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Iedere keer als ik over het Plein naar Museum 
Bredius loop, denk ik hoe mooi het zou zijn als het 
stadspaleisje van Constantijn Huygens daar nog 
zou staan. De neogotische bouw van het voormalige 
Ministerie van Justitie wordt met de jaren alleen 
maar aantrekkelijker, maar mooier zou het toch 
geweest zijn als daar Huygens’ door hemzelf ontwor-
pen woonhuis nog als pendant van het Mauritshuis 
had gestaan. Het is er niet meer, maar van het leven 
van Huygens weten we nog altijd veel en er is ook 
veel van hem en over hem bewaard gebleven. In de 
tentoonstelling Huygens, kunstkenner en verzamelaar 
belicht Museum Bredius een bijzonder aspect van 
de man, die als geen ander in de zeventiende eeuw 
het diplomatieke en culturele leven op en rond het 
Binnenhof bepaald heeft. 

Het is algemeen bekend dat Huygens al vroeg de 
kwaliteiten van Rembrandt en zijn ateliergenoot Jan 
Lievens onderkende. Hij introduceerde hun werk aan 
het hof en correspondeerde met hen. Van zijn eigen 
brieven aan hen is niets bewaard gebleven, maar van 
een van de zeven brieven van Rembrandt aan hem 
is op de tentoonstelling een facsimile te zien. Het 
origineel berust in Parijs bij de Fondation Custodia, 
gesticht door Frits Lugt, voor de oorlog bewoner van 
Lange Vijverberg 14, waar nu het Museum Bredius 
gevestigd is. 

In Huygens rond de Hofvijver werken het Haags 
Historisch Museum en Museum Bredius nauw 
samen om in aanvulling op de grote Huygens-

tentoonstelling in de Grote Kerk in Den Haag. 
Het hhm brengt de verbinding tussen Huygens en 
zijn geboortestad Den Haag in beeld, het Museum 
Bredius toont naast enkele kunstwerken die echt tot 
het bezit van Huygens zelf hebben behoord, voor-
beelden van kunstenaars die tot zijn kring behoorden 
of waarvan hij werk in bezit had. Een deel daarvan 
is weer bezit geweest van Abraham Bredius, die zijn 
hele leven heeft gewijd aan de herwaardering van de 
kunst van de zeventiende eeuw. 

De samenwerking tussen het Haags Historisch 
Museum en Museum Bredius blijkt niet alleen uit 
de thematische afstemming en het over en weer in 
bruikleen geven van stukken uit de eigen collectie, 
maar ook uit de introductie van een passepartout voor 
beide tentoonstellingen, inclusief de catalogus bij de 
tentoonstelling in Museum Bredius. 

Het bestuur van Museum Bredius is in het bijzonder 
ook de particuliere bruikleengevers dankbaar voor hun 
bereidheid voor even afstand te doen van hun geliefde 
bezittingen. Wij hopen dat veel mensen gebruik zullen 
maken van de unieke gelegenheid om nu in Den Haag 
in drie tentoonstellingen een beeld te kunnen krijgen 
van het leven en werken van misschien haar historisch 
belangrijkste burger. 

Paul Schnabel
Voorzitter bestuur Museum Bredius

Voorwoord
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Adriaen Hanneman (cc. 1604-1671)
Portret van Constantijn Huygens met zijn vijf kinderen
Doek, 204,2 x 173,9 cm
Bruikleen Koninklijk Kabinet van Schilderijen  
Het Mauritshuis

Tentoonstelling: Haags Historisch Museum 
Huygens rond de Hofvijver 
gedateerd en gemerkt, ecce/haereditas/domini/
anno 1640



Catalogus
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Constantijn Huygens (1596-1687) was een duizendpoot: secre-
taris van de Oranjes, diplomaat, dichter, latinist, musicus en 
componist, geleerde, architect, en liefhebber en kenner van de 
schilderkunst. 

Voor veel van de activiteiten waar Huygens zich in zijn volwas-
sen leven mee bezig heeft gehouden, werd de basis al in zijn 
vroege jeugd gelegd. Zo ook de kennis van de schilderkunst. 
Huygens kreeg als kind tekenles van de Haagse tekenaar en 
graveur Hendrik Hondius en liet zich als jonge volwassene door 
zijn neef Jacob Hoefnagel onderwijzen in het miniatuurschilde-
ren. Niet als ‘hobby’, maar als onderdeel van zijn opleiding tot 
hoveling. Vader Christiaen was secretaris geweest van Willem 
van Oranje en wilde ook voor zijn zoons mooie banen aan het 
hof. Als leek had Christiaen moeten vaststellen dat het zonder 
kunstonderwijs onmogelijk was om een gefundeerd oordeel te 
geven over de schilderkunst, die aan het hof steeds belangrijker 
werd. De teken- en schilderlessen waren er dus op gericht om 
zijn hovelingen-in-de-dop geen belachelijk figuur te laten slaan.

De wijze raad van zijn vader heeft bij Constantijn zijn vruch-
ten afgeworpen. Op 33-jarige leeftijd presenteerde hij zich in 
het autobiografische geschrift Mijn Jeugd als een echte kenner 
van de schilderkunst van zijn tijd. Zijn huis aan het Plein moet 
volgehangen hebben met schilderijen. Maar een actief kunstver-
zamelaar kan hij niet genoemd worden. Veel van de schilderijen 
kreeg hij geschonken, van schilders die hoopten op opdrachten 
van de stadhouder, of als bedankje voor het promoten van hun 
carrière. Voor portretten maakte Huygens een uitzondering. 
Zijn hele leven verzamelde hij portretten van mensen die voor 
hem belangrijk waren: zijn patroons, voorouders en familieleden, 
vrienden en literaire helden. 

De eerste twee catalogusnummers zijn werken uit Huygens’ 
verzameling. De overige hier opgenomen werken zijn typen van 
het soort werk dat Huygens in zijn bezit had. 

