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CONCLUSIE 

Hoe de beeldvorming over de verhouding tussen Constantijn Huygens en het hof scheef is 

getrokken, kan aan de hand van vele voorbeelden worden geïllustreerd. De veelheid aan 

primaire bronnen van en over Huygens en de ogenschijnlijke inhoudelijk tegenstellingen die 

eruit naar voren komen, zijn door diverse auteurs aangewezen als de voornaamste redenen 

voor het gebrek aan een actuele, representatieve biografie over Huygens. In het voorwoord bij 

zijn biografie uit 1980 schrijft de beroemde Huygensspecialist Jacob Smit:  

 

Het is te hopen dat, eens, iemand van omstreeks dertig jaar zijn verdere leven aan Huygens zal wijden, 
zodat hij omstreeks zijn zeventigste in staat zal zijn de biografie te schrijven waarnaar we al zo lang 
uitzien.963 

 

Vijfentwintig jaar later geeft René van Stipriaan een lezing waarin hij stelt:  

 

Sinds de waarschuwingen van Smit en Strengholt geldt het schrijven van een biografie van Huygens als 
een onmogelijke opdracht. Zelfs het nadenken erover heeft iets hovaardigs. Wie beschouwt zichzelf 
homo universalis genoeg om Huygens aan te kunnen? Het is alsof het leven van Huygens zich verzet 
tegen een biografie, alsof het ‘larger than life’ is.964  

 

Met dit proefschrift geef ik inzicht in althans één facet van dat zo rijke leven: dat van zijn 

relatie tot de schilderkunst.  

 In dit onderzoek heb ik de belangrijke en bekende bronnen over Huygens en de kunst 

opnieuw voor het voetlicht gebracht. Ik heb ze ingebed in het geheel van zijn uitspraken over 

de kunsten. Het nauwkeurig bestuderen van zijn complete oeuvre heeft een veelheid aan 

teksten opgeleverd die het beeld van Huygens en de kunst preciseren. Hij was kunstkenner, en 

vast ook liefhebber van de schilderkunst. Zijn kennis van de praktijk van het schilderen, 

contemporaine schilders én van de werken van Plinius, Van Mander en anderen is 

indrukwekkend. Dat hij op niveau over kunst kon praten, bewijst hij door de wijze waarop hij 

Rembrandt op een voetstuk plaatste. Uit de primaire bronnen blijkt echter dat dit niet 

betekent dat hij zich in poëzie uitsprak over contemporaine kunst, een kunstverzameling met 

belangrijke meesters aanlegde of invloedrijk was als secretaris waar het het artistieke beleid van 

het hof betrof. Huygens’ kennis van de kunsten, net als van de muziek, de literatuur en de 

architectuur, hoorde bij zijn positie als hoveling en was bovenal functioneel. 

 

Huygens als dichter, verzamelaar en secretaris 

Huygens’ gedichten waarin de schilderkunst in de breedste zin van het woord ter sprake komt, 

karakteriseren zich vooral door dichterlijk vernuft. Hij presenteerde zich in deze gedichten als 

iemand die bekend was met de conventies van het genre. Deze conventies waren ontstaan in 

                                                      
963 Smit (1980), p. 8. 
964 Deze lezing is gepubliceerd in het Biografie Bulletin. Zie Van Stipriaan (2006).  
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de klassieke oudheid en werden in de zestiende en zeventiende eeuw in Europa herontdekt; 

onder andere via Italiaanse en Franse literatuur. Huygens nam echter de conventies niet 

klakkeloos over; hij creëerde originele wendingen, nieuwe vondsten waarin vaak een morele 

les doorklonk.  

 Huygens’ poëzie over de schilderkunst had een sociale functie. Hij verspreidde deze 

gedichten voornamelijk in literaire en aristocratische kringen. Waar de situatie vroeg om een 

gedicht over kunst, of wanneer hij de aandacht naar zich toe kon trekken door het schrijven 

van een lofzang op het portret van een belangrijke relatie, was hij als geen ander in staat een 

gepast vers te schrijven, het liefst in doorwrocht Latijn. Maar ook dichtte hij in het Frans en 

Nederlands. Vooral de grote hoeveelheid portretgedichten getuigt van deze sociale functie. Hij 

gebruikte ze om contacten te leggen, te onderhouden en zichzelf op de kaart te zetten. 

