
Hofwijck Buiten
De tuin van Constantijn Huygens

Huygens’ Hofwijck 
De buitenplaats van Constantijn & Christiaan Huygens

Westeinde 2 A
2275 AD, Voorburg

Voor openingstijden en verdere informatie zie 
www.hofwijck.nl

U wilt iets organiseren in de tuin? Trouwen, dineren, 
borrelen, vergaderen, kinderfeestje? Neem contact met 

ons op 070 387 2311 / info@hofwijck.nl

Hofwijck is de creatie van één man, Constantijn 
Huygens. Constantijn nam de buitenplaats in 
gebruik in 1642. Hij was toen 45 jaar oud, precies 
halverwege zijn lange leven. Hofwijck is bedoeld 
als een plek om uit te rusten, een klein paradijs 
aan de Vliet waar Constantijn zijn drukke Haagse 
leven als secretaris, raad en rekenmeester  van 
Frederik Hendrik, de stadhouder en Prins van 
Oranje, even kon vergeten. De naam Hof-wijck 
is dan ook heel bewust gekozen, in de betekenis 
van ‘wijken van het hof’, weg uit Den Haag. 

De plattegrond van Hofwijck heeft de 
vorm van het menselijk lichaam. Dat is 
naar een idee van de Romeinse architect 
Vitruvius. Hij schreef dat een bouwwerk 
optimaal functioneert wanneer het volgens 
de verhoudingen van het menselijk 
lichaam is opgebouwd. Constantijn heeft 
dat uitgangspunt letterlijk toegepast op 
zijn tuin. Vandaag de dag is alleen het 
bovenlichaam bewaard. Het onderlichaam 
is verdwenen bij de aanleg van de 
spoorlijn Den Haag – Gouda in 1876

Constantijn Huygens was een liefhebber van 
de bouwkunst. Hij ontwierp omstreeks 1640 
zelf zijn buitenplaats Hofwijck. De creativiteit 
en perfectie die hij nastreefde als dichter en 
componist is hier ook zichtbaar. De buitenplaats 
is niet gebouwd om mee te pronken, integendeel. 
Het kleine bakstenen huis is heel sober, de tuin 
heeft een menselijke maat. Maar beide zijn 
door Constantijn volgepakt met verrassende 
elementen die u al wandelend op uw gemak zult 
ontdekken. 

De Vliet was in de 17e eeuw een drukbevaren 
waterweg, de verbinding tussen Den Haag, 
Delft en Leiden. Constantijn zat graag op 
zijn aanlegsteiger, zijn ‘Uitzit’, om naar de   
trekschuiten te kijken en een praatje te maken 
met de schippers. Van hen hoorde hij ook 
het laatste nieuws uit de stad. Vanaf de Uitzit 
had Constantijn een weids uitzicht over de 
weilanden naar Delft en Nootdorp. Hij schreef 
dat de koeien aan de overkant van de Vliet hem 
’s ochtends loeiend begroetten. Ook hier heeft de 
tijd helaas niet stilgestaan.

In 1653 publiceerde Constantijn een 
kolossaal gedicht over zijn buitenplaats, 
van ruim 2.800 versregels lang. Het gedicht 
is een zogenaamd ‘hofdicht’, een gedicht 
over een hofstede of buitenplaats. Direct 
na publicatie werd het zo populair dat het 
een rage veroorzaakte. Veel bezitters van 
buitenplaatsen gaven dichters de opdracht 
ook hún buitenplaats te bezingen. Onze 
kennis over Constantijns tuin halen wij 
grotendeels uit dit gedicht. 
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Welkom op Hofwijck

Constantijn & zijn tuin
Ontdek wat de naam 
Hofwijck betekent. En 
verbaas u over de vorm 
van de plattegrond van de 
buitenplaats.

De bolbaan
Op Hofwijck kon ook aan 
sport worden gedaan. Het 
bolspel, of kegelspel, was 
in de Gouden Eeuw een 
geliefd tijdverdrijf. 

De Uitzit
De Vliet was in de 
Gouden Eeuw een drukke 
waterweg. Constantijn zat 
graag op zijn aanlegsteiger, 
zijn ‘Uitzit’, en knoopte 
dan praatjes aan met de 
schippers. 