Een leven vol kunst
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1.
Caspar Netscher 
(1639-1684)

Portret van Constantijn Huygens
ca. 1669
Olieverf op papier op paneel
25,5 x 19 cm
Collectie Haags Historisch Museum

2.
Anoniem naar Jan van Scorel 
(1495-1562)

Portret van Janus Secundus
Paneel
55 x 39 cm
Collectie Haags Historisch Museum

Dit portret toont Constantijn Huygens op 73-jarige leeftijd. Het 
werd vermoedelijk in 1669 vervaardigd door de Haagse schilder 
Caspar Netscher. In de collectie van het Rijksmuseum bevindt 
zich een vergelijkbaar portret uit 1672.
De geschiedenis van ons schilderij laat goed zien dat schilde-
rijen niet alleen bedoeld waren om thuis aan de muur te hangen 
– het waren ook relatiegeschenken. Huygens stuurde dit portret, 
samen met enkele getekende portretten van de hand van zijn 
kinderen, aan zijn geleerde vriendin Anna Maria van Schurman 
(1607-1678). Deze getalenteerde vrouw was behalve geleerde en 
dichteres ook kunstenares en Huygens was benieuwd naar haar 
mening over de portretten. 
In 1669 was Van Schurman echter al enkele jaren in de ban van 
het Labadisme, een christelijke sekte die eind jaren zestig in 
Amsterdam was ontstaan. Dat betekende ook het einde van haar 
belangstelling voor de schilder- en tekenkunst. De portretjes 
stuurde ze terug, want voor dat soort frivole genoegens kon zij 
geen waardering meer opbrengen, zo schreef zij Huygens. 

Dit portret van de neolatijnse dichter Janus Secundus (1511-1536) 
kocht Huygens in 1674. Het kreeg een plek in zijn huis aan het 
Plein en was voor hem een belangrijke aanwinst, getuige het 
gedicht dat hij er aan wijdde:

Op het onlangs verworven portret van Janus Secundus 

Plaatsgenoot, eindelijk bent u dus in mijn bezit, u, zoals ons  
Den Haag
Geen tweede heeft voortgebracht, en het vaderland nooit voort  
zal brengen;
Het gezicht dat ik zo vaak verlangd heb te zien,
Zal, als ik zolang leef, voor eeuwen in mijn bezit zijn!
Welkom, treed binnen, mijn pronkstuk. U bent hier meer welkom
Dan edelsteen en een graag geziene gast

De inmiddels vrijwel vergeten Janus Secundus, eigenlijk Jan 
Everearts, genoot in de zestiende en zeventiende eeuw grote 
bekendheid als dichter van op de Klassieke Oudheid geïnspi-
reerde liefdespoëzie. Dat Secundus, net als Huygens zelf, een 
geboren Hagenaar was, zal ongetwijfeld hebben bijgedragen 
aan Huygens’ bewondering voor hem. Andere literaire helden 
van wie Huygens een portret in zijn verzameling had, waren 
de Hollandse humanist Desiderius Erasmus en de Italiaanse 
dichter Petrarca.
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Jacques de Gheyn II behoorde tot de belangrijkste tekenaars 
en graveurs in de Republiek in de periode rond 1600. Hij werd 
geboren in Antwerpen, maar was een groot deel van zijn leven 
werkzaam in Den Haag, waar hij een goede bekende werd van 
de familie Huygens. In de autobiografie over zijn jeugdjaren 
memoreert Huygens dat zijn vader tevergeefs had geprobeerd 
De Gheyn II te strikken als tekenleraar voor zijn zoons. De 
Gheyn was echter al zeer succesvol en had geen zin meer om 
nog als leraar op te treden. Toen werd de, volgens Huygens 
beduidend minder getalenteerde, Haagse kunstenaar Hendrik 
Hondius bereid gevonden dit te doen.
In hetzelfde geschrift noemt Huygens De Gheyn een kun-
stenaar van een uitzonderlijk niveau. Hij roemt vooral diens 
veelzijdigheid. De Gheyn was een begenadigd tekenaar en 
graveur. Hij legde zich vanaf circa 1600 als een van de eersten in 
de Nederlanden toe op het schilderen van bloemstillevens. Op 
dat vlak was hij volgens Huygens ‘door niemand ook maar bij 
benadering te evenaren’. Hij stelde zelfs dat De Gheyn in dit 
genre Breughel en Bosschaert ‘eens en voorgoed van de zege-
palm [had] beroofd’.
In Den Haag werkte De Gheyn geregeld in opdracht van het 
stadhouderlijk hof. Deze prent toont zijn ontwerp voor de sier-
tuin van prins Maurits op het Buitenhof. Huygens schreef over 
deze tuin rond 1645 het volgende epigram:

De Tuin van Prins Maurits met de twee cirkels

Wat had de Prins met slechts een hemisfeer gemoeten?
Ook Alexander kon in één niet uit de voeten

Jacob Hoefnagel werd geboren in Antwerpen en was een neef 
van Constantijn Huygens. Als kunstenaar werkte hij onder meer 
aan het hof van keizer Rudolf II te Praag, waar hij illustraties 
maakte van de planten en dieren uit het beroemde rariteitenka-
binet van de keizer. 
Huygens vermeldt in Mijn Jeugd dat zijn neef hem heeft on-
derwezen in de kunst van het miniatuurschilderen in waterverf. 
De vele schilderijtjes die hij vervolgens in deze techniek heeft 
vervaardigd, werden uitgedeeld aan vrienden en familieleden. 
Het is jammer dat geen van deze stukken is overgeleverd, want 
Hugens was er naar eigen zeggen erg bedreven in. Zonder valse 
bescheidenheid merkt hij op dat één van zijn stillevens niet 
alleen door Hoefnagel werd geprezen, maar ook door vader en 
zoon De Gheyn, ‘die met complimenten bepaald niet gul zijn’.

