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Michiel Jansz. van Mierevelt, Constantijn 
Huygens, 1642, Huygens’ Hofwijck.

Inleiding

  Tussen mijn boekenkasten, nakomelingen, zullen jullie een 
kabinet zien uitpuilen met brieven, en mocht een van jullie 
ooit denken ze in druk te gaan verspreiden dan ben ik daar ze-
ker niet tegen, moedig het juist aan in de vaste overtuiging dat 
het vaderland zelf de verzameling op prijs zal stellen.

Zo richtte de tweeëntachtigjarige Constantijn Huygens zich in 
zijn levensverhaal in Latijnse verzen tot zijn kinderen.1 De nako-
melingen hebben deze wens van hun voorvader niet uitgevoerd. 
Zij hebben de brieven niet laten drukken; ze zijn lang in de fa-
milie gebleven. De collectie werd in 1823 in het openbaar geveild 
en raakte verspreid.2 Van zijn hele correspondentie zijn nu ruim 
negenduizend brieven bekend en via de database Huygens’ Brief-
wisseling Online te raadplegen.3 De brieven uit Constantijn Huy-
gens’ kabinet bieden ons een fascinerend beeld van de man die 
geroemd wordt om zijn veelzijdigheid en bekend staat als de eni-
ge echte uomo universale van de Lage Landen.4 

Deze bundel biedt een bloemlezing uit deze negenduizend 
brieven. Dat dit boek in nog geen veertig stukken een samenvat-
tend beeld van het leven van Constantijn Huygens zou kunnen 
geven, is een illusie. Huygens’ leven uit de overvloed aan bronnen 
te beschrijven, is met recht ‘een onmogelijke opdracht’ genoemd.5 
Toch doen we met deze selectie een poging. De door ons uitgeko-
zen brieven zijn door enthousiaste experts van informatieve in-
leidingen en moderne vertalingen voorzien, die het veelzijdige 
leven van Constantijn Huygens illustreren. De brieven blijken 
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gestolde momenten uit Huygens’ bestaan die door de introduc-
ties en de vertalingen tot leven komen. We lezen de teksten die 
hij schreef en ontving, en komen hem zo heel nabij als mens van 
vlees en bloed en in alle rollen die hij speelde op het wereldtoneel. 

We presenteren onze keuze uit Huygens’ briefwisseling in 
beginsel in chronologische volgorde en maken zo Huygens mee 
als zoon, student, dichter, leerling-diplomaat, secretaris van de 
stadhouder, echtgenoot, vader, vriend, geleerde, musicus, kunst-
kenner, diplomaat, vertrouwenspersoon van de Oranjes en tot slot 
als oude man. Zo zien we hem als serieuze student in fraaie kalli-
grafie een Latijns briefje schrijven aan zijn vader (p. 27). Wanneer 
hij als leerling-diplomaat in Londen depressief is, worden we mét 
hem getroost door een opbeurende brief van zijn broer Maurits 
(p. 45). Maar ook lezen we in een brief van twee decennia later dat 
zijn dochter Susanna hem mist en het fijn vindt met hem te kun-
nen praten over het verdriet dat ze heeft om haar zieke dochtertje 
Geertruid: 

 Het lijkt alsof ik mijn hart kan luchten wanneer ik erover praat 
met iemand die mij zo goed kent. En niets troost me meer dan 
wanneer ik het geluk heb uw brieven te ontvangen (p. 239).

In een ontroerend briefje van de twaalfjarige prins Willem ii ont-
moeten we Huygens als muzikaal voorbeeld (p. 95), en uit een 
brief van Joost van Cranevelt komen we te weten dat Huygens een 
‘constkabinet’ bezat waar hij erg trots op was (p. 163).

