
De briefwisseling van Constantijn Huygens: droevig bericht 

 

Van de Nederlandse dichter en diplomaat Constantijn Huygens sr. (1596-1687) zijn een 

groot aantal brieven overgeleverd, waarvan er sinds 2010 zo’n 8922 online beschikbaar 

zijn in de database ‘Briefwisseling van Constantijn Huygens 1607-1687’ van het Huygens 

ING. In deze serie blogs worden er brieven uitgelicht die Constantijn in zijn jonge jaren 

uitwisselde met zijn ouders en zussen, en die een persoonlijkere kant van hem laten zien. 

 

Portret van Constantijn Huygens met zijn vijf kinderen, uit 1639 (hij is dan 43) door Adriaen 

Hanneman, Mauritshuis. Afgebeeld zijn, met de klok mee, dochter Susanna en zonen 

Christiaan jr., Philips, Lodewijk en Constantijn jr. 

 

Constantijn en zijn vrouw Susanna van Baerle (1599-1637) krijgen samen vijf kinderen, vier 

jongens en een meisje, die (op zoon Philips na) allen nog in leven zijn als hij zijn 

autobiografie Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken (1678) schrijft. Hij 

draagt het werk dan ook op aan zijn (mannelijke) nakomelingen. [1] Constantijn komt zelf 

ook uit een groot gezin met zes kinderen, twee jongens en vier meisjes. Hij schrijft in Mijn 

leven echter weinig over hen. Alleen zijn broer Maurits (1595-1642) komt af en toe aan bod. 

Het wordt hieruit dan ook helemaal niet duidelijk dat het gezin tweemaal afscheid heeft 



moeten nemen van een zusje. Zo overleed in 1612 Constantijns zusje Elizabeth (1598-1612) 

en in 1618 overleed Catharina (1601-1618). Hier rept hij totaal niet over in Mijn leven. 

 

Elizabeth 

In Constantijns andere autobiografie, Mijn jeugd (1629-1631), die gedetailleerder ingaat op 

zijn jonge jaren en die hij op een stuk jongere leeftijd schrijft, komt Elizabeths overlijden wel 

aan bod. Mogelijk herinnert hij het zich nog beter omdat het niet zo lang geleden is, of vindt 

hij het belangrijk om het hier wel op te nemen omdat het enkel over zijn jeugd gaat. 

Constantijn schrijft: ‘De maand mei, waarin vanouds de Haagse jaarmarkt, de zogenaamde 

kermis, gevierd werd, werd voor ons gebrandmerkt door een uiterst rampzalige 

familiegebeurtenis.’[2] Elizabeth, dan 14 jaar oud, overlijdt aan ‘fatale buikkrampen’. 

Constantijn schrijft dat het binnen een paar uur gedaan was en dat de artsen niets hadden 

kunnen betekenen.[3] In Vileine hippocraten schrijft Barend Haseker dat de diagnose 

‘stangulatio uteri’ luidde, maar dat het waarschijnlijk is dat het om een ‘steeldraai of torsie 

(draaiing) van het ovarium (eierstokken) of mesenterium (buikvlies)’ ging, of mogelijk ‘een 

destijds nog onbekende ziekte als een appendicitis (blindedarmontsteking) […] vergezeld van 

een buikvliesontsteking’.[4]  

Afbeelding van de vrouwelijke anatomie, door Amatus Bourdon in Nouvelles Tables 

Anatomiques uit 1678. 

 



Constantijn schrijft in Mijn jeugd over Elizabeth ‘in zekere zin was zij meer dan de andere het 

lievelingskind geweest van haar ouders’.[5] Deze waren dan ook niet te troosten toen bleek 

dat zij overleden was. Constantijn vindt zelf dat zij daarbij ‘de Algoede en Allerhoogste God 

eigenlijk onrecht’ aandeden, omdat deze Elizabeths ziel slechts weer tot zich had genomen. 

Hij heeft echter ook begrip voor hun verdriet. Zo vraagt hij God om de last, mocht deze ooit 

ook hem ten deel vallen, draaglijk te maken en hem te leren de slagen te verduren die zijn 

‘vaderhart’ nog zullen treffen.[6] Over Catharina’s overlijden, zes jaar later, schrijft 

Constantijn niet in Mijn jeugd. Hij beëindigt het werk voor hij bij 1618 is aangekomen. Er 

zijn echter wel verschillende brieven bewaard gebleven uit deze periode, die een veel 

persoonlijkere kant van Constantijn weergeven. 

 

Catharina 

In 1618 bevindt Constantijn zich voor enkele maanden in Engeland, waar hij via een brief te 

horen moet krijgen dat zijn zusje Catharina (1601-1618) is overleden op 17-jarige leeftijd. 

Over haar doodsoorzaak is ons helaas niets bekend.[7] Het is echter wel duidelijk dat zij al 

geruime tijd ziek was. In zijn eerste brief aan zijn ouders vanuit Engeland, van 16 juni, 

schrijft Constantijn al dat hij graag hoort hoe het met zijn arme zusje gaat en dat hij haar met 

veel verdriet heeft achtergelaten: ‘Je désire grandement d’entendre comment il va de ma 

povre soeur Catherine que j’ay quitté avec beaucoup de regret.’[8] Op 22 juni schrijft 

Constantijn dat hij ondertussen een brief van zijn ouders heeft ontvangen die al op 11 juni is 

verstuurd. Hieruit blijkt dat er nog geen verbetering in Catharina’s gezondheid te melden viel: 

‘Pour Catelyntgen, j’en suis tousjours en peine et ne sçay ce que la longueur du temps 

pourroit apporter. Je désire que ce soyent tousjours les premières nouvelles quand on me fera 

ce bien de m’escrire.’[9] Constantijn vraagt om op de hoogte gehouden te worden, maar 

Catharina is in de tussentijd al overleden, op 18 juni.[10]  

 

 

Fragment uit Constantijns brief van 16 juni 1618: ‘Je désire grandement d’entendre 

comment il va de ma povre soeur Catherine que j’ay quitté avec beaucoup de regret.’ 