4.
Jacob Hoefnagel 
(1575-na 1630)

Stilleven
Gouache op perkament
29 x 24 cm
Particuliere collectie

3.
Jacques de Gheyn II 
(1565-1629)

Ontwerp voor de stadhouderstuin
Gravure, papier
19,2 x 39 cm
Collectie Haags Historisch Museum
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5.
Michiel van Mierevelt 
(1567-1647) 

Portret van Frederik Hendrik
Paneel
44,2 x 35,8 cm
gesigneerd M. Miereveld
Particuliere collectie

6.
Gerrit van Honthorst 
(1590-1656) 

Portret van Amalia van Solms
Paneel
68 x 58 cm
Particuliere collectie

Vanaf 1604 was Van Mierevelt werkzaam als hofschilder van het 
Stadhouderlijk hof in den Haag. Tot zijn eerste modellen uit deze 
kring behoorde onder andere Prins Maurits, die een hekel aan 
poseren had, en stelde de schilder in 1607 slechts een keer in de ge-
legenheid ‘naar het leven te werken’. Alle latere portretten van Prins 
Maurits gaan op de bij die gelegenheid gemaakte schetsen terug. 
Tot 1637 waren Van Mierevelt en zijn medewerkers hofleveranciers 
van het stadhouderlijk hof. Daarna nam Gerrit van Honthorst die 
taak over. Tot ongeveer 1635 bleef Van Mierevelt de meest gevraag-
de portretschilder van zijn tijd. Toen werd zijn kunst echter lang-
zamerhand ouderwets. Nieuwe invloeden gingen aan hem voorbij. 
Dit schilderij van Frederik Hendrik is een versie van het type dat 
Van Mierevelt in 1632 van de Prins maakte. Het is een borststuk 
van de Prins. Aan een blauw lint draagt hij het teken van de Orde 
van de Kouseband. In 1627 werd Frederik Hendrik door Koning 
Charles I van Engeland in deze belangrijke orde opgenomen.
Een ‘modern’ detail in dit schilderij is de ovale stenen cartouche 
die de beeltenis van de Prins omlijst.
Constantijn Huygens beschreef Van Mierevelt in zijn autobiogra-
fie als de allereerste in dit genre. Van de meest gewilde beroemd-
heden werden door Van Mierevelt herhalingen van hoge kwaliteit 
vervaardigd voor de vrije markt.

Voor Frederik Hendrik en Amalia van Solms werd Van Honthorst 
vanaf 1629 de favoriete portrettist. Van Honthorsts succes bij 
de Winterkoningin Elisabeth van Bohemen leidde al van 1629 
tot een soort monopolie positie aan het hof voor hem, die van 
Mierevelt en andere portrettisten vrijwel buiten sloot. Wat zeker 
meespeelde was dat Van Honthorst een leeftijdsgenoot was van 
Frederik Hendrik en Amalia van Solms en van de Winterkoning 
en Winterkoningin. Van Mierevelt was niet alleen ouderwets maar 
ook een oude man. Opdrachten aan Van Honthorst voor groeps- 
en individuele portretten volgden elkaar in hoog tempo op. En van 
vele portretten moest de kunstenaar nog herhalingen en variaties 
leveren, welke als geschenken konden worden weggeven. Zo werd 
Van Honthorst de meest succesvolle kunstschilder van zijn tijd. 
Elisabeth Stuart stond op goede voet met Constantijn Huygens, 

die als een van de weinige in de Republiek vloeiend Engels sprak. Zij zorgde ervoor dat Constantijn Huygens de 
post van secretaris van Frederik Hendrik kreeg. In 1637 bestelde Huygens voor eigen rekening bij Van Honthorst een 
levensgroot dubbelportret van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Het was bedoeld voor Huygens’ net voltooide 
stadspaleis aan het Plein. Als secretaris van de stadhouder had hij veel te danken aan Frederik Hendrik en Amalia 
van Solms, daarnaast was het een vorm van representatie. Bij hooggeplaatste gasten die Huygens in zijn huis ontving, 
kon er geen twijfel over bestaan wie de belangrijkste man was in de Republiek. Dit portret van Amalia van Solms is 
ook in print uitgegeven en lijkt als twee druppels water op het schilderij van de Winterkoningin. Amalia van Solms 
was aanvankelijk hofdame van Elisabeth Stuart die in 1621 met Frederik V van de Palts in Den Haag belandde, nadat 
zij slechts een winter in Praag over Bohemen hadden geregeerd. Zij werden daar door Keizer Ferdinand II verdreven. 
Daarom kregen zij zo hun bijnaam als de Winterkoning en Winterkoningin.
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Michiel van Mierevelt
Portret van Frederik Hendrik
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Gerrit van Honthorst 
Portret van Amalia van Solms
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Huygens was een van de eersten die het talent van de jonge 
Rembrandt opmerkte en heeft beschreven. Rond 1628 bracht hij 
Rembrandt en Jan Lievens een bezoek in hun atelier in Leiden. 
Hun werk maakte op hem grote indruk en in Mijn Jeugd komt 
hij superlatieven tekort om hun talent te prijzen: zij zouden 
spoedig eerdere genieën evenaren en zelfs overtreffen. 
In een vergelijking tussen de twee jonge schilders, ‘beiden zijn 
nog zonder baard’, excelleert Rembrandt volgens Huygens in de 
trefzekerheid en levendigheid van emoties. Daarnaast concen-
treert hij zich graag vol overgave op een klein schilderij en ‘be-
reikt in het kleine een resultaat, dat men in de grootste stukken 
van anderen tevergeefs zal zoeken’. Van dat laatste is dit latere 
werk van Rembrandt een mooi voorbeeld, al zijn de emoties hier 
niet zozeer levendig als wel ingetogen en intiem.

7.
Rembrandt van Rijn 
(1606-1669)

Christus
Paneel
25,5 x 21 cm
Collectie Museum Bredius
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Daniël Seghers 
Guirlande met kroning van Joseph
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Nature geeft het op: en dat sij moet beswijcken
Kan ‘tstadighe beswijck van haere Bloem doen blijcken.

Siet, de geschapen’ Roos werdt weer een’ dorre plant:
Maer uw’ geschilderde is een eeuwigh Amarant.