 

Dit beeld past in het profiel zoals dat voor Huygens’ poëticale oeuvre in het algemeen is 

geformuleerd, ik citeer een korte passage uit de literatuurgeschiedenis van Porteman en Smits-

Veldt:  

 

Hij had hoffelijke savoir-vivre leren paren aan calvinistische soberheid en plichtsgevoel en al vroeg was 
hij getraind in intellectuele en kunstzinnige vaardigheden die hem een aantrekkelijke deelgenoot aan het 
beschaafde sociale verkeer maakten. Het uitwisselen van geestrijke gelegenheidsverzen, zoals dat in de 
humanistische traditie gebruik was, hoorde daarbij. Binnen milieus van geletterden die zich thuis 
voelden in de internationale, klassiek gefundeerde Republiek der Letteren schreef men die in het 
Neolatijn.965 

 

Dit profiel impliceert echter niet, dat in Huygens’ gedichten over de kunst geen originele 

gedachten kunnen voorkomen. Integendeel, zijn uitspraken over het verschijnsel dat men 

blind is voor kunst die men alle dagen ziet (en dat men er dus geen geld aan moest uitgeven), 

lijken uniek en volstrek origineel. 

 Sprak Huygens zich in zijn gedichten uit over de contemporaine schilderkunst? Dit 

blijkt niet uit zijn oeuvre. Hij maakt gebruik van klassieke topiek die bijvoorbeeld ook in de 

kunstliteraire werken zoals Van Manders Schilder-boeck voorkomt, maar er is geen reden om 

aan te nemen dat in zijn poëzie een dieper niveau van kunstkritiek aanwezig is. Mijns inziens 

geldt voor Huygens’ gedichten over kunst hetzelfde als wat Ton van Strien formuleerde over 

diens uitspraken over poëzie:  

 

[…] ze zijn nooit onderdeel van een systematisch betoog over poëzie. Ze treden op als ad-hoc 
argumenten in een betoog dat eigenlijk over iets anders gaat, of het zijn losse uitspraken, vondsten, 
spitsvondigheden, die Huygens doet zonder rekening te hoeven houden met wat hij op andere 
momenten heeft gezegd.966  

 

                                                      
965 Porteman en Smits-Veldt (2008), p. 331.  
966 Van Strien (1987), p. 66. 
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Dit verklaart dat er in Huygens’ gedichten ook tegenstrijdige uitspraken voorkomen over de 

kunst: de schilders zijn blind in ‘Ooghentroost’, terwijl hij de schilderkunst, ‘Het soet 

pinceelen-werck’, zegt lief te hebben in een gedicht als ‘Schilderijen’.  

 Valt er, ten slotte, uit Huygens’ oeuvre een persoonlijke voorkeur voor bepaalde genres 

in de kunst af te leiden? Het poëticale vernuft maakt het moeilijk om een persoonlijke smaak 

te destilleren. De vraag is of er überhaupt over persoonlijke smaak kan worden gesproken bij 

een hoveling die alles op alles zet om zichzelf zo strategisch mogelijk te profileren. Als er echter 

één genre was dat Huygens’ nadrukkelijke aandacht had, was het de portretschilderkunst. Van 

alle genres komt de portretschilderkunst veruit het vaakst voor in zijn poëzie. Huygens schreef 

gedichten waarin hij de portretschilderkunst thematiseerde en schreef een grote hoeveelheid 

portretgedichten die hij inzette om contacten te leggen, te onderhouden en zichzelf op de 

kaart te zetten maar waarin de kunst zelf van ondergeschikt belang was.  