Huygens’ leven
Constantijn Huygens werd op 4 september 1596 in Den Haag ge-
boren.6 Zijn broer Maurits kwam een jaar eerder ter wereld en na 
Constantijn kregen Christiaan Huygens, toen secretaris van de 
Raad van State, en Susanna Hoefnagel nog vier dochters: Elisabeth,  
Geertruid, Catharine en Constantia. De beide broers kregen thuis 
onderwijs volgens een door vader Huygens opgesteld program-
ma. Christiaan Huygens wenste zijn jongens voor te bereiden op 
een ambtelijke functie aan het hof van de Oranjes, of in de diplo-
matie. Constantijn heeft de rol van zijn vader en dit leertraject, 
toen hij zelf vader was geworden, liefdevol beschreven.7 Zo weten 
we dat hij al op zijn vijfde zangles kreeg en noten leerde lezen en 
ruim een jaar daarna de viola da gamba onder de knie kreeg. In 



Brief 365, Constantijn Huygens aan Pieter Cornelisz. Hooft, 7 augustus 1627, 
Universiteitsbibliotheek Leiden, PAP 2.
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Ad Leerintveld

Huygens in het krijgsgewoel
Susanna van Baerle aan Pieter Cornelisz. Hooft, 10 augustus 1627
Constantijn Huygens aan Pieter Cornelisz. Hooft, 7 augustus 1627

Tussen de duizenden brieven die Huygens schreef en ontving zijn 
er geen bewaard gebleven van of aan zijn vrouw Susanna van Baer-
le. Dat zij elkaar hebben geschreven, is zeker. Een van de vele be-
wijzen hiervoor levert de brief van Susanna aan Pieter Cornelisz. 
Hooft waarmee zij een brief van Huygens aan Hooft doorstuurde. 

De briefwisseling tussen Huygens en Hooft via Susanna speelt 
zich af in augustus 1627. Constantijn en Susanna waren op 6 april 
van dat jaar in Amsterdam in het huwelijk getreden. Ze vestig-
den zich in Den Haag. Al op 18 juli vertrok Constantijn met prins 
Frederik Hendrik, door wie hij twee jaar eerder als secretaris in 
dienst was genomen, naar het leger in Gelderland. Op 20 juli sloeg 
de prins zijn kamp op voor Grol (Groenlo). Hij probeerde deze be-
langrijke vestingstad op de Spanjaarden te heroveren en begon al 
op 21 juli met het aanleggen van een circumvallatielinie. In een 
week tijd werd de stad op drie kilometer afstand omsingeld met 
een zestien kilometer lange wal met vijf schansen, veertien re-
doutes en andere versterkingen. Het hoofdkwartier van Frederik 
Hendrik lag ten zuidwesten van de stad en werd bewaakt door de 
Engelse schans (‘Fort des Anglois’). (Zie de kaart, het noorden is 
daarop rechts.) De omsingeling voorkwam dat de stad bevoorraad 
kon worden en diende tegelijkertijd om het Spaanse ontzettings-
leger onder leiding van Hendrik van den Bergh tegen te houden. 
Hij slaagde er niet in Groenlo te ontzetten. Troepen van Frederik 
Hendrik wisten intussen wel via zig-zag-loopgraven (‘aproches’) 
de stad te naderen en de muur te ondermijnen. Al op 19 augustus 
gaf de Spaanse bezetting van de stad zich over.1 

In het kamp van Frederik Hendrik herlas Huygens de biografie 
over de Franse koning Hendrik IV van Hooft.2 Hooft had hem dit 



boek vlak na verschijning in maart 1626 toegezonden.3 Op 7 augus-
tus 1627 schreef Huygens in het kamp voor Groenlo het gedicht 
‘Op P.C. Hoofts Henrick de Groote’. Hierin maakte hij zijn excuses 
dat hij dit niet al na de eerste lezing gedaan had en prees hij het 
werk zeer. Twee dagen later maakte hij nog een gedicht (‘Noch op 
het selve boek’) vol lof.4 Hij stuurde deze verzen met het hier als 
tweede besproken begeleidend briefje van 7 augustus voor Hooft 
naar zijn vrouw in Den Haag met het verzoek of zij zijn brief met 
de gedichten aan Hooft wilde doorsturen. Susanna stuurde brief 
en verzen op 10 augustus naar Hooft en zegt daarin onder andere 
dat zij zich verbaast dat haar man te midden van het krijgsgewoel 
heeft kunnen dichten. Zij biedt aan Hoofts eventuele antwoord 
graag aan Constantijn door te sturen. 