Uit een gedicht van Constantijn Huygens aan Daniël Seghers

Daniël Seghers was een Antwerpse bloemenschilder. Zijn werk 
was zeer gewild aan de Europese hoven van zijn tijd. Als Jezuiët 
stelde Seghers zijn productie ter beschikking van zijn orde, die 
de schilderijen als diplomatieke geschenken aan binnen- en 
buitenlandse relaties stuurde. 
Frederik Hendrik en Amalia van Solms wisten ook de hand te 
leggen op werk van Seghers. In ruil voor schilderijen stuurden 
ze de Antwerpse schilder geschenken, waarbij zij Huygens in-
schakelden voor het schrijven van de begeleidende dankdich-
ten. Vanaf dat moment hebben de twee persoonlijk contact 
gehouden, waarbij Huygens de schilder dichtbundels stuurde 
en omgekeerd Seghers hem recepten stuurde voor het maken 
van verf.
Aan dit contact heeft Huygens vermoedelijk twee schilderijen 
van Seghers over gehouden, waaronder een zoek geraakte bloe-
menkrans met in het midden in grisaille zijn portret.

Huygens bezat vermoedelijk twee landschapjes van de schilder, 
tekenaar, uitgever en dichter Adriaen van de Venne. Huygens 
leerde Van de Venne al op jonge leeftijd kennen toen hij in 1622 
als beginnend dichter zijn eerste dichtbundel Batave Tempe bij 
de Middelburgse drukkerij van Adriaen en zijn broer Jan liet 
drukken. In 1625 verhuisde Van de Venne naar Den Haag om 
meer kans te maken op opdrachten van het stadhouderlijk hof. 
Daartoe verzocht hij Huygens, die inmiddels secretaris van de 
stadhouder was, in een brief ‘dat ik mochte de eere hebben wat 
aerdighs te maecken in de Konstkamers van den Doorluchtigen 
Prince van Orange gelijck andere hebben gedaen’. Of Huygens 
een goed woordje voor hem heeft gedaan, is onbekend. 
Het hier getoonde schilderij is een typisch voorbeeld van het 
werk dat Van de Venne in Den Haag voor de vrije markt maakte 
en waarin hij, vaak op komische wijze, de tekortkomingen van 
de mens aan de kaak stelde. Op dit schilderij wordt de hebzucht 
van de mens gehekeld. 

8.
Daniël Seghers 
(1590-1661)

Guirlande met kroning van Joseph
Doek
155 x 114 cm
Particuliere collectie

9.
Adriaen van de Venne 
(1589-1662)

Lief gerief (De hebzucht van de mens)
Doek
65 x 81 cm
Particuliere collectie
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Het is bekend dat Huygens in het bezit was van een bloemstil-
leven van de Antwerpse schilder Nicolaes van Verendael. In 
een brief uit 1682 aan zijn goede kennis Jeanne van Aerssen, 
zelf schilderes, vraagt Huygens terloops wanneer hij zijn ‘petite 
Verendale’ terug kan verwachten. Blijkbaar had hij zijn schilde-
rij tijdelijk uitgeleend, misschien wel om door Van Aerssen te 
worden gekopieerd.

10.
Nicolaas van Veerendael 
(1640-1691)

Bloemenguirlande
Doek
85,2 x 67 cm
Particuliere collectie

Net als Adriaen van de Venne probeerde ook de Middelburgse 
schilder Laurens Craen via Huygens een opdracht aan het 
stadhouderlijk hof in de wacht te slepen. Craen schreef 
Huygens twee brieven waarin hij zijn diensten aanbood. Om 
zijn artistieke kwaliteiten te tonen en misschien ook om 
Huygens aan zich te verplichten, stuurde Craen bij een van de 
brieven een geschenk: een stilleven met vruchten. Blijkbaar 
heeft Huygens het geschenk geaccepteerd, want het werk 
wordt genoemd in een verkoopcatalogus uit 1786 van een van 
zijn nazaten. Helaas is er geen antwoord van Huygens op de 
bieven van Craen bekend. Vermoedelijk heeft Craen nooit 
voor het stadhouderlijk hof gewerkt.

11.
Laurens Craen 
(werkzaam vanaf 1645)

Pronkstilleven
Paneel
50 x 71 cm
Particuliere collectie
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Nicolaas van Veerendael 
Bloemenguirlande
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In 1625 werd Huygens secretaris van stadhouder Frederik 
Hendrik. Hij zou deze belangrijke positie meer dan een halve 
eeuw vervullen, ook voor de latere stadhouders Willem II en 
Willem III. Huygens’ band met de Oranjes heeft hem geen 
windeieren gelegd – in 1674 werd zijn vermogen geschat op 
ƒ 300.000, omgerekend € 21.000.000. Wel bleef het gebrek aan 
een adellijke afkomst hem parten spelen aan het hof. Zelfs als 
hoogbejaard man moest Huygens stadhouder Willem III te 
paard vergezellen, terwijl veel jongere edelen zich in een koets 
verplaatsten.

Juist toen Huygens begon als secretaris waaide er een nieuwe 
wind op het gebied van de kunsten. De nieuwe stadhouder 
Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms wilden 
zich door vorstelijk vertoon meten met de belangrijke Europese 
hoven. Zij lieten de hofhouding uitbreiden, nieuwe paleizen 
bouwen, en begonnen met het verzamelen van schilderijen. Den 
Haag werd een echte hofstad.

Huygens was als kunstkenner volkomen op zijn plaats aan het 
hof. Hij onderhield er de contacten met schilders die voor de 
stadhouder werkten en coördineerde de decoratieprogramma’s 
in de nieuwe paleizen. Huygens is door kunsthistorici lange 
tijd gezien als de ontdekker van Rembrandt en Lievens en de 
bedenker van de Oranjezaal in Huis ten Bosch. Of de kunst-
kenner Huygens werkelijk zoveel invloed had aan het hof, is 
tegenwoordig onderwerp van debat. 

In deze zaal ziet u werken van kunstenaars met wie Huygens als 
secretaris van de Oranjes in contact stond.