Hondengrafje
Constantijn hield van 
honden, vooral toen hij 
wat ouder werd en vaker 
op Hofwijck verbleef. Let 
op het gedichtje!

Christiaans kleur
De luiken aan het huis 
Hofwijck zijn sinds 
2013 geschilderd in 
een vol okergeel. Dat 
is een ongewone kleur, 
maar we volgen daarin 
Christiaan Huygens, de 
grote wetenschapper en 
Constantijns tweede zoon.

Het huis, de buitenkant
Het huis Hofwijck is 
een van de kleinste 
buitenhuizen uit de 
Gouden Eeuw. Het 
opgaande talud naar de 
voordeur is geïnspireerd 
door de bruggen van 
Venetië. De ijskelder 
maakte het verblijf in de 
zomer extra aangenaam.

Constantijns ‘tamme 
wildernis’
Op het westelijk eiland 
heerst, binnen de strakke 
paden, chaos. Alles wat 
aanwaait mag er groeien, 
de zilverdennen reiken tot 
de hemel en vormen in 
de winter een beschutting 
tegen de snijdende wind.

Geschilderde 
bedriegertjes
Het lijken op het eerste 
oog manshoge sculpturen, 
maar ze blijken 
geschilderd in grijstinten, 
het zijn grisailles.

Verscholen in het 
prieel
Hoe Constantijn ertoe 
kwam Trijntje en Kees te 
vergelijken met Adam en 
Eva, en de Heerweg (nu 
het Westeinde) met het 
paradijs.

Een eilandje vol 
kruiden
Verborgen tussen de hagen 
groeien hier de heerlijkste 
kruiden. Constantijn 
gebruikte ze voor zijn 
‘reuckwatertjes’, zijn 
parfums.

De Atheense galerij
In de rust van het 
Voorburgse liep Constantijn 
graag mijmerend of 
filosoferend door zijn stoa, 
zijn Griekse zuilengalerij.

Het gedicht Hofwijck
Om ervoor te zorgen dat 
zijn geliefde buitenplaats 
nooit verloren zou gaan, 
bezong Constantijn haar 
in een gedicht van 2.800 
versregels. Monumenten 
kunnen vergaan, het woord 
is eeuwig.

Het onmisbare handboek
‘Den Nederlandtsen 
Hovenier’ van Jan van 
der Groen was het meest 
populaire handboek voor de 
tuinkunst in de 17e eeuw. 
Van der Groen putte uit een 
rijke ervaring, hij was de 
hovenier van de Oranjes.

Een tuinkas boordevol 
informatie

De tuinbaas stelt zich 
voor
Tijdens de wandeling door 
de tuin wordt het verhaal 
verteld door de tuinbaas. 
Die van nu én die van 
Constantijn.

Een tuin heeft tijd 
nodig om te groeien
In het gedicht Hofwijck 
doet Constantijn alsof 
zijn tuin een eeuw oud 
is. Een tuin met machtige 
bomen. Terwijl die tuin in 
1653, toen hij het gedicht 
schreef, pas 11 jaar oud 
was. Waarom?

De tuin die er niet meer is
Hofwijck was eens veel 
groter. Maar bij de aanleg 
van de spoorlijn Den Haag-
Gouda in 1876 sneuvelde 
een groot deel. Bijna 
niemand vond dat toen een 
probleem, de voordelen van 
het snelle reizen per trein 
wonnen het pleit.

De boomgaard
Oude Hollandse 
fruitbomen domineren 
deze boomgaard. 
De stoofperen en 
appelsoorten zijn 
bewaarfruit, die kun je 
ook in de winter nog in 
een taart verwerken. 

Gezichten op Hofwijck
Voor de lezer die het lange 
gedicht Hofwijck aandurfde, 
voegde Constantijn een 
gravure toe waarop de 
buitenplaats van alle kanten 
in beeld is gebracht.

Leven van het land
Groente van eigen land, 
fruit uit eigen boomgaard, 
karpers uit eigen vijver, op 
een buitenplaats smaakt 
alles beter.
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