Hooft maakte dankbaar gebruik van haar aanbod. Hij dicht-
te het antwoordgedicht ‘Op ’t rijmen vanden Heere Constantijn 
Huygens, in’t Legher voor Grol’ en stuurde dat op 15 augustus 
met een brief voor Huygens naar Susanna.5 Hij schrijft haar dat hij 
háár vondst dat het verwonderlijk is dat Huygens heeft kunnen 
dichten in zo’n machtig gewoel en drukte, alleen maar op rijm 
heeft gelijmd.6 Dat rijm gaat zo:

Plattegrond van de belegering van Groenlo, 1627, Koninklijke Verzamelingen, Den Haag.
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‘k En zie maar Vastaards ziel uitblinken als een baak, 
die onbekommerd rijmt in woel en krijgsvervaardheid,
de dagelijkse dood beziende met bedaardheid.7

In haar brief aan Hooft waarin Susanna de door Hooft gebruikte 
vondst formuleerde, schrijft ze dat ook zij in dezelfde zending 
van haar wederhelft iets poëtisch heeft ontvangen. Om dat op 
waarde te schatten heeft ze geen andere Paris nodig dan haar ei-
gen geringe verstand, zegt ze.8 

Huygens stuurde haar drie gedichten: (1) ‘In effigiem meam 
paullo ante nuptias depictam’ van 31 juli 1627, (2) ‘Op mijn’ schil-
derije, korts voor mijn’ bruyloft gemaeckt’, de vertaling van (1), 

Jan Lievens, Constantijn Huygens, ca. 1626-1627, Rijksmuseum, Amsterdam.



Susanna van Baerle aan Pieter Cornelisz. Hooft, 10 oktober 1627, KB| nationale 
bibliotheek, KA 171ac, nr. 11.
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 gedateerd 2 augustus 1627, en (3) ‘Noch op de selven’ van 7 augus-
tus 1627. Gedicht (1) spoort het schilderij aan te spreken en te zeg-
gen hoe gelukkig hij (Huygens) was toen hij Susanna’s hart ver-
overde. In zijn vertaling luiden de eerste regels: 

Spreeckt, schilderij, en zegt hoe groote kracht van vreugden
Mijn ingewand verheugden,
Ten tijden als ik schier, of heel verwinner werd
Van mijner sterren hert. 

Ik heb eerder betoogd dat het schilderij dat hier wordt toege-
sproken het zwijgende portret door Lievens is.9 In gedicht (3) 
zegt Huygens tegen de schilder dat hij hem op het juiste moment 
heeft afgebeeld. Regel 1-4 luiden: ‘Schilder, ’tQuam soo wel te 
pass, / Recht eer dat ick Sterre was, / (Sterre was ick, met als sij / 
Haer verruijlde tegen mij,)’. Daarna had de schilder zijn gezicht 
niet meer kunnen schilderen, omdat het zoveel licht van Sterre 
had ontvangen, dat elke verf ervoor zwicht. En nu, vier maanden 
na zijn huwelijk in het legerkamp voor Groenlo, is het veel te laat 
zegt Huygens om mij vreugdevol af te beelden: ‘Mijn besitt is son-
der gade, / Soo mijn’ vreugden sonder paer, / En daer treckt het 
aensicht naer’. (Mijn bezit (Susanna) is zonder echtgenoot, en zo 
is mijn vreugde zonder wederhelft en dat is op mijn gezicht af te 
lezen.) 