Aan het hof
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Net als Jacob van Campen behoorde Pieter Post tot een se-
lecte groep schilder-architecten die werkten in de stijl van het 
Hollands Classicisme. Post begon zijn architectenloopbaan 
als assistent van Jacob van Campen, maar kreeg geleidelijk 
aan meer zelfstandige opdrachten. In Den Haag werkte hij 
in verschillende hoedanigheden mee aan de totstandkoming 
van het Mauritshuis en Huygens’ huis aan het Plein en aan de 
paleizen die Frederik Hendrik en Amalia van Solms in de jaren 
1630-1640 lieten (ver)bouwen. In 1645 werd Post benoemd tot 
hofarchitect.
Schilderen was voor Post vermoedelijk een bijzaak. Van zijn 
hand zijn maar weinig werken bekend: ruiterslagen en ook 
enkele subtiele landschapjes. 

12.
Pieter Post 
(1608-1669)

Italianiserend landschap
Paneel
42 x 79 cm
gesigneerd ..pos..
Particuliere collectie
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In dit dood-bedde light van Campen met sijn tween;
Hij groot’ herstelder van wel-bouwens-kunst, dat ’s een,
Hij die in ed’le verw en stelling had doorkropen
Al waermen Nederland na Roomen om siet loopen 

Zo luidt een fragment uit het grafschrift dat Huygens in 1658 
voor Jacob van Campen maakte. Rome verwijst hier naar het 
ideaal van de klassieke oudheid, dat Van Campen met succes als 
schilder en als architect (‘met sijn tween’) had nagestreefd. 
Van Campen begon zijn carrière als schilder in Haarlem, 
maar werd vooral bekend als architect. Niet in de laatste 
plaats dankzij Huygens, die de schilder-architect rond 1634 
in de kringen van het Haagse hof introduceerde. In dezelfde 
tijd hielp hij Huygens bij het ontwerp van diens stadspaleis 
aan het Plein, een van de eerste gebouwen in de stijl van het 
Hollands Classicisme in Nederland. Beiden streefden naar het 
realiseren van de ‘ware bouwkunst’, waarbij de klassieke regels 
over maatvoering, proporties en zuilenorden uit het werk van 
de Romeinse architect Vitruvius strikt werden toegepast. Van 
Campen werkte daarna onder meer als architect en ontwerper 
van interieurdecoraties voor stadhouder Frederik Hendrik.
Van de schilder Van Campen zijn slechts zeer weinig schilde-
rijen bekend.

13.
Jacob van Campen 
(1595-1657)

Vrouw bij haar toilet
Doek
92 x 67 cm
Collectie Museum Bredius
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Huygens vond in 1629 Jan Lievens en Rembrandt van Rijn, het 
‘jong en edel Leids schildersduo’, met afstand de meest ge-
talenteerde schilders van de Nederlanden. Er zijn geen harde 
bewijzen voor, maar het is niet onwaarschijnlijk dat Huygens 
deze twee aanstormende schilders aan het stadhouderlijk 
hof heeft gepromoot. Korte tijd na Huygens’ bezoek aan het 
atelier van Lievens rond 1628 ontvingen beide schilders hun 
eerste opdrachten van stadhouder Frederik Hendrik. Daarna 
werkte Lievens onder meer in Engeland en in Antwerpen, 
waar hij onder de invloed van het werk van Rubens, Titiaan 
en Van Dyck een ‘internationale’ stijl ontwikkelde. Dat 
wierp zijn vruchten af toen hij in 1644 terugkeerde naar de 
Republiek. Lievens kreeg grote opdrachten voor historiestuk-
ken: in de Oranjezaal in Den Haag en het nieuwe stadhuis in 
Amsterdam (nu Paleis op de Dam).
Dit serene schilderij is een goed voorbeeld van de invloed van 
Van Dyck en Rubens op het werk van Lievens. Lievens maakte 
het in 1657 in zijn Haagse periode (1654-1659). 

14.
Jan Lievens 
(1607-1674)

Christus en de Centurion
Doek
86 x 69 cm
gemonogrammeerd en gedateerd IL 1657
Particuliere collectie
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16.
Atelier van Anthony van Dyck 
(1599-1641)

Portret van Lady Dorothy Spencer
Doek
109,7 x 126,7 cm
Particuliere collectie

Cornelis van Poelenburgh wordt gerekend tot de eerste genera-
tie italianisanten: Nederlandse schilders die korte of lange tijd 
in Rome verbleven en het Italiaanse landschap tot hun belang-
rijkste onderwerp kozen. Op de kleine en verfijnde schilderijen 
van Van Poelenburgh zijn vaak ruïnes te zien en mythologische 
of Bijbelse voorstellingen. 
Het werk van Van Poelenburgh was bijzonder in trek in de 
kringen van het Haagse hof. Zo werd hij rond 1635 ingeschakeld 
voor een van de interieurdecoraties in Honselaarsdijk, een van de 
nieuwe paleizen van Frederik Hendrik. Zijn schildering maakte 
deel uit van de zogenaamde Il Pastor Fido-reeks in de slaapver-
trekken van Amalia van Solms waaraan ook andere bekende 
schilders een bijdrage leverden. Misschien kwam Huygens wel 
met het idee voor de decoraties. Hij kende Il Pastor Fido in ieder 
geval uitstekend, want in 1623 had hij de Italiaanse tekst van dit 
pastorale drama naar het Nederlands vertaald. 

Anthony van Dyck was een van de meest gevierde portrettis-
ten van zijn tijd. De elegante en verfijnde portretten van deze 
Antwerpse schilder waren door heel Europa bijzonder gewild. 
Rond 1632 werkte Van Dyck korte tijd aan het stadhouderlijk hof 
in Den Haag. Hij vervaardigde er enkele historiestukken en por-
tretten van Frederik Hendrik, Amalia van Solms en hun 5-jarige 
zoontje Willem II. Van Dycks verblijf aan het Haagse hof was 
voor Huygens een buitenkansje: ook hij liet zich door de beroem-
de schilder portretteren. Het resultaat is helaas verloren gegaan. 
Zou Huygens geprobeerd hebben Van Dyck te interesseren om 
hofschilder van Frederik Hendrik te worden? We weten het niet, 
maar korte tijd later vertrok Van Dyck naar Engeland, waar hij 
door koning Karel I tot hofschilder werd benoemd.
Naast zijn eigen portret had Huygens nog meer werk van Van 
Dyck in bezit. In 1653 kocht hij twee apostelportretten van de 
hand van Van Dyck (zie ook cat. nr. 18). 

