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Bijlage 2:  Verspreiding van Huygens’ bezittingen na zijn dood 

 

Deze bijlage gaat over Huygens’ nalatenschap. Eerst zal ik een algemeen beeld schetsen 

van de verspreiding van Huygens’ bezittingen waarna ik zal ingaan op enkele 

achttiende-eeuwse documenten waarin schilderijen worden genoemd.  

 

1. De erfenis verdeeld 

Constantijn Huygens overleed op 28 maart 1687. In zijn testament is vermeld dat zijn 

nalatenschap in vier gelijke stukken moest worden verdeeld die onder zijn levende 

kinderen dienden te worden verloot.
1
 Over deze verdeling in 1687 is een aantekening 

bekend van Constantijn Huygens II waarin hij stelt dat dit heeft plaatsgehad onder 

leiding van ‘Fiscael de Hertoghe’. Er zijn twee documenten over deze verdeling. De 

eerste is een verklaring die Constantijn II, Lodewijk, Christiaan en Philips Doublet 

(de echtgenoot van Susanna) op 6 juli 1687 ondertekenen. Hierin verklaren zij dat de 

‘uytterste Wille’ van Constantijn zal worden ingewilligd. Daarnaast is er de op 9 

december 1687 gedateerde ‘Staet en Scheijdinge van de Boedel’.
2
 Hierin is vermeld 

dat de inboedel op aparte staten of memoriën is omschreven. Deze documenten zijn 

niet meer bekend.  

Ad Leerintveld schreef in 1988 een artikel over de verspreiding van het 

familiebezit van de Huygensen. Hij wees 1785 aan als een belangrijk moment in deze 

geschiedenis: in dat jaar overleed Huygens’ achterkleindochter Susanna Louise van 

Wassenaer Huygens (1714-1785). Dit moment is belangrijk omdat zij niet alleen de 

laatste directe afstammeling van Constantijn Huygens was in mannelijke lijn, maar 

ook omdat zij een groot gedeelte van het bezit van haar overgrootvader beheerde, én 

omdat er bij haar overlijden documenten zijn opgesteld waarin haar bezittingen 

gedetailleerd zijn beschreven. In figuur 1 heb ik een zeer beknopte stamboom van 

deze vier generaties Huygens weergegeven waarin die verbanden zijn aangegeven op 

basis waarvan Leerintveld kon uiteenzetten dat het aannemelijk is dat Susanna Louise 

van Wassenaer Huygens het merendeel van de boedel van Constantijn Huygens bezat.  

 

 

                                                 
1 Zie Schinkel (1851-1856), pp. 35-44. 
2 Zie voor het document van 6 juli 1687 ook Schinkel (1851-1856), dat van 9 december is in de UB 

Leiden, zie Leerintveld (1988), p. 100.  
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Figuur 1 Beknopte stamboom Constantijn Huygens 
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Leerintveld heeft laten zien dat het waarschijnlijk is dat bij Constantijn IV grote 

stukken van de vier kindsdelen van de erfenis uit 1687 terecht waren gekomen. 

Constantijn IV zette zich in om de herinnering aan zijn opa Constantijn I levend te 

houden. Hij stierf in 1739 en zijn vrouw overleed in 1746. Hun enige kind, Susanna 

Louisa van Wassenaer Huygens, was erfgenaam. Zij trouwde in 1747 met Willem 

Baron van Wassenaer van Ruijven en stierf vele jaren na haar echtgenoot kinderloos. 

Het echtpaar had geleefd in het Huygenshuis en twee van hun andere zogenaamde 

Huygenshuizen, Hofwijck en Zuylichem, verkochten ze in 1750 en 1753. 

 

2. Verkoop van schilderijen uit de boedel van Susanna Louise van Wassenaer 

Huygens  

Kunst verkocht in 1786  

Na het overlijden van Susanna van Wassenaer Huygens in 1785 werd haar 

kunstcollectie op 22 mei 1786 geveild. Een exemplaar van de gedrukte catalogus met 

daarin namen van kopers en prijzen, bevindt zich in de collectie Lugt in Parijs.
3
 

Hieruit blijkt dat het merendeel van de 122 beschreven stukken gekocht werd door 

erfgenamen uit de families Teding van Berkhout, Gerlagh en Royer. Dat deze families 

erfgenaam waren, blijkt uit de Staat en Inventaris van de nalatenschap van Susanna 

Louise Huygens die zich in het notarieel archief in Den Haag bevindt. Het stuk is 

gedateerd 31 maart 1786.
4
 Door het ontbreken van een testament waren in totaal 15 

achternichten en -neven erfgenamen. Dit waren leden uit de families Hoeufft (zie 

figuur 6), Royer (figuur 4), Van der Mieden (figuur 7) en Gerlagh (figuur 5).
5
 

Daarnaast erfden de familieleden van Jacoba Teding van Berkhout (de moeder van de 

vader van de overledene, zie figuur 2 en 3).
6
 In de Staat zijn in aparte hoofdstukken 

de schilderijen en familieportretten beschreven.
7
 De verkoopcatalogus van 22 mei 

1786 komt nagenoeg geheel overeen met het hoofdstuk schilderijen.  

