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HOOFDSTUK 1: Schilderkunst in Huygens’ poëzie 

Inleiding 

Huygens heeft ruim 300 gedichten geschreven waarin de schilderkunst een rol speelt.18 Het 

zijn gedichten waarin schilders en schilderijen centraal staan, maar ook komt de schilderkunst 

voor in gedichten over andere onderwerpen. Verder schreef hij beeldende poëzie en gedichten 

waarin hij de schilderkunst als metafoor gebruikte. Het doel van dit hoofdstuk is om de 

manieren waarop Huygens over schilderkunst dicht te analyseren. De nadruk ligt daarbij op 

de bestudering van de ontstaanscontext en de gebruiksfunctie van de gedichten.  

 

Studies naar de wisselwerking tussen literatuur en beeldende kunst 

Er is op verschillende manieren onderzoek gedaan naar literatuur waarin de beeldende kunst 

voorkomt. In 1983 onderscheidde Arno Dolders vier categorieën: (1) ‘studies dealing with the 

theoretical comparison between painting and poetry’, (2) ‘studies dealing with the transfer of 

rules from poetics and rhetoric to the theory of painting’, (3) ‘studies of ut pictura poesis 

applying to poems that, by means of description, call up in the reader’s mind an image in the 

form of a painting’ en (4) studies ‘comparing the visual arts and the literature of a specific 

period’. Het betreft dus een breed en diffuus onderzoeksgebied.19 Aan de hand van enkele 

studies waarin de wisselwerking tussen beeldende kunst en literatuur centraal staat, zullen 

hierna verschillende methodologische uitgangspunten worden belicht.  

Gisbert Kranz deed onderzoek naar beeldgedichten, een type gedichten dat hij als volgt 

definieerde:  

 

Bildgedichte sind Verse, die sich auf ein Bildkunstwerk beziehen (Gemälde, Skulptur, Druckgraphik, 
Zeichnungen, Bildteppich, Mosaik, Glasmalerei, Gemme, Vasenbild oder figurale Schmiedearbeit).20 

 

Zijn werk heeft, zonder twijfel, de breedste opzet van alle publicaties over de kruisbestuiving 

tussen kunst en literatuur. Kranz legde zich met name toe op inventarisatie van 

                                                      
18 Dit heeft mijn inventarisatie van zijn volledig poëtische oeuvre uitgewezen. In bijlage 1 is de tekst van al deze 
gedichten opgenomen. Daar wordt ook uitgelegd dat het er waarschijnlijk nog meer zijn. Ik heb namelijk in mijn 
bestudering van Huygens’ complete oeuvre bij de Nederlandse gedichten een ruimere selectie gehanteerd dan 
bijvoorbeeld bij zijn Latijnse gedichten. 
19 Dolders (1983): ‘Ut picture poesis: a selective, annotated bibliography of books and articles, published between 
1900 end 1980, on the interrelation of literature and painting from 1400 to 1800’. Zie specifiek p. 106. Dat voor 
dit literatuuroverzicht de problemen van interdisciplinair onderzoek gelden, blijkt uit een opmerking bij de 
tweede categorie. Daar schrijft Dolders namelijk dat ‘the quality and quantity of art historical studies in this field’ 
en de ‘studies about the emblem’ vragen om een ‘separate and different sort of bibliography’. Het is immers niet 
te rechtvaardigen om in een bibliografie over het verband tussen literatuur en schilderkunst kunsthistorische 
publicaties weg te laten. 
20 Kranz (1981) I, p. 7. 
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beeldgedichten die werden geschreven gedurende 28 eeuwen en in 33 taalgebieden. 21 Kranz 

indexeerde ook Huygens’ poëzie. Op anderhalve bladzijde noemt hij ruim 70 gedichten. De 

inventarisatie is gebaseerd op Worps editie van Huygens’ poëzie.22 Dat Kranz het begrip 

beeldgedicht breed nam, blijkt uit het feit dat hij, in tegenstelling tot wat de geciteerde definitie 

doet vermoeden, ook Huygens’ grafdichten op schilders tot zijn corpus rekende. Inhoudelijk 

worden Huygens’ gedichten door Kranz niet besproken. 