 

De portretschilderkunst blijkt ook centraal te staan in de manier waarop Huygens’ 

kunstcollectie is opgebouwd. Huygens liet portretten van zichzelf maken en van zijn familie, 

verzamelde portretten van vrienden, collega’s en belangrijke nationale en internationale 

relaties. In dit onderzoek onderscheidde ik twee periodes. In de periode van Huygens’ 

aanstelling als secretaris onder Frederik Hendrik en Willem II blijkt hij niet actief kunst te 

hebben verzameld. Er is slechts een incidentele bestelling bekend zoals die bij Vroom. Wel 

decoreerde hij zijn huizen met portretten. In de periode daarna, tussen 1650 en 1687, was 

Huygens meer bezig met het verwerven van kunstwerken. Portretten hadden, naast tekeningen 

en schilderijen gemaakt door vrienden in hoge maatschappelijke functies, zijn exclusieve 

interesse.  

Huygens’ kunstbezit karakteriseert zich dus door de grote hoeveelheid portretten. Het 

verzamelen van portretten was van oorsprong een typisch adellijke activiteit. Huygens kocht 

echter niet alleen portretten van zijn familieleden – wat bij de adel gebruikelijk was – maar ook 

portretten van mensen uit belangrijke families. Verder waren er in zijn collectie portretten van 

literaire grootheden en staatslieden uit vroeger tijden. Huygens beschouwde het samenstellen 

van een dergelijke collectie mogelijk als middel om de status van zijn familie te verhogen; het 

bezit van een portret van een belangrijk persoon impliceerde immers een sociale band met de 

afgebeelde. Huygens kan zich met een uitgebreide portrettenverzameling een adellijke status 

hebben willen aanmeten. 

Dit roept twee vragen op. Waarom heeft Huygens geen andere kunst verzameld? 

Mogelijk vond hij het niet gepast een kunstcollectie te bezitten waarmee hij zijn patroon naar 

de kroon kon steken. Hij werkte voor het hof en diende zich op gepaste afstand van de 

stadhouder te bewegen. Kunstwerken die hem door schilders als geschenk werden 

aangeboden, accepteerde hij mogelijk niet omdat hij zich niet aan schilders wilde binden. Een 
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uitzondering maakte hij voor kunstenaars die niet voor het hof zouden gaan werken. Waarom 

voerde hij een actiever aankoopbeleid na 1650? Dat Huygens vanaf het begin van het Eerste 

Stadhouderloze Tijdperk meer dan daarvoor kunst kocht, kan worden verklaard door zijn 

ambteloze status. Deze uitgebreide zelfprofilering was een manier om zijn positie in stand te 

houden.  

 Maar ook zuinigheid kan er een reden voor zijn geweest dat Huygens geen grote 

bedragen uitgaf aan een uitgebreide kunstcollectie. In het gedicht ‘Schilderijen’ (1669), dat hij 

publiceerde onder de titel ‘’t Onkostelick Moy’, legde hij uit waarom kunst kopen volgens hem 

gelijk stond aan het weggooien van geld. Het fenomeen waar hij op doelde, kan worden 

omschreven als blindheid door gewenning. Het kwam hiervoor al kort ter sprake. Je ziet je 

eigen schilderijen niet als je er elke dag langs loopt. In Huygens’ ‘Niet voor wat, wat voor niet’ 

(1672), dat ook over dit fenomeen gaat, legde hij uit dat kunst beter kon worden genoten in de 

collecties van anderen: het verveelde niet snel en was bovendien gratis. Een uitzondering op 

dit idee maakte hij volgens dit gedicht voor de portretschilderkunst.  