 Terug naar de geannoteerde catalogus. In de verschillende figuren in het 

vervolg van deze bijlage zijn de erfgenamen grijs gearceerd. Of de erfgenamen voor 

                                                 
3 SWH (1786). Van deze bron maakte ik al eerder melding; zie Broekman (2005), pp. 14-16. 
4 Een deel van dit document is gepubliceerd door Moes, zie Moes (1896). Leerintveld maakte melding 

van de gehele Staat en Inventaris, zie Leerintveld (1988), pp. 103-104. 
5 In de Staat en Inventaris worden genoemd: Mattheus Theodorus en Johan Philips Hoeufft, Jean 

Theodore, Louisa Philippina en Alexander Jerome Royer, Anna, Elizabeth en Susanna Jacoba van der 

Mieden, Agatha Hester, Philippina Geertruida Thomasia en Willem Daniel Gerlagh. 
6 Willem Hendrik, Pieter Jacob, Aletta Maria en Jan Teding van Berkhout. 
7 Moes publiceerde het hoofdstuk familieportretten. Zie voetnoot 4. 
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de schilderijen betaalden, of dat de waarde van de stukken van hun erfdeel werd 

afgetrokken, is niet bekend. Een grote hoeveelheid schilderijen ging naar leden uit de 

familie Teding van Berkhout. Met de vermelding ‘Berkhout, te Delft’ moet Willem 

Hendrik Teding van Berkhout zijn bedoeld en met ‘Berkhout, Haarlem’ Jan Teding 

van Berkhout. Daarnaast heeft ook ‘Gerlagh’ een groot aantal stukken gekocht; welke 

Gerlagh hier wordt bedoeld, is onduidelijk. Verder hebben ook de Royers interesse 

getoond in de collectie van hun nicht: ‘Secret. Roijer’, ‘Griff. Roijer’ en ‘Juff. Roijer’ 

staan genoteerd als kopers. Ten slotte duiken ook andere namen op in de geannoteerde 

catalogus. Zo worden als kopers genoemd: ‘Delfos’, ‘Prins voor van Zanten’, 

‘Schouwman’, ‘Fouquet’ en ‘Vullings, voor Cocler’ welke verwijzen naar bekende 

achttiende-eeuwse kunstenaars en kunsthandelaars.  

 

Aankopen door Willem Hendrik en Jan Teding van Berkhout 

De Huygensfamilie en de familie Teding van Berkhout is in meerdere generaties met 

elkaar verbonden. Figuur 2 is een stamboom van het nageslacht van Paulus Teding 

van Berkhout (1609-1672). Constantijn Huygens’ zuster Geertruid (1599-1680) was 

getrouwd met Paulus’ broer Philips Doublet (1590-1660). En zij waren weer de 

ouders van de Philips Doublet met wie Constantijns dochter Susanna in 1660 trouwde. 

Paulus’ dochter Jacoba trad, zoals in figuur 1 aangegeven, in het huwelijk met 

Constantijns zoon Lodewijk. Van Paulus’ zoon Pieter is verder bekend dat hij op 14 

mei en op 21 juni 1669 een bezoek bracht aan Johannes Vermeer in Delft, en dat hij 

bij dat eerste bezoek waarschijnlijk werd vergezeld door Huygens.
8
 In figuur 3 zijn de 

kinderen van Paulus’ achterkleinzoon Jan Teding van Berkhout vermeld. Zij waren de 

achterneven en –nichten van Huygens’ achterkleindochter Susanna van Wassenaer 

Huygens.  

Willem Hendrik kocht de meeste stukken uit de Huygenscollectie: 35 in totaal. 

Deze ‘Berkhout, Delft’ is beter bekend als ‘de patriot’.
9
 In 1768 trouwde hij met 

Maria Agatha von Kretschmar en vanaf 1775 was hij werkzaam in de vroedschap van 

Delft. Het werken werd hem echter moeilijk gemaakt na de orangistische 

staatsomwenteling van 1787. In 1786 verkreeg hij de kunst uit het bezit van de 

Huygensen. Willem Hendrik bezat ten minste twee woningen: naast een huis in het 

                                                 
8 Zie hierover Broos (1995). 
9 Hij hield een dagboek bij over de jaren 1796-1797. Zie voor een wetenschappelijke uitgave van dit 

document Teding van Berkhout/De Gou (1982).  
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centrum van Delft bezat hij het landgoed Pasgeld te Rijswijk. In 1787 was niet alleen 

Pasgeld doel van de Orangisten, ook zijn huis in Delft kwam zwaar onder vuur te 

liggen. Waar het buitenhuis er redelijk goed vanaf kwam, werd zijn woning in Delft 

geheel geplunderd.
10

 Hierbij ging een onbekende hoeveelheid kunstvoorwerpen 

verloren.
11

 De overerving van de Teding van Berkhout familieportretten suggereert 

dat die zich in het buitenhuis bevonden.
12

 Van de omschrijvingen van de tekeningen 

en schilderijen uit het bezit van Susanna van Wassenaer Huygens is niets terug te 

vinden. Mogelijk zijn de stukken al in 1787 verloren gegaan. 

