als offer een swerm byen recht daerboven sweeffde 
singende seer soetelyck als musycq gewijs, twelck vreempt was om te hooren.957 

 

In zijn autobiografie refereert Huygens dus aan kennis die in 1631 in de kunstwereld bekend 

was. Met de goddelijke inspiratie die de schilder lijkt te mogen ontvangen, maakt hij korte 

metten:  

 

Als hier van een eens en voorgoed gegeven inspiratie sprake is, dan moet er zeker iets fout gegaan zijn 
dat nu juist het belangrijkste aspect van het mysterie betreft. Zijn uitbeelding van mensen en andere 
levende wezens, waarvoor men eenzelfde waardering wenst als voor zijn eerder genoemd werk, is 
namelijk zo schandelijk primitief, dat de echte kenners er nauwelijks een blik voor over hebben. 
Datzelfde gevoel krijg ik zelf ook altijd bij de beschouwing van zijn werk, hoewel ik beslist geen 
deskundige ben. 

 

Overigens is het opvallend dat Huygens’ kritiek zowel wat betreft inhoud als vorm 

overeenkomt met die op het werk van De Gheyn II. Ook bij de stillevenschilder Torrentius is 

het afbeelden van mensen volgens hem een zwakke plek. 

 

Op de vraag hoe Torrentius dat specifieke, magische effect bij het weergeven van metalen 

bereikt, suggereert Huygens dat dat te maken had met diens gebruik van de camera obscura. 

Huygens vertelt over een bijeenkomst in het huis van zijn vader van ‘een aantal mannen van 

aanzienlijke positie en ontwikkeling’. Torrentius had hem gevraagd om het gebruik van het 

‘instrument van grote precisie, dat ik [Huygens] kort tevoren van Drebbel uit Engeland had 

meegebracht’ te laten zien.958 Deze bijeenkomst vond plaats in of na 1622. Toen kocht 

Huygens namelijk het instrument.959 De schilder had volgens Huygens net gedaan alsof hij niet 

wist van de werking van Drebbels uitvinding waarvan Huygens ‘graag gebruik [maakte], tot 

groot genoegen ook van andere schilders’. Verderop in de tekst vraagt Huygens zich af of de 

schilder het instrument écht niet kende:  

 

De verdenking bekroop mij, dat hij heel goed op de hoogte was van die uitvinding, maar dat hij de 
indruk had willen wekken dat niet te zijn. Onder bijval van de De Gheyns heb ik later zelfs durven 
stellen, dat de sluwe vos juist met behulp van dit instrument bij het schilderen het effect bereikte, dat het 
eenvoudige, onkritische publiek op zijn manier zo graag had toegeschreven aan goddelijke inspiratie. 

 

Huygens legt dit uit door erop te wijzen dat de door Torrentius afgebeelde objecten zo 

weergegeven werden dat het net leek alsof ze werkelijk aanwezig waren; zijn kunst had 

                                                      
957 Bredius (1909), p. 29-33. 
958 Zie voor informatie over Cornelis Drebbel en zijn uitvinding Tierie (1932).  
959 Brieven 143. 
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‘vergeleken met het werkelijke object, iets ongrijpbaars, iets volmaakts’. Dit is volgens 

Huygens een kwaliteit waarvoor de camera obscura als een hulpmiddel kan worden 

beschouwd. Hij sluit dan ook af met te stellen dat het hem verbaast dat er niet meer schilders 

op dat moment van het instrument gebruikmaken, of er op zijn minst interesse voor tonen.   

 Of Torrentius met de camera obscura heeft gewerkt, is niet te achterhalen. Wel moet 

worden opgemerkt dat Huygens niet de eerste was die heeft gewezen op de toepassing van dit 

instrument voor de schilderkunst. Zo verscheen in 1624 de eerste druk van de Recreation 

Mathematique. In deze bundel van de hand van J. Levrechon, worden 91 ‘problemen’ op een 

grappige manier beschreven die allemaal betrekking hebben op het vlak tussen wetenschap en 

tovenarij. Huygens bezat een eerste druk. De camera obscura staat centraal in het tweede 

probleem: ‘Representer en une chambre close tout ce qui se passe par dehors.’ Na een korte 

uitleg van de werking van dit instrument stelt Levrechon: 

 

Sur tout il y a du plaisir a veoir le mouvement des oyseaux, des hommes, ou autres animaux & le 
tremblement des plantes agitées du vent; car quoy que tout cela se face a figure renversée: neantmoins, 
cette belle peinture outre ce qu’elle est racourcie en perspective, represente naifvement bien, ce que 
jamais peintre n’a peu figurer en son tableau, a scavoir le mouvement continué de place en place. […] 
J’adjousteray seulement en passant, pour ceux qui se meslent de peinture, ou pourtraicture, que cette 
experience leur pourroit bien servir, a faire des tableaux racourcis, des paisages des cartes 
topographiques, &c.960 