15.
Cornelis van Poelenburgh 
(1586-1667)

Aanbidding der herders
Paneel
47,5 x 36,5 cm
Particuliere collectie
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Atelier van Anthony van Dyck
Portret van Lady Dorothy Spencer
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Jacques de Gheyn III was de zoon van de door Huygens zeer 
bewonderde kunstenaar Jacob de Gheyn II die veel voor het 
hof werkte (zie cat. nr. 3). De Gheyn junior en Huygens waren 
leeftijdgenoten, een tijdlang praktisch elkaars buren en goed 
bevriend. Als jongemannen maakten zij in 1618 een educatiereis 
naar Engeland, waar ze onder meer een bezoek brachten aan de 
befaamde kunstverzameling van Arundel.
In zijn jeugd zag Huygens zijn getalenteerde vriend een glori-
euze carrière tegemoet gaan: ‘De indruk op zijn tijd was over-
weldigend en hij wekte verwachtingen waarop heel Italië jaloers 
kon zijn.’ Wanneer Huygens echter in 1631 terugdenkt aan dat 
veelbelovende begin kan hij zich alleen maar opwinden over de 
nonchalance waarmee De Gheyn met zijn talent is omgespron-
gen. Door jarenlang ‘nietsdoen’ had zijn vriend de hooggespan-
nen verwachtingen niet kunnen waarmaken. Huygens weet het 
aan een teveel aan materiële welstand en hoopte dat De Gheyn 
zich alsnog zou storten op de ontwikkeling van zijn talent.
Het is niet bekend of Huygens werk bezat van de Jacob de 
Gheyn III. Wel weten we dat hij twee ‘Apostel-tronien’ van de 
hand van Anthony van Dyck in zijn bezit had. 

18.
Jacques de Gheyn III 
(1596-na 1630)

Evangelist Mattheus
Doek
108 x 102 cm
Collectie Haags Historisch Museum

17.
Jacques de Gheyn III 
(1596-na 1630)

Evangelist Lucas
Doek
108 x 103 cm
Collectie Haags Historisch Museum
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Constantijn Huygens heeft de raad van zijn vader opgevolgd. 
Hij zou nooit met zijn mond vol tanden staan als het gesprek 
over schilderkunst ging. Op 33-jarige leeftijd presenteerde hij 
zich in zijn autobiografie Mijn Jeugd als een ware kunstken-
ner. In een aantal hoofdstukken behandelt hij de belangrijkste 
Nederlandse schilders van zijn tijd. En net als schrijvers uit de 
Klassieke Oudheid vergelijkt Huygens de kwaliteiten van deze 
schilders, waarbij het overtreffen van voorgangers een belangrijk 
thema is. 

Heeft de kunstkenner Huygens eigenlijk iets gemeen met dr. 
Abraham Bredius (1855-1946), de beroemde kunsthistoricus 
wiens privéverzameling in dit museum te zien is? De twee 
kunstkenners worden in de tijd gescheiden door bijna tweeën-
halve eeuw. Toch zijn er opvallende overeenkomsten. Zo was 
Huygens een van de eersten die vond dat beroemde schilders 
catalogi van hun werken moesten maken. Alleen op die manier, 
door een overzicht van een compleet oeuvre, kon je volgens 
Huygens een goed oordeel geven over de kwaliteit van een 
kunstenaar. Hij hoopte vooral dat Rembrandt en Lievens een 
inventaris van hun werken zouden maken: ‘ter bewondering 
en tegelijk ter lering voor alle komende generaties’. Juist het 
ontbreken van zo’n overzicht zorgt tot op de dag van vandaag 
voor onenigheid onder kunsthistorici. Bredius was een van de 
eerste kunsthistorici die orde probeerde te scheppen in de chaos 
van toeschrijvingen aan Rembrandt. In 1935 publiceerde hij een 
catalogus waarin hij het aantal zekere Rembrandts terugbracht 
van 690 naar 630. Ondertussen is ook dat aantal door weten-
schappelijk onderzoek drastisch teruggebracht. 

Daarnaast zijn veel van de schilders waar Huygens bewonde-
rend over schreef in Mijn Jeugd, vertegenwoordigd in de verza-
meling van Bredius. 

Huygens en Bredius: 
kunstkenners
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19.
Jan van Goyen 
(1596-1656)

Gezicht op Warmond
Paneel
40 x 61 cm
gemonogrammeerd en gedateerd VG 1644
Particuliere collectie
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20.
Jan van Goyen 
(1596-1656)

Riviergezicht
Tekening, papier
11,4 x 21,2 cm
gemonogrammeerd en gedateerd VG 1651
Collectie Museum Bredius