 Jan Teding van Berkhout is de achterneef van Susanna van Wassenaer 

Huygens die als ‘Berkhout, Haerlem’ 13 keer in de verkoopcatalogus van haar kunst 

voorkomt. Ook hij had een bestuurlijke functie; hij was door zijn huwelijk met 

Elisabeth Sophia van Sypestyn in de regering van de stad terecht gekomen.
13

 Ook hij 

werd in 1787 uit al zijn functies ontzet, maar in de jaren die volgden werd hij steeds 

actiever in het verenigingsleven van het Haarlems patriciaat. In 1795 werd hij 

gekozen tot lid van het Haarlems stadsbestuur. Deze tak van de familie bleef lang 

machtig.
14

 Tot in de twintigste eeuw behielden zij hun hoge positie in de Nederlandse 

samenleving. Via deze lijn is een pentekening door Goudt naar een prent van Lucas 

van Leyden in het Rijksprentenkabinet terechtgekomen.
15

  

 

                                                 
10 Zie over Willem Hendrik Teding van Berkhout: Schmidt (1986), pp. 99-111. Het familiearchief 

bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag. Een toegang erop is uitgegeven door Schutte 

(1974).  
11 Veldhuijzen (1967), pp. 102-103.  
12 Veldhuijzen (1967), p. 103. De familieportretten uit de collectie Teding van Berkhout bevinden zich 

tegenwoordig in verschillende musea in Nederland. 
13 In het bezit van C.A. van Sypesteyn (1785-1841) bevonden zich handschriften en brieven van 

Constantijn Huygens. Hij was een neef van deze Elizsabeth Sophia, zoon van haar broer Wigbold. Een 

gedeelte van zijn bibliotheek (met daarin veel kunstenaarsbrieven uit Huygens’ correspondentie) 

verkocht C.A. van Sypesteyn in 1825. Zie: Van Sypesteyn (1825). Een groot gedeelte hiervan kwam 

later door schenkingen van latere bezitters en aankopen uit latere veilingen terecht in Nederlandse 

bibliotheken. Of hij ook schilderijen uit de collectie Huygens bezat, heb ik niet kunnen achterhalen. Het 

familiearchief van de Van Sypesteyns bevindt zich in het Noord Hollands Archief in Haarlem. Zie voor 

informatie over de veilingcatalogus De Jonge (1826) specifiek pp. 380-382, Wüstefeld (2006) specifiek 

pp. 41-46 en Huygens/Rasch (2007) I, pp. 46-47. Zie voor de genealogie van de familie Van 

Sypesteyn: Kretschmar (1969).  
14 Schmidt (1986).  
15 Zie hoofdstuk 2. 
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Figuur 2 Familie Teding van Berkhout 



© Inge Broekman Constantijn Huygens, de kunst en het hof (2010)   Bijlage 2 

 

98 

 

 

Figuur 3 Erfgenamen in 1786 uit de familie Teding van Berkhout 

 

Aankopen door Jean Theodore, Louise Philippina en Alexander Jerome Royer 

In de catalogus van Susanna van Wassenaer Huygens komt ook de naam ‘Royer’ 

veelvuldig voor als koper van stukken. De drie Royers die als nazaten worden 

genoemd, zijn Jean Theodore, Louisa Philippina en Alexander Jerome Royer, 

kinderen uit het huwelijk van Sara Philippina Hoeufft en Jean Theodore Royer.  
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Figuur 4 Erfgenamen in 1786 uit de familie Royer 

 

Jean Theodore was vanaf 1765 secretaris van het Hof van Holland, Zeeland en West-

Friesland. In 1795 werd ook hij uit zijn functies bij het Hof ontheven en aanvaardde 

daarna geen andere betrekkingen meer. Jean Theodore woonde met zijn vrouw 

Johanna Louise van Oldebarneveld genaamd Tullingh in een huis aan de Herengracht 

in Den Haag. Verder bezaten zij buitenhuis Lierzicht, vlakbij Delft.
16

 Omdat noch zijn 

broer, noch zijn zus was getrouwd, is het aannemelijk dat alle aankopen die de Royers 

deden in 1786 in het bezit zijn gekomen van zijn vrouw, die het langst leefde. De 

boedelbeschrijving en het testament van Johanna Louise van Oldenbarneveld Tullingh 

geeft informatie over de bezittingen van de Royers in het begin van de negentiende 

eeuw.
17

 Verder heeft zij in 1811 gedeeltes van hun bibliotheek van de hand gedaan en 

is een deel in 1816 verkocht.
18

  

 Uit de veilingcatalogus van Susanna van Wassenaer Huygens kopen de Royers 

23 lotnummers. Jean Theodore Royer moet erg onder de indruk geweest zijn van zijn 

voorvader Constantijn Huygens: hij gebruikte diens motto ‘Constanter’, hij kreeg het 

beheer over enkele familiepapieren van de Huygensen, kopieerde Huygens’ wapen en 

                                                 
16 Van Campen (2000), pp. 19-26.  
17 Van Campen (2000), p. 26. 
18 Catalogue d’une magnifique collection de livres (Royer (1811)), Catalogue d’une tres belle 

collection de Livres (Royer (1816)). In 1816 werd een manuscript van Huygens’ ‘De vita propria’ 

geveild. Het werd voor f 3,10 gekocht door de heer Schonk, kleinzoon van Susanna Doublet (1703-