 

Waar in het eerste gedeelte van dit citaat de nadruk ligt op de onmogelijkheden van de 

schilder om de bewegende beelden van de camera obscura weer te geven, gaat het tweede 

gedeelte over het nut van het apparaat voor de portret- en landschapschilderkunst.961  

 

Huygens schreef over Torrentius om twee redenen, die nauw met elkaar samenhangen. In de 

eerste plaats besteedde hij er aandacht aan omdat de schilder en zijn werk volop in de 

belangstelling had gestaan in de schilderswereld. En Huygens was er, als secretaris van de 

Prins, direct bij betrokken geweest. In de tweede plaats had Torrentius ook een rol gespeeld in 

Huygens’ eigen sociale netwerk. De schilder had tot een groep mensen behoord die in 

Huygens’ ouderlijk huis was uitgenodigd. Ook omdat de kennis van Torrentius’ persoon 

onder Huygens’ literaire vrienden gemeengoed zal zijn geweest, kon hij niet nalaten deze 

actuele ontwikkelingen te beschrijven.  

                                                      
960 Levrechon (1626) (1624)1, p. 4. De 1624 editie is zeldzaam, die heb ik niet kunnen raadplegen. Albrecht 
Heeffer, die momenteel werkt aan een nieuwe uitgave van de Recreation Mathematique, gaf aan dat de 1624 en 
de 1626 editie op dit punt niet van elkaar verschillen. Het werk werd verschillende malen herdrukt, en verscheen 
in 1633 voor het eerst in een Engelse vertaling. Later zou het werk ook naar het Nederlands vertaald worden. Zie 
over deze bundel, haar auteur en haar bronnen: Heeffer (2006). 
961 Arthur Wheelock jr. wees al op de overeenkomt in terminologie tussen Huygens’ ideeën over de camera 
obscura en de tekst van Levrechon. Zie Wheelock Jr. (1977). Over de vraag of schilders destijds gebruik maakten 
van dit instrument is veelvuldig gepubliceerd, zie naast Wheelock Jr. (1977), Delsaute (1998) en Liedtke (2008), 
appendix A. 
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Conclusie 

De passage over de schilderkunst in Mijn jeugd bestaat uit drie delen. De sleutel voor de 

interpretatie van deze passage ligt in het eerste deel: de zinsnede over Christiaan Huygens’ 

besluit zijn zonen onderwijs te geven in het schilderen zodat ze in conversaties daarover ‘nooit 

een belachelijk figuur zouden slaan’. In het tweede deel geeft Huygens antwoord op de vraag 

hoe zijn opvoeding eruit zag. Hoe kan de vaardigheid van het kunnen spreken over kunst 

worden bereikt? Daarvoor is volgens Huygens kennis van de basis, de praktijk van de kunst 

noodzakelijk. Met het derde deel toont hij dat zijn opleiding is geslaagd en dat hij in staat is 

om over de kunst te praten.  

Huygens maakt in zijn tekst als het ware een soort virtuele wandeling langs de plekken 

waar zijn mening over de schilderkunst is, of zou kunnen zijn, gevraagd. Op het moment 

waarop hij dit schrijft, kent hij schilders door ontmoetingen in zijn ouderlijk huis, heeft hij 

verschillende schilders in hun studio bezocht en heeft hij gewandeld door grote 

kunstverzamelingen tijdens zijn reizen naar Engeland en Italië. De manier waarop Huygens in 

deze passage tewerk gaat, is volstrekt uniek. Er zijn geen andere teksten uit deze periode die, 

wat betreft de uitvoerigheid en de manier waarop een oordeel over kunst wordt gegeven, zijn 

autobiografie evenaren. 

 

De belangrijkste inspiratiebron voor de passage over de schilderkunst, is Plinius’ Naturalis 

historia. Hij noemt deze encyclopedie ook verschillende malen expliciet. De tekst heeft zijn 

denken gevormd en het referentiekader verschaft voor de manier waarop hij over de 

schilderkunst schrijft. Vanuit dit perspectief kijkt Huygens naar de schilders om zich heen en 

wijst hij op die schilders die in zijn ogen de klassieken hebben overtroffen.  