21.
Jan van Goyen 
(1596-1656)

Schetsboekje 
Papier
15 x 11 cm, 1644
Collectie Museum Bredius

Landschapschilders als Jan van Goyen, zo schrijft Huygens in 
Mijn Jeugd, zijn in de Nederlanden ‘zo ontzaglijk rijk vertegen-
woordigd en van zo’n hoge kwaliteit [...], dat het een compleet 
boekje zou vergen om ze elk afzonderlijk te behandelen.’ Wel 
is het opvallend dat Huygens Van Goyen in een adem noemt 
met Cornelis van Poelenburgh en Mozes van Uyttenbroeck. De 
laatsten maakten voornamelijk Italianiserende, arcadische land-
schappen, werkten aan het stadhouderlijk hof en vroegen hoge 
prijzen voor hun werk. Van Goyen daarentegen was weliswaar 
zeer succesvol, maar was niet in de mode in de aristocratische 
kringen waarin Huygens zich begaf. Deze schilder legde zich 
toe op het Hollandse landschap en maakte talloze, relatief goed-
kope en snel geschilderde werken voor de vrije markt. Vanuit 
Den Haag trok hij er vaak op uit om in de natuur te schetsen. 
Deze tekeningen werkte hij in zijn atelier uit tot schilderijen. 
Het hier getoonde schetsboekje bevat een tekening die de basis 
vormde voor het Gezicht op Warmond. 
Hoewel Van Goyen in zijn eigen tijd bijzonder succesvol was, 
werd hij na zijn dood lange tijd beschouwd als een tweede-
rangs schilder. Pas aan het eind van de negentiende eeuw vond 
een herwaardering plaats van zijn ‘tonale’ of ‘monochrome’ 
landschappen, een type landschap waarbij de schilder gebruik 
maakte van een zeer beperkt kleurenpalet van bruin, groen 
en geel. Bredius stond aan de basis van deze herwaardering. 
Toen hij in 1889 voorstelde voor het Mauritshuis een schilderij 
van Van Goyen aan te kopen, dacht men nog dat hij een grap 
maakte. Maar hij zette door, door publicaties en de aankoop 
van verschillende schilderijen. Ondertussen wordt Van Goyen 
alweer geruime tijd gerekend tot de top van de Nederlandse 
landschapskunst. 
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23.
Jan Antoniszoon van Ravesteyn 
(1570-1657)

Portret van een oude dame
Paneel
63,5 x 51 cm
Collectie Museum Bredius

Michiel van Mierevelt en Jan Antoniszoon van Ravesteyn 
waren aan het begin van de zeventiende eeuw de belangrijkste 
portretschilders van de Republiek. De in Den Haag geves-
tigde Van Ravesteyn werkte vooral in opdracht van de hogere 
Haagse ambtenaren van de Staten-Generaal en het gewest 
Holland, alsmede voor het lokale stadsbestuur en de schutte-
rij. Hoewel hij ook wel gewerkt heeft voor het stadhouderlijk 
hof, gingen de echt belangrijke opdrachten naar zijn Delftse 
concurrent Van Mierevelt. 
Die verdeling zien we terug in Huygens’ oordeel over beide 
schilders. In Mijn Jeugd roemt hij weliswaar Van Ravesteyn als 
‘een uitblinker in het genre’, maar begint de volgende para-
graaf met de vraag ‘Maar waarom nog langer blijven staan bij 
figuren van de tweede rang?’ Van Mierevelt staat voor Huygens 
op eenzame hoogte – zijn naam was bekend over de hele we-
reld en hij zou zelfs de schilder Hans Holbein hebben over-
troffen – een mening die vandaag de dag op weinig bijval kan 
rekenen van kunsthistorici. 
Wat Huygens bewonderde in Van Mierevelt was zijn nauwge-
zette navolging van de werkelijkheid – zelfs de zachtheid van 
het vlees wist hij trefzeker weer te geven. In tegenstelling tot 
de vaak gekunstelde portretten van zijn voorgangers lag bij Van 
Mierevelt ‘de kunst geheel op één lijn met de natuur en de hele 
natuur ligt vervat in zijn kunst’.

22.
Michiel van Mierevelt 
(1567-1647)

Portret van een heer
Paneel
63,5 x 51 cm
gedateerd aetatis/72/1616
Collectie Museum Bredius
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24.
Esaias van de Velde 
(1587-1630)

Landschap
Paneel
33 x 52 cm
gesigneerd en gedateerd e.v. velde/1630
Collectie Museum Bredius

Esaias van de Velde was een van de grondleggers van de 
nieuwe landschapskunst die aan het begin van de zeventiende 
eeuw in opkomst was. Hollandse schilders zoals Van de Velde 
maakten niet langer fantasielandschappen in de Vlaamse 
traditie, maar namen de realiteit van hun eigen omgeving, het 
vlakke en weidse Hollandse landschap, als uitgangspunt. Net 
als Van Goyen was ook het werk van Van de Velde te burger-
lijk voor het hof. Niettemin behoorde Van de Velde volgens 
Huygens tot de top van de Nederlandse landschapsschilders 
– hun schilderijen verschilden alleen maar van de werkelijk-
heid in zoverre ‘dat de warmte van de zon en de koelte van het 
briesje er niet op te voelen zijn’.
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25.
Philips Koninck 
(1619-1688)

Bacchusfeest
Doek
71 x 63 cm
gesigneerd en gedateerd P. Koning: 1654
Collectie Museum Bredius

Ian Kladd heeft doecken en panneelen
Besmeert voor uyterste Iuweelen,
Ter wijcke van een’ harden stoot,
Of Schuddje-beurs, den hoogsten nood.
De Kistemaecker en de Wever,
Vermoeijt van ’t geldeloos gelever,
Vervolghen hem voor doeck en planck
By pleiterij ter schepenbanck.
’T goed gaet ter merck, en kan niet gellen:
Men tast hem endtlick aen de Vellen;
De Mantel wegh, de Kleeren uijt:
Daer schiet niet over als de huijt:
Noch vindt hij drinckebroers en snollen
Dies’ hem uijt medelijden vollen,
En helpen den verloren man
Sijn leed verdrincken in een’ kan.
Ian Kladd is konstelick verwildert;
Hy heeft sijn selven uytgeschildert.