1780) die op haar beurt weer kleindochter was van Susanna Doublet Huygens. Tegenwoordig bevindt 

het handschrift zich in de KB in Den Haag (signatuur KB 78 D 25).  
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maakte een uitgewerkte genealogie van de familie.
19

 De boedelbeschrijving van de 

weduwe Royer geeft een indicatie van de schilderijen in het huis van het echtpaar.
20

 

Het merendeel ervan hing in twee kamers en een kabinet, op de eerste verdieping. In 

de ruimtes hingen respectievelijk 45, 45, 22 schilderijen waarvan de schilderijen in de 

eerste allemaal als familieportret zijn omschreven, net als de helft van de schilderijen 

in de tweede kamer. De stukken in het kabinet hadden diverse onderwerpen.
21

 Ook het 

overgrote deel van zijn prentenverzameling bestond uit portretten.
22

 Zeventien van de 

23 stukken die ze in 1786 kochten, betroffen portretten. Deze keuze voor portretten 

van de Oranjes en andere hoge edelen (lotnummers 57-65) valt mogelijk te verklaren 

uit Royers banden met stadhouderlijke collectie.
23

 

 Johanna Louise van Oldenbarneveld Tullingh liet in 1808 haar testament 

opstellen en in 1810 gaf zij wijzigingen door als gevolg van het overlijden van haar 

zwager Alexander Jerome en haar schoonzus, Louise Philippine. Omdat ook Jean 

Theodore en zij geen kinderen hadden, legateerde zij de familieportretten (waaronder 

zich portretten van Susanna van Wassenaer Huygens bevonden) aan haar achternicht 

Jean Philippine Hoeufft. Zie figuur 6. Jean Philippine was de laatste representant van 

de tak Hoeufft-Doublet en toen zij in 1821 stierf was haar verre neef jonkheer mr. 

Leonard Pauw geboren Hoeufft (1757-1824) universeel erfgenaam. Deze jonkheer 

was getrouwd met Ida Clasina de Mey (1758-1739) en samen hadden zij vier 

dochters.
24

 Deze Leonard Pauw geb. Hoeufft bood in 1822 het door Hanneman 

geschilderde portret van Constantijn Huygens en zijn kinderen aan het Mauritshuis 

aan waar het zich sinds die tijd bevindt.
25

 En hoewel de titels van de verkoopcatalogi 

uit 1811 en 1816 de verkoop van een bibliotheek aankondigen, kwam er in die 

veilingen ook kunst onder de hamer.
26

  

                                                 
19 Van Campen (2000), p. 26. Ook zijn broer Alexander Jerome moet worden genoemd. Hij kocht in 

1754 uit een veiling van natuurkundige gereedschappen van Christiaan Huygen verschillende stukken. 

Deze bevinden zich tegenwoordig in het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van 

Natuurwetenschappen. Zie Crommelin (1949).  
20 Zie voor de tekst Van Campen (2000), bijlage 1.  
21 Van Campen (2000), pp. 47-48. Helaas zijn slechts enkele schilderijen omschreven. Met de 

schilderijen die wel omschreven zijn, bestaat geen verband met de uit SWH (1786) gekochte stukken.  
22 Van Campen (2000), pp. 41-47.  
23 Van Campen (2000).  
24 Van Campen (2000), pp. 50-52. 
25 Zie Broos en Van Suchtelen (2004), pp. 119-123. 
26 Enkele door de Royers aangekochte schilderijen uit de collectie van Susanna van Wassenaer 

Huygens lijken in deze catalogi aangewezen te kunnen worden. Zo komen daar de portretten van 

Willem I en Copernicus in 1811 weer op de markt. SWH (1786), lotnummer 57 en 63, Royer (1811), 

lotnummers 365 en 367. Het is niet bekend wie schilderijen, die ook kopieën, tekeningen of prenten 

kunnen zijn, in 1811 heeft gekocht. Het ‘zeer klein Pourtraitje van Marnix, Heer van St. Aldegonde’ 
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Aankopen door Agatha, Philippine en Willem Daniël Gerlagh 

In de geannoteerde veilingcatalogus van Susanna van Wassenaer Huygens komt de 

naam ‘Gerlagh’ 34 keer voor. In de Staet en inventaris is vermeld dat Agatha Hester, 

Philippine Geertruida Thomasia en Willem Daniël aanspraak maakten op de boedel. 

Zij waren de drie nog levende kinderen van Amarantia Doublet en Henricus Johan 

Gerlagh, Amarantia was een dochter van Susanna Doublet Huygens haar enige zoon 

Philips Doublet. Hoewel niet bekend is wie welk lotnummer heeft gekocht, is het 

aannemelijk dat een groot gedeelte van deze verzameling in het midden van de 

negentiende eeuw weer, of nog bijeen was.
27

  

 

Figuur 5 Erfgenamen in 1786 uit de familie Gerlagh 

 

                                                                                                                                            
dat in 1786 onder lotnummer 73 wordt omschreven en door Royer wordt gekocht, valt mogelijk te 

identificeren met lotnummer 17 van de ‘rariteiten’ in de veilingcatalogus uit 1816: ‘Een dito van St. 