 

Waar het de kunstzaken aan het hof van Frederik Hendrik en Willem II betrof, bestond 

Huygens’ functie voornamelijk uit communicatieve taken. Hij onderhield het contact met 

relaties op afstand, schreef vele brieven aan Amalia om haar op de hoogte te houden van de 

ideeën en werkzaamheden van Frederik Hendrik en sprong in op het moment dat opdrachten 

dreigden mis te lopen. Huygens was vooral bezig met het coördineren van opdrachten en het 

afstemmen van bezigheden van de architecten die plannen uitwerkten en schilders die 

opdrachten uitvoerden. Huygens’ naam duikt op in de verschillende fasen van artistieke 

projecten. Hij loste problemen op en controleerde processen. Zijn hoofdtaak was Frederik 

Hendrik en Amalia zo goed mogelijk op de hoogte te houden van lopende zaken en ervoor te 

zorgen dat men de opdrachten van de Prins goed uitvoerde.  

 Uit het onderzochte bronnenmateriaal blijkt niet dat Huygens invloed had op het 

beleid van zijn patroon. Uit de correspondentie kan worden afgeleid dat hij door tijdgenoten – 

en in dit geval door schilders – wel werd gezien als iemand naar wie op dit vlak door de Prins 

werd geluisterd. Schilders probeerden via Huygens opdrachten van de stadhouderlijke familie 

te verwerven, maar slechts degenen die zich via andere hovelingen of invloedrijke mensen bij 

Huygens lieten introduceren, waren succesvol. Er zijn geen aanwijzingen dat Huygens 

pogingen heeft ondernomen om zijn patroon op artistiek vlak te beïnvloeden. Eén van de 

voornaamste inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd is dat kennis – in dit geval van 

schilders, schilderkunst en de stadhouderlijke artistieke ambities – niet per definitie betekent 

dat er ook ruimte is om die kennis aan te wenden om invloed uit te oefenen, in dit geval op 

het de beslissingen van Frederik Hendrik waar het diens kunstcollectie betreft. 
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Mijns inziens moet Huygens, waar het zijn kunstkennerschap betreft, niet teveel als uniek 

individu worden gezien, maar juist als onderdeel van de entourage van het hof. Als secretaris 

van Frederik Hendrik moést hij wel weten wat er speelde in de kunstwereld; deze stadhouder 

had immers als missie zijn hof met schilderijen te stofferen. Als Huygens zijn werk goed wilde 

doen, was kennis noodzakelijk. Dat hij doordrongen was van het belang van kennis van de 

kunsten in zijn wereld, én de vaardigheid bezat om er op een correcte manier over te kunnen 

spreken, blijkt uit zijn jeugdautobiografie. Zijn kennis, zelfpresentatie en inzet waren voor 

Frederik Hendrik waarschijnlijk redenen om zijn secretaris verder aan zich te binden door 

hem het lidmaatschap van Nassause Domeinraad te vereren.  

 Vanaf de jaren 1620 maakte Huygens deel uit van de hofhouding. De invloed daarvan 

werkte bijvoorbeeld door in zijn huis aan het Plein. De grond was hem geschonken door de 

stadhouder. Het was Huygens’ taak om daar een stadspaleis te bouwen dat onderdeel was van 

de vorstelijke grandeur die Frederik Hendrik wilde uitstralen. Het is bekend dat Huygens voor 

zijn huis dat hij in het tractaat ‘Domus’ beschrijft, kiest voor een classicistische architectuur 

die door Van Campen en Post is uitgevoerd. Deze keuze moet mijns inziens niet alleen 

worden geïnterpreteerd als resultaat van zijn kennis en inventiviteit.967 Het huis toont grote 

overeenkomsten met kasteel Honselaarsdijk dat de Franse architect De la Vallée in opdracht 

van de stadhouderlijke familie begin jaren 1620 had vorm gegeven.968 Later zou de stijl 

terugkomen in de andere paleizen van de stadhouderlijke familie.  

 Ook in de kamerindeling en het interieur van Huygens’ huis aan het Plein is de invloed 

van de hofcultuur overduidelijk. Het stadspaleis is net als Honselaarsdijk opgebouwd uit twee 

vleugels waarbij de ene was bestemd voor de vrouw en de andere voor de man des huizes.969 

Voor de decoratie geldt hetzelfde. Hoewel Frederik Hendrik méér dan zijn voorgangers een 

schilderijenverzameling opbouwde met schilderijen van de beroemde meesters van de 

Nederlanden, vormden in kwantitatief opzicht portretten de meerderheid in de collectie.970 

Dat Huygens zich voornamelijk richtte op portretten, verbaast dan ook niet in dit perspectief. 