Dit gedicht van Huygens schetst een karikatuur van een aan 
lager wal geraakte schilder. Het beeld van de losgeslagen, stevig 
drinkende kunstenaar was wijdverbreid in de Republiek – ‘hoe 
schilder, hoe wilder’, luidde een bekend spreekwoord. Dat er 
een kern van waarheid school in deze reputatie bewijzen tal van 
anekdotes. Het hier getoonde schilderij toont een inwijdingsce-
remonie van de Bentveughels, een groep Nederlandse kunste-
naars te Rome die wel van een glaasje hielden.
Het gedicht van Huygens moet als een literair spel gezien 
worden – het weerspiegelt niet zijn opvattingen over kunste-
naars in het algemeen. Integendeel, Huygens beschouwde het 
werk van de talentvolle Lievens en Rembrandt, beide van lage 
komaf, als ‘het sterkste bewijs tegen het bestaan van een adel 
door het bloed’.
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Jan Lievens
Mans portret
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Naar klassiek voorbeeld vergelijkt Huygens in Mijn Jeugd de 
kwaliteiten van schilders van verschillende generaties en uit 
verschillende gebieden. Daarbij legt hij voortdurend de na-
druk op het overtreffen van voorgangers. Op het gebied van de 
zeeschilderkunst was Hendrick Cornelisz. Vroom (1562/1563-
1640) volgens Huygens 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’.
Diezelfde opvatting vinden we bijna vier eeuwen later nog bij 
Bredius, die Porcellis beschrijft als ‘de grondlegger der zuivere 
zeeschilderkunst, die met één slag al het kinderachtige gedoe 
van Vroom, van Wieringen en anderen verdrong’. Dit schilderij 
werd door Bredius als een zeker werk van Porcellis beschouwd. 
Tegenwoordig wordt het toegeschreven aan Jan Porcellis.

Samen met Rembrandt behoorde Jan Lievens volgens Huygens 
tot de meest veelbelovende kunstenaars van de Nederlanden. In 
Mijn Jeugd roemt hij Lievens scherpe inzicht, zijn originaliteit, 
gewaagde onderwerps- en vormkeuze, en zijn immense produc-
tie. Huygens hoopte echter dat de jonge, geniale kunstenaar, die 
met al zijn ambitie ‘de hele natuur’ probeerde te bestrijken, zich 
zou concentreren op de portretkunst, het genre waarin hij al een 
wonderbaarlijke hoogte had bereikt.
Volgens Huygens bezaten verschillende mensen uit zijn om-
geving, waaronder stadhouder Frederik Hendrik en de schil-
der Jacques de Gheyn, portretten van de hand van Lievens. 
Huygens werd zelf ook door Lievens geportretteerd. De schil-
der had dit zelf aangeboden toen Huygens hem een bezoek 
bracht in zijn atelier in Leiden. Lievens stond kort daarna al 
bij Huygens op de stoep – het beeld van de dichter was hem 
zo bijgebleven dat hij vanaf dat moment ’s nachts niet meer 
had kunnen slapen en overdag zo in de war was geweest dat 
hij niet meer had kunnen werken. 

27.
Jan Lievens
(1607-1674)

Mans portret
Doek
49 x 36,9 cm
Particuliere collectie

26.
Toegeschreven aan Jan Porcellis
(1584-1632)

Stormachtige zee
Doek
52 x 69 cm
Collectie Museum Bredius
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Moses van Uyttenbroeck wordt door Huygens genoemd als een 
van de vele uitstekende landschapschilders in de Nederlanden. 
Van Uyttenbroeck schilderde vooral arcadische landschappen 
waarin hij onderwerpen uit de Bijbel of de klassieke mytholo-
gie opnam. Het werk van deze geboren Hagenaar vond gretig 
aftrek bij de Haagse elite. Van Uyttenbroeck was een van de best 
betaalde schilders van zijn tijd.

Er zijn in totaal zeven brieven van Rembrandt aan Huygens 
overgeleverd, helaas zonder de antwoorden van de laatste. Bij 
deze brief stuurde Rembrandt Huygens een schilderij, ver-
moedelijk het doek De blindmaking van Simson. Of Huygens 
het gehouden heeft, is maar de vraag. Uit de brief blijkt dat 
Rembrandt het tegen de zin van Huygens had opgestuurd. 
Misschien was Huygens bang dat Rembrandt een financiële 
tegenprestatie zou verwachten, of wilde hij zich niet verplicht 
voelen om Rembrandts carrière aan het stadhouderlijk hof te 
blijven promoten.

29.
Brief van Rembrandt van Rijn aan 
Constantijn Huygens
27 januari 1639 
Reproductie
Collectie Fondation Custodia, Parijs

28.
Moses van Uyttenbroeck 
(1590-1647)

Arcadisch landschap
Paneel
49,5 x 87 cm
Particuliere collectie
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In Den Haag werkzame schilders kwamen vooral in aanmerking 
voor decoratief schilderwerk. De opdrachten van het hof waren 
voor een kleine groep kunstenaars weggelegd. 
De schilder M. Dubus was voor het hof aanvankelijk werkzaam 
als ‘kamerschilder’ in de stadhouderlijke paleizen. Hij was echter 
ook kunstschilder. Hij toont zich als een navolger van Hercules 
Seghers, die vanaf 1632/1633 in Den Haag woonde en die hij 
wellicht heeft gekend. Slechts een zestal schilderijen van zijn 
hand is tot nu toe bekend.
Bredius, met zijn verfijnde smaak, wist zijn schilderkunstige 
kwaliteiten op waarde te schatten met zijn aankoop van dit 
landschap. 

30.
Mathieu Dubus
(1590-1665)

Bergachtig landschap
Paneel
47 x 62 cm
gesigneerd m. dubus
Collectie Museum Bredius
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Citaten

De vertaalde citaten uit Huygens’ jeugdautobiografie De vita 
propria sermonum inter liberos libri II komen uit de editie van 
C.L. Heesakkers, Mijn Jeugd (Amsterdam, 1987). Het gedicht 
bij cat. nr. 3 is uit Huygens’ dichtbundel Haga Vocalis, in de 
vertaling van Frans Blom en Ilja Leonard Pfeijffer, Stemmen 
van Den Haag (Amsterdam, 2013). De gedichten bij cat. nrs. 2, 
8, 12 en 25 zijn overgenomen uit de verzamelde gedichten van 
Constantijn Huygens bezorgd door J.A. Worp. (Negen delen, 
Groningen, 1892-1899).
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De catalogus Huygens, kunstkenner en verzamelaar is verschenen 
bij de tentoonstelling Huygens rond de Hofvijver in Museum 
Bredius, Den Haag.
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