Constantijn wist dat Susanna hem mis- 
te en beval zijn portret, dat bij Susanna 
in Den Haag hangt, zijn liefde voor haar 
uit te spreken. De gedichten op Lievens’ 
portret zijn liefdesgedichten. Het is in dit  
verband veelzeggend en chic dat Susanna 
aan Hooft schreef over deze gedichten 
geen andere Paris dan haar gezonde ver-
stand nodig te hebben. Zo spaarde ze de 
gevoelens van Huygens’ vriend Hooft, 
die haar twee jaar voor zij met Huygens 
trouwde, het hof maakte.10 Zij weet dat 
Constantijn haar heeft uitgekozen.

Detail: Constantijn Huygens, ‘Op een S van 
diamanten mij door Sterre gesonde’,  
KB| nationale bibliotheek, KA 40A 1627, 8.
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Vertaling VertalingSusanna van Baerle aan Pieter Cornelisz. Hooft

Mijnheer,

Ik geef u hierbij de beste helft van de laatste zending die ik 
van mijn wederhelft heb ontvangen.11 Behalve een brief kreeg 
ook ik iets poëtisch, maar om daarover een oordeel te vellen 
heb ik geen andere Paris nodig dan mijn geringe verstand.12 
Ik denk dat het herlezen van uw indrukwekkend geschrift 
hem tot deze te late lofdichten gebracht heeft. Ik verwonder 
me erover dat er nog tijd te vinden is in zoveel strijdgewoel 
om iets uit te richten. En ik verwijt mezelf dat ik van veel 
goeds weerhouden ben, nu ik zie dat ik bij meer rust minder 
tot stand heb gebracht.
 Als u, mijnheer, de moeite wenst te nemen om te antwoor-
den, verzoek ik u of dat plezier door mij ter hand gesteld mag 
worden. Ik zal er eeuwig voor blijven uw dienstbare vriendin,

Susanne van Baerle

Den Haag, 10 augustus [1627]



[  61  ]

Vertaling Constantijn Huygens aan Pieter Cornelisz. Hooft

Mijnheer,

Wat voor een waardevolle reisgenoot ik aan u heb gehad 
gedurende dit beleg, bij het herlezen van Henrick de Groote, 
die volmaakte kopie die voor zijn origineel nooit sterven zal, 
kunt u opmaken uit bijgaande regeltjes,13 die de noodzaak 
om de waarheid te spreken mij uit de pen heeft gestoten. U 
hoeft ze niet anders op te vatten dan of ze van uw doodsvijand 
kwamen; want die, meen ik, zou op z’n minst niet minder ge-
zegd kunnen hebben. Tot zover over de stof, maar wat betreft 
hun makelij, vraag ik slechts om genade, en dat ze met die 
goedertieren ogen gekeurd mogen worden, die zoveel hart 
hebben gestoken onder de riem van,

Mijnheer, uw dienstwilligste vriend C. Huygens

In het leger voor Grol, 7 augustus 1627

De heren Reael14 en Baeck,15 ben ik, met uw permissie, met het 
grootste plezier van dienst. 

Adres van brief 365, Constantijn 
Huygens aan Pieter Cornelisz. 
Hooft, 7 augustus 1627, 
Universiteitsbibliotheek  
Leiden, PAP 2.





[  199  ]

Ineke Huysman

Blijvende liefde voor de muziek  
tot de dood
Béatrix de Cusance aan Constantijn Huygens, 17 augustus 1653

‘Blijvende liefde voor de muziek tot de dood’ (‘l’amytié constan-
te pour la musique jusque à la mort’). Met die woorden eindigt 
Béatrix de Cusance, hertogin van Lotharingen, haar brief aan Con-
stantijn Huygens, waarbij ze hem een gouden klavecimbelhamer, 
oftewel een stemsleutel, schenkt. Die woorden én het cadeau ken-
merken hun opmerkelijke vriendschap die een periode van meer 
dan tien jaar zou beslaan.

