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Voorwoord
Met dit proefschrift rond ik een onderzoek af waarmee ik tijdens mijn studie in Groningen
ben begonnen. In 2006 werd ik aangesteld als promovendus aan de Universiteit van
Amsterdam. Waar mijn scriptie – en de eruit voortgekomen publicatie – de titel De rol van de

schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens droeg, luidde de werktitel van het
onderzoek dat ik de afgelopen jaren heb gedaan ‘Constantijn Huygens als kunstkenner, criticus en mecenas’. De titel die het proefschrift uiteindelijk heeft gekregen geeft, zoals zal
blijken, al iets aan van de verandering die mijn visie op Huygens als kunstkenner heeft
ondergaan. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door het Instituut voor Cultuur en
Geschiedenis en het Amsterdams Centrum voor Studie van de Gouden Eeuw.
In dit voorwoord richt ik mij tot iedereen die aan het tot stand komen van dit proefschrift een
bijdrage heeft geleverd. Allereerst bedank ik mijn promotores. Johan Koppenol voor het
vertrouwen dat hij mij heeft gegeven vanaf het moment dat ik me als student bij hem meldde
en voor zijn constante aanmoediging in de jaren daarna. Eric Jan Sluijter bedank ik voor het
delen van zijn passie voor de kunst van de Gouden Eeuw, zijn bezielde begeleiding en voor de
hartelijkheid waarmee hij mij in zijn team heeft opgenomen. Frans Blom, mijn co-promotor,
bedank ik voor de vele enthousiaste gesprekken over Huygens en de wetenschap en voor het
vertalen van een grote hoeveelheid Latijnse teksten. Verder wil ik hier Ad Leerintveld
bedanken die vanaf het begin bij mijn onderzoek betrokken is geweest; geweldig hoe hij altijd
tijd nam om met mij over Huygens te praten. De inzet van deze begeleiders is van onschatbare
waarde geweest. Dat ook Lia van Gemert, Elmer Kolfin, Henk van Nierop, Karel Porteman en
Katlijne van der Stighelen in mijn promotiecommissie plaats wilden nemen, maakt me trots.
Mijn dank gaat ook uit naar vele collega’s die mij op verschillende manieren hebben
geholpen bij dit onderzoek. Binnen het Kunsthistorisch Instituut bedank ik met name Junko
Aono, Marten Jan Bok, Jitske Jasperse, Koenraad Jonckheere, Erna Kok, Elmer Kolfin, Arjan
de Koomen, Anique de Kruijf, Frauke Laarmann, Annika Rulkens, Madelon Simons, Anna
Tummers en Thijs Weststeijn voor hun hulp, belangstelling en betrokkenheid. De aio’s in de
promovendigroep van Eric Jan Sluijter bedank ik voor hun enthousiasme voor onderzoek en
voor het aanscherpen van mijn ideeën. Dezelfde gevoelens koester is voor mijn medeprovendi bij het Huizinga Instituut, onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis. En met
Momus – Judith Brouwer, Feike Dietz, Nina Geerdink, Roeland Harms, Helmer Helmers –
proost ik graag op de afronding van mijn onderzoek. Nanne Streekstra en daarna Boukje Thijs
hebben mij op dit academische spoor gezet, waarvoor ik zeer dankbaar ben. Mijn huidige
werkgever bedank ik voor de zeer prettige samenwerking en voor de tijd die mij is geboden
om mijn proefschrift af te ronden.

Nu wil ik mij richten tot de vrienden die mij hebben bijgestaan. Mensen die naar mijn
eindeloze verhalen over Huygens bleven luisteren. Een paar noem ik hier bij naam. De meiden
van Nederlands ben ik dankbaar voor hun nimmer aflatende steun en gezelligheid. Esther van
der Meer en Susanne Voorn bedank ik specifiek voor hun hulp bij het afronden van de tekst.
Johanneke Braam en Jacquelyn Coutré ben ik dankbaar voor respectievelijk het ontwerpen
van de omslag en de Engelse vertaling van de samenvatting. Dat een proefschrift schrijven en
een marathon lopen veel met elkaar te maken hebben, leerde ik van Marieke Schoonen. Karin
Kleijwegt bedank ik ervoor dat ze er altijd voor me was. Denkend aan Steven van der Vegt wil
ik schrijven over mooie zomers in het hoge noorden, over eindeloze groene velden, hoge
bergen en fonkelende sneeuwvelden, en over al dat andere.
De laatste woorden zijn voor mijn familie. Ik ben dankbaar voor alles waarmee ze mij
omringen en trots dat Martijn en Hester mij als paranimfen willen bijstaan. Mijn ouders
bedank ik voor meer dan ik kan verwoorden. Daarom draag ik dit boek aan hen op.
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