Allegonde in klein doosje’. Het stuk De tyd Zinnebeeldig stuk, door Carré identificeert Leerintveld met 

het schilderij ‘Vader Tijd’ door Hendrik Carré uit 1735 in het museum Boerhaave in Leiden. SWH 

(1786), nr. 53. Zie Leerintveld (1988), p. 96. Het olieverfschilderij toont Vader Tijd met de twee grote 

ontdekkingen van Christiaan Huygens in de jaren 1650: de ring en maan van Saturnus en het 

slingeruurwerk. Deze afbeelding is ook te zien op een penning uit 1679 die zich volgens Van Gelder in 

de collectie van de universiteit van Leiden bevindt, zie Van Gelder (1957), p. 47. 
27 Het volgende overzicht is gebaseerd op informatie uit de artikelen van Leerintveld (1988), O. 

Ringers (1987), R.D. Ringers (1987) aangevuld met biografische gegevens uit de Wapenheraut en 

Genlias. 
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Philippine was in 1756 getrouwd met haar volle neef Johan Louis Gerlagh 

(zoon van haar vaders broer Petrus Jacobus Gerlagh, naam van zijn vrouw is niet 

bekend). Samen hadden zij vijf kinderen, van wie er één overleefde: Hendrik Willem 

Gerlagh. Philippine overleed op 22 april 1786, dus voor de veiling van Susanna van 

Wassenaer Huygens op 22 mei. Het is dus alleen mogelijk dat haar man Jan Louis 

destijds stukken heeft gekocht. Toen Philippine overleed in 1786 woonde Agatha 

Hester bij het echtpaar in. Nadat Jan Louis stierf in 1798 trouwde de zus van zijn 

overleden vrouw in 1800 nog op 64 jarige leeftijd met Yves Jean Guyot. 

Willem Daniël was getrouwd met Cornelia Ida Adriana Boxel. Zij kregen vijf 

kinderen. In het testament dat Hendrik Willem in 1832 opmaakte, benoemde hij zijn 

nicht Sophia Augustina Frederika Wilhelmina Frensdorff als enige erfgenaam. Zij was 

een kleindochter van Willem Daniël, zijn dochter Petronella Maria Cornelia Gerlagh 

was getrouwd met Johan Georg August Andries Frensdorff. Kortom: als Philippine 

haar echtgenoot en Agatha Hester stukken uit de veiling van Susanna Wassenaer 

Huygens kochten, zouden die via overerving bij Sophia terecht gekomen zijn. In 1833 

trouwde ze met Hermannus Johannes Krom.  

Nadat Hendrik Willem in 1855 was overleden, werd zijn huis in Hoeven in 

1858 verkocht. Daarin bevond zich een gipsen afgietsel van het marmeren reliëf van 

Constantijn Huygens dat in 1651 door Dieussart was gemaakt. Boeken met schetsen 

gemaakt door Johan Louis Gerlagh (de echtgenoot van Philippine) en zijn zoon 

Hendrik Willem Gerlagh bevinden zich momenteel in het Museum Gouda.
28

 

Familienamen die mogelijk tot meer informatie zouden kunnen leiden zijn Frensdorff, 

Krom, Noey, Glockmann en Vogel. Wat er met de schilderijen en tekeningen die de 

Gerlaghs uit de collectie van Susanna van Wassenaer Huygens hebben gekocht is 

gebeurd, heb ik niet kunnen achterhalen. 

 

Hoeufft en Van der Mieden 

Hoewel Johan Philips en Mattheus Theodorus Hoeufft wel op de Staat en inventaris 

van Susanna van Wassenaer Huygens voorkomen als erfgenamen, blijken zij niet uit 

de verzameling schilderijen te hebben gekocht. Ze komen niet in de geannoteerde 

                                                 
28 Geen van de door Gerlagh aangekochte stukken zijn in dit museum aanwezig. Wel bevindt er zich 

een diverse verzameling grafisch materiaal van Frederik Lodewijk Huygens (1802-1887). Deze 

Huygens moet afstammen van de familielijn van Constantijns broer Maurits Huygens. Ook kinderen en 

kleinkinderen van deze Frederik Lodewijk Huygens staan te Den Haag als schilders te boek. Scheen 

(1969), pp. 832-833. 
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veilingcatalogus voor van de schilderijen in het Huygenshuis. Zij stamden van 

moederszijde af van Susanna Doublet Huygens. Deze tak van het geslacht Doublet 

Hoeufft sterft, zoals hierboven uitgelegd, uit met het kinderloos overlijden van Jean 

Philippine Hoeufft in 1821.  

 

Figuur 6 Erfgenamen in 1786 uit de familie Hoeufft 

 

Ook de in 1786 nog in leven zijnde gezusters Van der Mieden: Anna, 

Elisabeth en Susanna Jacoba komen niet als kopers uit de collectie van hun oudtante 

voor. Zie figuur 7. Ook hun echtgenoten, Elisabeth was getrouwd met Johannes van 

Erp en Susanna Jacoba met Wemmer van de Velouw, worden daar niet genoemd.
29

 In 

de veilingcatalogi van het boeken- en schilderijenbezit van de ongehuwde Anna van 

der Mieden uit 1802 komen verder geen lotnummers voor die overeen zouden kunnen 

komen met de veilingcatalogus van Susanna van Wassenaer Huygens.
30

 Deze drie 

zussen stamden in vrouwelijke lijn af van Susanna Doublet Huygens.  