Huygens’ tekst functioneert in een literaire traditie. In zijn passage over de 

schilderkunst zijn verschillende overeenkomsten aan te wijzen met passages uit de 

vroegmoderne hovelingenliteratuur zoals het werk van Castiglione. Deze etiquetteboeken 

vormen het grotere kader van Mijn jeugd. Daarnaast zijn er ook passages in Huygens’ tekst 

waar informatie wordt gegeven die ook voorkomt in vroegmoderne kunstliteratuur zoals het 

werk van Van Mander.  

Desalniettemin zijn er ook verschillen: Huygens besteedt, in tegenstelling tot 

Castiglione, aandacht aan een groot aantal specifieke schilders en geeft tevens, in tegenstelling 

tot Van Mander, persoonlijke opvattingen en oordelen over schilders. Dit tekent de eigenheid 

van Huygens’ autobiografie. Hij schrijft geen handboek of overzichtswerk maar een reflectie 

op zijn alledaagse belevingswereld om zichzelf en zijn nageslacht te overtuigen van zijn 

groeiende hovelingschap.  
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In deze passage in zijn autobiografie geeft Huygens een beeld van de artistieke wereld zoals hij 

die op dat moment om zich heen heeft opgemerkt. Dit document moet dus niet zozeer 

worden gezien als schets van zijn eigen voorkeur, maar vooral als een dwarsdoorsnede van 

datgene wat er op dat moment zoal te zien was voor iemand die leefde in een zich 

ontwikkelende hofcultuur. Het betreft een panorama van schilders die op dat moment 

zichtbaar zijn of zijn geweest voor een hoveling die met alles wat in hem is een intellectueel 

beeld wil schetsen van een aan status winnende schilderskring.  

Huygens’ is opgegroeid met een bewondering voor het werk van Rubens. Aanvankelijk 

noemt hij naast Rubens alleen Brill als enige schilder die ook uit de Zuidelijke-Nederlanden 

afkomstig was, beiden beroemdheden met een dan reeds lang gevestigde, internationale 

reputatie. Waarom voegt Huygens pas in tweede instantie de namen van andere de Zuid-

Nederlandse schilders toe? Besluit hij tijdens het overlezen van de passage zijn overzicht van 

schilders uit de verschillende windstreken evenwichtiger te maken? Voegt hij de namen van 

Brueghel de Oude, Bosschaert de Oudere, Van Dyck, Janssens, Snijders, Van Steenwijck en 

Wildens toe, omdat de belangstelling voor het werk van andere Zuid-Nederlandse schilders in 

de Republiek in opkomst was? Hierover kan slechts worden gespeculeerd. 

Wanneer Huygens deze tekst vervaardigt, is hij al enige jaren professioneel in dienst als 

secretaris van Frederik Hendrik. Het precieze moment waarop hij schrijft, kan worden gezien 

in het licht van ontwikkelingen in zijn carrière. In 1630 verwerft hij namelijk, het kwam in 

voorgaande hoofdstukken al ter sprake, het lidmaatschap van de Nassause Domeinraad. En 

twee jaar later, op 8 mei 1632, tekent de Prins Huygens’ commissiebrief waarmee diens positie 

als secretaris is geïnstitutionaliseerd.962 Dat Huygens zelf aangeeft dat hij zijn autobiografie 

tussen 1629 en 1631 schrijft voor zijn nageslacht, sluit niet uit dat de tekst eveneens kan 

worden beschouwd als persoonlijke reflectie op zijn leerweg, als definitieve afsluiting van zijn 

opleiding.  

 

Net als in Huygens’ poëzie dicteert de functie van zijn autobiografie de inhoud van deze 

memoires. Het doel is te laten zien dat hij op de hoogte is van actuele ontwikkelingen in 

kringen van schilders rondom de Haagse hoven. Als ware humanist neemt hij Plinius als 

uitgangspunt, direct of via de contemporaine etiquetteboeken en kunstliteratuur, en laat hij 

zien wat in de ogen van de kenners de door de klassieke bronnen geschetste rangorde 

overtreft. Dat Huygens zichzelf met dit document als kenner wil positioneren, blijft uiteraard 

impliciet.  

 Is Huygens geslaagd voor de test om als een ware hoveling op de juiste manier over 

kunst te kunnen spreken? Zonder enige twijfel. Hij heeft in Mijn jeugd gewezen op schilders 

                                                      
962 Zie Groenveld (1988b), p. 9. 
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die op dat moment aan het begin van een indrukwekkende carrière stonden. Niet alleen 

Rembrandt zou een belangrijke rol gaan spelen in de artistieke wereld van de jaren 1630 en 

1640, ook bijvoorbeeld de landschapsschilderkunst was in die jaren in opkomst. Deze 

ontwikkelingen heeft Huygens in 1631 juist opgemerkt.  