Zijn portrettenverzameling kan in zekere zin worden gezien in het verlengde van de collectie 

van de Prins. Huygens’ huis stond immers letterlijk aan de rand van het hof. Het thuis 
                                                      
967 Vergelijk Vlaardingerbroek (2000). In ‘Domus’ schrijft Huygens: ‘Niet lang daarna bemerkte ik dat de 
moderne Italiaanse auteurs mij langs de kostbaarste antieke monumenten hadden binnengeleid in het heiligdom 
van deze kunst, waarvan ons geen enkele auteur uit de oudheid rest die er op professioneel niveau over 
geschreven heeft, op één man na: Vitruvius, met zijn buitengewoon stroeve, onverzorgde, taaie en moeilijke en 
verbasterd overgeleverde tekst, maar wiens grondbeginselen zij in korte en heldere leergangen (een enkeling 
uitgezonderd) voor iedereen duidelijk en toegankelijk hebben gemaakt. Direct begon ik nu mijn landgenoten in 
ernst aan te sporen om gezamenlijk te onderzoeken wat er tot stand was gebracht voordat wij geboren waren, om 
welke redenen iets als regel was vastgesteld.’ Zie Huygens/Blom (1999), pp. 18-19. Deze passage moet mijns 
inziens niet worden geïnterpreteerd als aanwijzing dat Huygens de classicistische architectuur in de Republiek 
introduceerde, maar als aanwijzing dat Huygens als eerste direct met de leer van Vitruvius aan de slag ging. Deze 
was al in de praktijk gebracht door De la Vallée, die haar uit Frankrijk zal hebben gekend.  
968 Zie hiervoor de relevante passages uit Slothouwer (1945).  
969 Vergelijk Bruin (1999) met Slothouwer (1945).  
970 Zie Tiethoff-Spliethoff (1997), en specifiek p. 184. Zie voor de inventarissen Drossaers en Lunsingh Scheurleer 
(1974-76).  
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ontvangen van hoogwaardigheidsbekleders was onderdeel van zijn taken. De bezoekers van 

Domus zullen Huygens’ huis hebben gezien als voorportaal van het hof.  

 In de jaren van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk veranderde Huygens’ positie 

aanzienlijk. Door zijn ambteloze status werd het voor hem als mens extra belangrijk om 

zichtbaar te zijn en blijven. Als lid van een niet-adellijke familie had Huygens nooit op zijn 

lauweren gerust waar het aankwam op het onderstrepen van zijn positie, maar in deze jaren 

ging hij meer dan ooit op zoek naar de groten der aarde. Dit verklaart, zoals gezegd, ook zijn 

verzamelactiviteiten in die periode. Maar het hofleven in Den Haag was niet verdwenen. Als 

hoofd van de Domeinraad werd Huygens door Amalia regelmatig op reis gestuurd om de 

belangen van haar familie te behartigen. In de documenten die er zijn overgeleverd uit de 

periode waarin Huygens naar Frankrijk reisde, zijn waardevolle verwijzingen te vinden naar 

hoe Huygens zijn kennis van de kunst inzette om in contact te komen met belangrijke adellijke 

families. Mijns inziens moet Huygens dus niet zozeer worden gezien als trendsetter, maar 

meer als navolger van de hofconventies. 

 

Schilderkunst in de autobiografie van Huygens’ jeugd 

Als Huygens zich in zijn gedichten over de kunst niet expliciet heeft uitgesproken over 

kunsttheoretische kwesties, geen andere genres in de kunst heeft verzameld dan portretten en 

geen aantoonbaar sturende rol heeft gespeeld in het artistieke beleid van het hof, hoe kan het 

dan dat er in de Huygensgeschiedenis een ander beeld van hem bestaat? Het antwoord op deze 

vraag kan worden afgeleid uit mijn analyse van de tekst die aan deze beeldvorming ten 

grondslag ligt: Mijn jeugd.  