                                                 
29 Zie voor de genealogie van het geslacht Van der Mieden: Belonjé (1941).  
30 Catalogue d’une tres belle collection de livres (Van der Mieden (1802a)), Catalogus van eene kleine 

doch fraaye verzameling Schilderyen (Van der Mieden (1802b)). 
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Figuur 7 Erfgenamen in 1786 uit de familie Van der Mieden 

 

Ten slotte 

Over de lotgevallen van de schilderijen uit de collectie van Susanna van Wassenaer 

Huygens is dus weinig bekend.
31

 De kunst die zich in 1786 in de collectie van de 

                                                 

31 Meer weten we over de handschriften van Constantijn. Leerintveld laat zien hoe Schinkel in de 

negentiende-eeuw Huygens handschriften verzamelde, hoe verre familieleden autografen bezaten en 

hoe hij verwijst naar de verkoopcatalogus van Stinstra, Du Pré, Stokvisch en Henning uit 1823 waar 
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achterkleindochter van Constantijn Huygens bevond is relatief goedkoop te noemen. 

Het merendeel van de prijzen die in de geannoteerde verkoopcatalogus voorkomen, 

ligt tussen de 5 en de 50 florijnen, slechts drie stukken schieten er bovenuit. Voor 

lotnummer 1, ‘Een Zeestrand, ryk gestoffeerd met Beelden, extra kragtig en uitvoerig, 

door den Fluweelen Breugel’, betaalde Willem Hendrik Teding van Berkhout f 84-:-, 

voor lotnummer 4, ‘Een Gezelschap van rookende en drinkende Lieden, in den trant 

van David Teniers’ betaalde Jan Teding van Berkhout f 258-:- en voor lotnummer 8, 

‘Een Capitaal stuk, extra ryk van Ordonnantie en uitvoerig geschildert, verbeelden een 

Gezelschap waarin eene Dame aan haar Toilet, door Palamedes, van zijn beste tyd’, 

betaalde Willem Hendrik f 120 -:-. Hoewel deze bedragen aanzienlijk zijn, suggereren 

de prijzen die worden betaald voor stukken van grote namen als Brill, Elsheimer en 

Scorel dat het om kopieën gaat. 

 

 

3. Documenten over schilderijen in het bezit van Susanna Doublet Huygens, 

Vrouwe van Annaland 

Kunst verkocht in 1725 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat het aannemelijk is dat een groot gedeelte van de 

bezittingen van Constantijn Huygens in 1786 bijeen waren in Huygens’ huis aan het 

Plein in Den Haag. De boedelbeschrijving en verkoopcatalogus uit 1785-1786 wordt 

door Leerintveld aangewezen als de voornaamste bron die een indicatie geeft van 

Huygens’ bezittingen. Maar er is nog een ander document uit de Huygensfamilie dat 

van belang is voor het onderzoek naar de bezittingen van Constantijn. Ook Huygens’ 

dochter Susanna kwam volgens zijn testament een vierde deel van zijn bezittingen toe. 

Hoewel net als voor haar broers niet bekend is wat zij uit haar vaders bezittingen mee 

heeft gekregen, is deze vraag in haar geval belangrijk. Bij haar overlijden in 1725 

verkochten haar kinderen namelijk een groot aantal schilderijen. De door Rutger 

Christoffel Alberts in Den Haag gedrukte catalogus telt 220 lotnummers.
32

 Deze 

verkoop is in de literatuur bekend als de veiling van de Vrouwe van Sint Annaland.
33

 

Susanna Huygens had haar titel verkregen door huwelijk met Philips Doublet. 

Toen zij in 1725 op hoge leeftijd overleed, viel er veel te verdelen. Susanna had 

                                                                                                                                            
ook een groot aantal handschriften van Constantijn Huygens onder de hamer kwamen. Zie Broos, De 

Clerck (e.a.) (1996) voor meer informatie over deze veiling.  
32 SDH (1725). 
33 Schwartz en Bok (1990), p. 149 identificeerden deze ‘Vrouwe’ als de dochter van Huygens. 
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immers niet alleen een vierde deel van haar vaders erfenis ontvangen, ze was ook 

erfgenaam van het gehele bezit van deze tak van de Doubletten. Zoals hiervoor ter 

sprake kwam stierven de beide broers van Philips jong en kreeg hij dus het complete 

bezit van zijn ouders, Geertruid Huygens en Philips Doublet II, in zijn bezit.
34

 

Geertruid liet een fortuin na.
35

 De samenstelling van de geveilde schilderijencollectie 

is divers. Naast portretten en landschappen, komen er ook historiestukken en 

bloemstillevens in voor. Van het merendeel van de lotnummers worden afmetingen 

gegeven. Over kopers is niets bekend omdat er geen geannoteerd exemplaar is 

bewaard. Vijftien lotnummers lijken overeen te komen met omschrijvingen van 

schilderijen in de catalogus van Susanna van Wassenaer Huygens uit 1786. 