Béatrix de Cusance werd in 1614 geboren op kasteel Belvoir 
in de Franche-Comté. Zij groeide op aan het Brusselse hof, waar  
Anton van Dyck haar in 1634 op het levensgrote schilderij vast-
legde dat nu in haar geboortekasteel hangt. Ze trouwde in 1635 
met de prins van Cantecroy, die twee jaar later al kwam te overlij-
den. Tien dagen later tekende ze een huwelijkscontract met Karel 
IV hertog van Lotharingen, met wie zij voor haar huwelijk al een 
liefdesaffaire had gehad. De hertog was echter al getrouwd met 
zijn nicht Nicole. Om die reden werden Béatrix en Karel door een 
pauselijke bul gedwongen gescheiden van elkaar te leven. In de 
periode 1640 tot 1662 onderhield Béatrix op haar bezittingen in de 
Zuidelijke Nederlanden culturele contacten met vooraanstaande 
personen zoals de Engelse royalistische ballingen. Na de dood van 
hertog Karels echtgenote Nicole in 1657 probeerde Béatrix tever-
geefs haar huwelijk met hem te hernieuwen. Pas op haar sterfbed 
in 1663 kwam het tot het door haar zo vurig gewenste wettige hu-
welijk. Béatrix’ verhouding met hertog Karel was funest voor haar 

Anton van Dyck, Béatrix de Cusance, 1634, Château 
Belvoir, Frankrijk. © Marc Barral Baron.



[  200  ]

reputatie, zowel in haar eigen tijd als in de geschiedschrijving, 
want ook nu nog staat zij vooral te boek als een maîtresse en intri-
gante. Dat beeld doet Béatrix echter onvoldoende recht, zo blijkt 
op grond van nog nauwelijks ontgonnen primaire bronnen.1 

Ook Constantijn Huygens behoorde tot de intimi van Béatrix. 
‘Ik maakte persoonlijk kennis met de hertogin van Lotharingen 
in het huis van Duarte,2 waar ze was gekomen om mij te zien!’ Dat 
noteerde Constantijn op 15 juli 1652 te Antwerpen in zijn dagboek,3 
hij was toen 55 jaar oud en zij 37 jaar. Die gebeurtenis zou het be-
gin inluiden van een vriendschap, waarmee ook een intensieve 
uitwisseling van brieven,4 gedichten, geschenken en diensten op 
gang kwam.5 Toen Constantijn Béatrix ontmoette, verkeerde zij in 
de hoogste kringen in de Zuidelijke Nederlanden. Hij maakte er 
geen geheim van dat hij daar zijn voordeel mee kon doen. In een 
van zijn brieven aan haar noemde hij haar ‘une ambassadrice de 
grande entremise’ (een ambassadrice die zeer goed kan bemid-
delen).6 Maar ook Béatrix zag het nut van haar vriendschap met 
Constantijn, die, hoewel lager op de maatschappelijke ladder, in 
contact stond met leden van de elite in de Noordelijke Nederlan-
den. Béatrix en Constantijn deelden hun passie voor muziek, die 
in hun correspondentie de boventoon voert. 