 

De autobiografie over Huygens’ jeugd is een document over de opvoeding van de ideale 

hoveling. Hij gaf aan dat kennis van de schilderkunst van belang is om er op juiste en gepaste 

wijze over te kunnen spreken. Het was voor hem van vitaal belang niet met de mond vol 

tanden te staan of, erger nog, zichzelf te schande maken door iets doms te zeggen. Huygens 

was zich er als hoveling bij wie géén blauw bloed door de aderen stroomde extra van bewust 

dat zijn hoge positie op de sociale ladder niet vanzelfsprekend was. Elke misstap kon een einde 

van zijn carrière betekenen.  

In Mijn jeugd zette Huygens’ uiteen wat hij wist, en hoe hij dat had geleerd. De teksten 

uit de klassieke oudheid functioneerden als richtlijn, als referentiekader voor zijn 

uiteenzetting. Als ware humanist legde hij de contemporaine schilderkunst langs de lat van de 

klassieke canon. Plinius’ Naturalis historia was, zeker voor de passage over de schilderkunst, 

zijn belangrijkste inspiratiebron. Deze tekst lag waarschijnlijk ten grondslag aan Huygens’ 

levenslange interesse voor de portretschilderkunst. Plinius gaat uitvoerig in op het eigen 
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karakter en het belang van deze kunst, terwijl zij in de vroegmoderne tijd veel minder aanzien 

genoot.971 

Ik zou ervoor willen pleiten het moment van vervaardiging van Huygens’ tekst niet 

slechts te verbinden aan het opgroeien van zijn eigen kinderen, zoals Frans Blom stelt in zijn 

editie Mijn leven, maar haar vooral ook te lezen in de context van zijn professionele carrière. 

Op het moment waarop Huygens de tekst schreef, was hij net door de Prins aangesteld als lid 

van de Nassause Domeinraad en stond hij op het punt om door hem als volwaardig secretaris 

te worden aangesteld. Het schrijven van Mijn jeugd kan hij hebben beschouwd als een 

reconstructie van de leergang die hem zover had gebracht. De tekst en het schrijven ervan 

diende voor Huygens als handvat en voor zijn nageslacht als voorbeeld van good practice.  

 Waarom besteedde Huygens in de autobiografie over zijn jeugd naar verhouding meer 

regels aan de teken- en schilderkunst dan aan andere onderwerpen? Ik denk dat dit ermee te 

maken heeft dat op dat moment in de zeventiende-eeuwse samenleving de artistieke status van 

de schilderkunst steeg. Huygens was er zich terdege van bewust dat er op dat moment door 

kunstenaars in de Republiek iets bijzonders werd gepresteerd.972 En ook was er veel activiteit 

op dit gebied aan het hof. In Huygens’ jeugdautobiografie schittert het kunstkennerschap dat 

hij in zijn leven niet anders kon of wilde inzetten dan in functie van een hoger doel: het 

consolideren van de Huygensdynastie binnen de hofcultuur.  

  

                                                      
971 Hoewel haar status relatief laag was, was de portretschilderkunst van groot belang in de vroegmoderne tijd. 
Onderzoek naar portrettenverzamelingen bij burgers is slechts sporadisch gedaan. Belangrijke bijdragen zijn 
catalogus bij de tentoonstelling Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de 
zeventiende eeuw door Eddy de Jongh: De Jongh (1986) en daarna die bij de tentoonstelling Hollanders in 
beeld:Portretten uit de Gouden Eeuw door Rudy Ekkart en Quinten Buvelot: Ekkart and Buvelot (2007). Verder 
verwijs ik voor de portretschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden naar Katlijne van der Stighelen haar 
overzichtswerk Hoofd en bijzaak: Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu: van der Stighelen (2008). Zie 
verder specifiek over Leiden Fock (1990), Ekkart (1992).  
972 Vergelijk Sluijter (2002), p. 14.  