 

Een inventaris uit 1721 

Naast de veilingcatalogus uit 1725 is er een ander document dat informatie verschaft 

over kunst in het bezit van deze tak van de Huygens-Doubletten. In 1721 liet Susanna 

Doublet Huygens bij een notaris in Den Haag lijsten opstellen van ‘meubile goederen, 

schilderijen, silverwerk ende juweelen’ die volgens haar toebehoorden aan ‘haere 

schoonsoon ende doghter, Heere en Vrouwe van Zeelhem, seedert hunne trouwdagh, 

ten haeren huijse nogh inwoonende’.
36

 Deze ‘Heere en Vrouwe’ waren Philippina 

Doublet en haar echtgenoot, Constantijn IV. Zij waren in 1708 getrouwd. Volgens dit 

document woonden zij sinds hun huwelijk in bij haar moeder. Zoals hiervoor ter 

sprake kwam, bewoonden Susanna en haar echtgenoot Philips Doublet het buitenhuis 

Clingendael. Waren de jonggehuwden daar in 1708 bij ingetrokken? Mogelijk, maar 

niet noodzakelijk. Er was namelijk nog een huis in het bezit van de Doubletten dat in 

aanmerking kwam: het huis aan het Lange Voorhout in Den Haag.
37

 In 1707 was 

Philips overleden en een jaar later huwden Philippina Doublet en Constantijn 

                                                 
34 Van Doorn en Vaillant (1982), pp. 28-31, 45 en 47. Zandvliet (2006), nummer 18.  
35 Waar Constantijn Huygens als 142e op de lijst van 250 rijksten van de Gouden Eeuw is genoteerd, 

staat zijn zus 18e. Zie Zandvliet (2006). 

36 Het document bevindt zich in het Notarieel Archief in Den Haag, notaris A. van der Smalingh, 

nummer 1203. Het wordt genoemd in de fiches van Bredius (RKD) en Wieseman citeert in haar studie 

een schilderij dat in de boedel wordt omschreven als door Caspar Netscher. Wieseman (2002), p. 158.  
37 In 1590 kocht Philips Doublet I (1560-1612) de percelen 12 en 14 die hij in 1627 tot één 

samenvoegde. Het huis werd na zijn overlijden bewoond door zijn zoon Johan Doublet (1580-1650) en 

kwam daarna in handen van zijn andere zoon Philips II (1642-1680). Deze Doublet was getrouwd met 

Geertruyd Huygens. Zij waren de ouders van Philips Doublet III (1633-1707). Deze Doubletten 

bekleedden allemaal functies binnen de Unie. Het pand werd in 1726 verkocht. Zie Wijsenbeek-Olthuis 

(red) (1998), pp. 258-259. 
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Huygens IV. Denkbaar is dat Susanna zich permanent in Wassenaer terugtrok en het 

huis in Den Haag ter beschikking stelde aan de pasgehuwden.  

De boedelinventaris uit 1721 opent met een ‘Eerste Lijste van Schilderijen’ 

waarop 46 stukken staan omschreven. Het overgrote gedeelte hiervan zijn portretten 

en binnen deze groep nemen familieportretten de grootste plaats in. Naast namen van 

de Huygensen die vaak voorkomen, worden er ook stukken omschreven die overeen 

komen met stukken uit de Annalandveiling uit 1725 en de Huygensveiling uit 1786.
38

 

Bij de beschrijvingen van de vertrekken komen nog enkele ongespecificeerde 

schilderijen voor en over het ‘agterste kamerken’ wordt nog gesteld: ‘De schilderijen 

op dat caemerken voor Memorie, alsoo een aparte lijste van schilderijen hier vooren is 

gemaeckt.’ Het pand werd in 1726 verkocht waarna Constantijn IV en Philippina, 

zoals eerder aangegeven, hun intrek namen in het Huygenshuis.  

 

4 Het Huygenshuis aan het Plein in Den Haag op de markt 

Naast de veilingcatalogi van nazaten van Constantijn Huygens is er nog een andere 

bron van informatie over de collectie: de geschiedenis van het Huygenshuis. In 1786 

verkopen de erfgenamen Domus. Hoewel het aannemelijk is dat kunst er zich op dat 

moment niet meer zal hebben bevonden, lijken een aantal documenten het tegendeel 

te bewijzen. Het huis aan het Plein wordt op 12 februari 1787 gekocht door Jacob 

Verheye van Citters (1753-1823). Deze voormalige burgemeester van Middelburg 

was in 1780 naar Den Haag was vertrokken waar hij een functie als raadsheer in het 

Hof van Holland ging vervullen. Hij vervulde die tot 1795, toen hem door de Fransen 

belet werd zijn functie uit te oefenen.
39

 Tussen 1795 en 1800, het moment waarop hij 

het huis kon verkopen om met zijn gezin terug naar Middelburg te gaan, leefde ze in 

grote armoede: ze bewoonden slechts drie vertrekken van het huis.
40

 Hoewel Verheye 

van Citters’ armoede het aannemelijk maakt dat áls er nog achtergebleven aan de 

muur bevestigde schilderijen in het Huygenshuis waren in 1786, die dan in 1800 zeker 

zouden zijn verdwenen. Toch lijkt dit niet het geval.  