In navolging van de Orde van de Vereniging van de Vrolijkheid 
(l’Ordre de l’Union de la Joye), opgericht door de zusjes Amalia 
(Amélie) Margaretha en Anna Trajectina (Treesje) van Brederode, 
richtte Béatrix haar eigen orde op, l’Ordre du Marteau de Clavecin, 
oftewel de Orde van de Klavecimbelhamer.7 Constantijn, recent 
van knecht tot ridder bevorderd in de Orde van de Vereniging 
van de Vrolijkheid, had Béatrix over die Orde verteld. Het speet 
hem dat zij niet de grootmeesteres van deze Orde was, omdat 
hij niemand kende die beter in staat was om de voorschriften te 
handhaven.8 Hierop liet Béatrix Constantijn met onderstaande 
brief een gouden klavecimbelhamer bezorgen. Een ander exem-
plaar was bedoeld voor Maria de Casembroot, eveneens een mu-
ziekvriendin.9 Ook benoemde Béatrix Constantijn tot lid van haar 
eigen Orde van de Klavecimbelhamer. Als dank hiervoor zond hij 
haar een lofdicht gedateerd op 30 juli 1653, getiteld ‘À Madame de 
Lorraine sur son Ordre du Marteau de Clavecin. Raillerie’.10 In dit 
gedicht, waarin muziekmetaforen een grote rol spelen, geeft hij 
er voor het eerst blijk van hoezeer hij wordt gekweld door zijn lief-
de voor Béatrix. Vervolgens bedankt hij haar in een brief voor het 
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hamertje en stuurde nog meer stukken van Amélies orde.11 In on-
derstaande brief antwoordt Béatrix dat zijn verhalen haar hadden 
opgevrolijkt na alle ellende die ze sinds zijn vertrek enkele weken 
daarvoor met hertog Karel had moeten doorstaan. Deze had uit ja-
loezie over een vermeende minnaar in woede al haar kasten over-
hoopgehaald, op zoek naar schriftelijk bewijs.

Uiteindelijk is het contact een half jaar voor Béatrix’ overlijden 
in 1663 verbroken. Veelzeggend is Constantijns poging zijn brie-
ven aan Béatrix terug te krijgen. Op het eerste gezicht lijkt het 
idyllisch, Constantijn die het graf en de sterfplaats van Béatrix 
in Besançon bezoekt. In werkelijkheid was zijn reis vermoedelijk 
ingegeven door de wens alle belastende sporen (liefdesverklarin-
gen, roddels, toezeggingen et cetera) van hun vriendschap uit te 
wissen door zijn originele brieven aan haar te vernietigen. Toen 
dat op niets uitliep, vroeg hij Béatrix’ dochter Anne of zij mis-
schien zijn brieven aan haar moeder in haar bezit had en ze wilde 
terugsturen.12 Wat er ook mee is gebeurd, er resteert slechts een 
gedeelte van Constantijns kladbrieven, zijn originele brieven aan 
Béatrix zijn er niet meer. Óf ze zijn door Béatrix of haar dochter 
Anne aan het vuur toevertrouwd, óf Constantijn heeft ze inder-
daad gekregen en ze zelf vernietigd. In het gunstigste geval zijn 
ze toch bewaard en worden ze ooit nog gevonden. Pas dan zullen 
we echt weten hoeveel inniger hun verhouding is geweest dan de 
sociale afstand tussen hen destijds dicteerde.

Stemsleutel, Collectie  Masato Suzuki.
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Vertaling 17 augustus [1653]

U zult wel weten dat ik veel verschillende narigheden heb 
meegemaakt sedert uw vertrek van hier, waardoor ik geen tijd 
heb gehad om u te zeggen dat ik uw brieven met al die zaken 
betreffende uw Orde van de Vrolijkheid heb ontvangen, die 
ik met veel genoegen en luid lachend heb gelezen, alsof ik die 
hele mooie ceremonie had gezien, die zo goed gevonden en 
uitgedacht is als maar kan. 
 Wat de hamer betreft die ik u heb gezonden via de zoon13 
van de waarde Duarte,14 deze is voor uw dierbare vriendin 
mejuffrouw Guaissenbrote.15 Ik weet niet of u deze zo slecht 
gespelde naam goed begrijpt, maar ik beheers het Vlaams 
niet beter. Tenslotte is het voldoende dat u instaat voor haar 
verdienste om die te geloven zonder ze te hebben gezien.
De bijgevoegde hamer is voor u. Aldus ontvangt u deze 
rechtstreeks van mij, zo u wilt, met de verzekering dat ik met 
vreugde tekenen van herinnering aan u en nieuwtjes van 
uw hof ontvang, terwijl ik alle gelegenheid zal scheppen om 
u te betuigen dat ik zeer dankbaar ben en voldaan over alle 
goedheden die u bewijst aan haar, die u deze hamer zendt als 
teken van blijvende liefde voor de muziek tot de dood.

B.
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