 



Een vreemde reactie 

Constantijn bevindt zich ver van zijn familie en vrienden in een vreemd land als hij 

uiteindelijk op 25 juni het bericht krijgt dat zijn zusje niet meer in leven is. Uit zijn brief van 

26 juni is op te maken dat hij niet halsoverkop terugkomt naar de Republiek, maar zijn 

verdriet alleen zal moeten verwerken. Constantijn zou immers nooit op tijd terug kunnen zijn 

voor de begrafenis. Wanneer afgegaan wordt op de transcriptie van zijn brief, die is 

opgenomen in de vroeg twintigste-eeuwse editie van de brieven van Constantijn Huygens, 

bewerkt door J.A. Worp lijkt het bovendien alsof Constantijn er niet teveel woorden aan vuil 

wil maken. De editie vermeldt slechts een kort briefje van Constantijn, waarin hij schrijft dat 

hij zich goed probeert te houden voor zijn omgeving en dat hij niet in Engeland in de rouw 

wil gaan.[11] Dit lijkt een ietwat koele reactie, zeker gezien de bezorgdheid die blijkt uit zijn 

eerdere brieven aan het thuisfront. Wanneer de scan van de originele brief (te vinden in de 

Koninklijke Bibliotheek) erbij wordt gepakt, blijkt de situatie toch iets anders te liggen.[12]  

 

De n’ouvrir jamais plus des lettres à table 

In Constantijns originele brief is te lezen dat hij de brief van zijn ouders rond 8 uur ’s avonds 

tijdens het diner heeft ontvangen, en dat hij hiervan heeft geleerd nooit meer brieven te 

openen aan tafel: ‘Pour m’enseigner, je croy, de n’ouvrir jamais plus des lettres à table.’[13] 

Ook schrijft hij dat het nieuws hem ontzettend zwaar valt, zeker nu hij in een ‘vreemd land’ 

en zo ver van zijn ‘trouwe vrienden’ is, maar dat hij zichzelf probeert voor te houden dat het 

Gods wil is: ‘j’ay dit à par moi sa volonté soit faicte o Eternel’.[14] Ook laat Constantijn 

weten dat hij wat tijd voor zichzelf heeft moeten nemen omdat hij weer hevige aanvallen van 

melancholie heeft gekregen: ‘Cependant Dieu sçait la résolution que j’ay prise de bon heure 

de faire teste aux plus violents assauts de la mélancholie à laquelle naturellement je me trouve 

fort enclin, quelque mine extérieure que je face devant le monde.’[15] Uit zijn 

oorspronkelijke brief blijkt duidelijk dat Constantijn helemaal niet koeltjes reageert op het 

droeve nieuws, maar dat het overlijden van Catharina hem zeer heeft geraakt. 

 



 

Fragment uit Constantijns brief van 26 juni 1618: ‘Très honorez parents, La réverbération 

du coup de bresche dont il a pleu au bon Dieu de battre notre famille, n’est parvenue à mes 

oreilles que hier, qui fut le 25e de ce mois, stile nouveau, environ les huit heures sur le 

souper. Pour m’enseigner, je croy, de n’ouvrir jamais plus des lettres à table.’ 

 

Bijzonder ongepast 

Toch zit de wat selectieve transcriptie in J.A. Worp’s editie er niet helemaal naast. 

Constantijn probeert zich inderdaad goed te houden tegenover zijn omgeving en wil wachten 

met het in de rouw gaan: ‘jusqu'à tant que je revienne au Pays Bas [...] ou au moins jusqu'à 

sur la fin de mon partiment’.[16] In de originele brief legt hij echter wel uit waarom hij 

hiervoor kiest. Constantijn schrijft dat hij het bijzonder ongepast (‘entièrement hors de 

propos’) zou vinden om in rouwkleding te paard door Engeland zou reizen. Bovendien, merkt 

hij op, zou hij zo de hele wereld laten weten dat hij vijftig mijlen (een mijl is een ‘klein uur 

gaans, rond de vier kilometer) verderop een dode zuster heeft: ‘Aussi bien qu’est-il besoin 

que tout le monde sçache par deça que j’ay une sœur morte a cinquante lieues d’ici.’[17] Uit 

een brief van een kleine week later, 1 juli, blijkt dat zijn nieuwe vrienden in Engeland het 

daarmee eens zijn: ‘Pour des habits de dueil, chascun me conseille de ne m’en donner peine 

tant que je seray ici, mais bien qu’au partir je me pourvoye de quelque honeste accoustrement, 

à quoy les estofes se trouvent icy fort propres.’[18] Wanneer hij vertrekt zal Constantijn 

alsnog zijn rouwkleding aantrekken. 

 

Roosje Peeters, 23 augustus 2017 
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