                                                 
38 Verder bevinden zich in de boedel interessante verwijzingen naar prenten, kaarten en ander grafisch 

materiaal en naar stukken uit het kabinet van Lipsius, een plaetneetwijser met attributen van wijlen 

Christiaan Huygens en schilderijen en tapijten ter bewaring gegeven door ‘Maurits Huijgens’. 
39 Bruin (1999), p. 72 en Van der Haagen (1928-1929), p. 37. 
40 Vogel-Wessels Boer (1994), p. 119.  



© Inge Broekman Constantijn Huygens, de kunst en het hof (2010)   Bijlage 2 

 

108 

 

Op 15 april 1800 komt het pand in het bezit van de toenmalige agent van 

Nationale Oeconomie van de Bataafse Republiek, Johannes Goldberg (1763-1828).
41

 

Na ruim een kwart eeuw doet ook hij het weer van de hand. In december 1827 wordt 

het huis te koop aangeboden. De familie van de toen nog in leven zijnde Goldberg laat 

bij deze gelegenheid een uitvoerige beschrijving van het interieur van het huis 

drukken, waarschijnlijk om mogelijke kopers te interesseren.
42

 Hierin worden 

verschillende schilderijen genoemd die een direct verband met Constantijn Huygens 

suggereren.
43

 Verder zijn er gedrukte verkoopcatalogi van Goldbergs bezittingen. Op 

22 april 1828 wordt zijn bibliotheek verkocht en op 26 november zijn ‘fraaije en 

kostbare verzameling van diversche voorwerpen van kunst’.
44

 In catalogus van de 

bibliotheek is een supplement toegevoegd met de titel ‘Tableaux’. Onder deze 28 

titels bevinden zich verschillende portretten van de Oranjes, van Constantijn en van 

Christiaen Huygens. In de kunstcatalogus bevinden zich nog tien ‘schilderijen’. In 

januari 1829 wordt het huis aangekocht door de Staat der Nederlanden.
45

 

 

5. Concluderende opmerkingen  

De vraag hoe representatief de lijsten kunstwerken zijn voor de collectie van 

Constantijn Huygens is moeilijk te beantwoorden. Hoewel de overerving suggereert 

dat een groot gedeelte van Constantijns bezit in de collectie van Susanna Louise van 

Wassenaer Huygens terecht is gekomen, is er tussen het overlijden van Constantijn en 

het opmaken van de boedel bijna een eeuw verstreken. Via familiebanden kan de 

verzameling zijn vermengd. Voor de lijsten van Susanna Doublet Huygens gelden ook 

andere beperkingen. Het is immers niet aannemelijk dat een kunstcollectie in de 

Huygenshuizen in 1687 in stukken over de erfgenamen werd verdeeld, en nog 

onwaarschijnlijker lijkt het dat het hele bezit via vrouwelijke lijn zal zijn vererfd 

terwijl er ook mannelijke erfgenamen waren.  

Hier moet echter in herinnering worden gebracht dat Susanna Doublet 

Huygens in 1712 het Huygenshuis aan het Plein in Den Haag in haar bezit kreeg. Bij 

                                                 
41 Bruin (1999), p. 72.  
42 Van der Muelen (1889) geeft een Nederlandse vertaling van de Franse tekst uit. 
43 In het volgende hoofdstuk zullen deze stukken ter sprake komen.  
44 Catalogue de Livres Manuscrits (Goldberg (1828a)), Catalogus eener Fraaije en kostbare 

Verzameling van diversche voorwerpen van kunst (Goldberg (1828b)).  
45 In het familiearchief Goldberg bevindt zich een boedelbeschrijving van het Huygenshuis uit 1827, 

over schilderijen wordt daarin echter niet gesproken. Nationaal Archief, Den Haag toegangsnummer 

2.21.006.51 dossiers 29 en 31. 
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haar overlijden werd dit geërfd door haar dochter Philippina Doublet, echtgenote van 

Constantijn IV. Werden schilderijen die zich daar in 1725 bevonden ook geveild? 

Hoewel het niet aannemelijk is dat juist Constantijn IV, die zich had ingezet voor het 

beheer van de nalatenschap van zijn grootvader, de collectie bij het overlijden van zijn 

schoonmoeder en tante publiekelijk zal hebben laten verkopen, is het natuurlijk niet 

uitgesloten. Maar het is ook mogelijk dat bij de openbare verkoop in 1725 

familieleden, Huygensen, schilderijen voor de familie hebben ‘teruggekocht’. Het feit 

dat enkele stukken ook weer opduiken in de veiling van 1786 maakt dit aannemelijk.  

Kortom: de bronnen zijn allemaal van later datum en kunnen daarom slechts 

als bevestiging, of controle dienen bij het reconstrueren van het kunstbezit van 

Constantijn Huygens. Hetzelfde geldt voor de achttiende-eeuwse documenten over het 

Huygenshuis. De enige manier om met zekerheid uitspraken te kunnen doen over 

Constantijn Huygens’ eventuele verzameldrang is te kijken naar zijn eigen oeuvre en 

documenten van zijn hand en uit zijn tijd als uitgangspunt te nemen.  

 