 Een meer specifiekere studie is die van Marianne Albrecht-Bott: Die bildende Kunst in 

der Italienischen lyrik der Renaissance und des Barock (1976). Zij bespreekt zeventiende-

eeuwse Italiaanse bundels van beeldpoëzie, waarbij Giovanni Battista Marino’s (1569-1625) La 

Galleria (1619) als richtlijn fungeert.23 Zij richt zich op de manier waarop portretten en andere 

kunstwerken in de door haar centraal gestelde bundels worden beschreven. Albrecht-Bott 

analyseert de motieven en onderzoekt hun herkomst. Een belangrijk resultaat van deze studie 

is het gedetailleerde overzicht dat ze geeft van de gebruikte topoi in Italiaanse verzamelingen 

met beeldgedichten.24  

De studie The Viewer as Poet (1993) van Norman Land is zijdelings aan het werk van 

Albrecht-Bott gerelateerd. Het werk onderzoekt ‘the history and nature of a particular way in 

which certain Renaissance viewers in Italy said they responded to or experienced works of 

art’.25 Zijn corpus is breder dan dat van Albrecht-Bott. Land richt zich niet slechts op 

beeldgedichten maar onderzoekt alle vormen van wisselwerking tussen kunst en literatuur. 

Naast poëzie rekent hij dagboeken, brieven en kunsttheoretische werken tot zijn 

werkmateriaal. Zijn studie zoekt naar antwoorden op de vraag hoe er in de Italiaanse 

Renaissance over de beeldende kunst werd gedacht.  

 

Ook naar vroegmoderne Nederlandse dichters die zich door de kunst hebben laten inspireren, 

is onderzoek gedaan. Zo publiceerden Karel Porteman en Hugo Brems in 1979 de bundel: 

Poëzie en beeldende kunst. Een thematische bloemlezing uit de Nederlandse poëzie vanaf de 

16e eeuw tot heden. Ze namen, naast werk van onder andere Jan Vos, Joost van den Vondel en 

Jeremias de Decker ook gedichten van Huygens op.26 In het onderzoek naar de wisselwerking 

tussen poëzie en beeldende kunst in de vroegmoderne tijd is tot nu toe de meeste aandacht 

besteed aan het oeuvre van Vondel.27 Daarnaast zijn er belangrijke studies gepubliceerd over 

                                                      
21 Aan de hand van deze verzameling publiceert Kranz in 1986 zijn Meisterwerke in Bildgedichten waarin hij 
dertien essays opneemt over specifieke kunstwerken. Zie: Kranz (1986).  
22 Kranz (1981) II, pp. 943-944. 
23 Albrecht-Bott (1976), pp. 5-13. 
24 Idem, p. 69. Topoi zijn literaire gemeenplaatsen, vaste gedachtewendingen in de poëzie die vaak aan de 
oudheid zijn ontleend.  
25 Land (1994), p. xv.  
26 Poëzie en beeldende kunst (1979). 
27 Jochem Becker heeft facsimile’s laten verschijnen van diens Vorstelijke Warande der Dieren en diens Den 
Gulden Winckel en een artikel geschreven over Vondels gedichten op het portret van Christina van 



21 

 

de beeldgedichten van Jan Vos en in een artikel van Hessel Miedema staat één beeldgedicht 

van Pieter Cornelisz. Hooft centraal.28 Beeldgedichten komen verder voor in publicaties over 

gerelateerde onderwerpen. Als voorbeelden noem ik het onderzoek van Eric Jan Sluijter naar 

gedichten op schilderijen met mythologische en erotische onderwerpen, het werk van Ilja 

Veldman over onderschriften bij het werk van de graveurs Van de Passe en de studie van 

Stephanie Dickey over Rembrandts portretprenten.29 

 Over Huygens’ beeldgedichten als groep is relatief weinig gepubliceerd. Ad Leerintveld 

heeft geschreven over de gedichten die Huygens vervaardigde naar aanleiding van portretten 

die er van hem zijn gemaakt. Verder heb ik een lijst opgenomen van door Huygens geschreven 

portretgedichten in mijn boek over Huygens en de kunst en heb ik met Jan Bloemendal 

gepubliceerd over Huygens’ portretgedichten op Haagse predikanten.30 Daarnaast komen 

Huygens’ beeldgedichten voor in het oeuvre van Jan Emmens. In zijn Rembrandt en de regels 

van de kunst (1979) wees hij op een ‘kunsttheoretisch vacuüm tussen het maniërisme en het 

classicisme’ en gebruikte hij Huygens’ gedichten in zijn analyse van de zeventiende-eeuwse 

kunstopvattingen.31 Emmens behandelde de poëzie als theoretische bron, net als de 

kunstliteraire teksten uit die periode.32 Hoewel op dit werk in de loop van de jaren veel kritiek 

is gekomen van onderzoekers van de zeventiende-eeuwse kunstliteratuur, is er weinig 

geschreven over de vraag of, en zo ja hoe de poëzie voor de analyse van kunsttheoretische 

opvattingen kan worden gebruikt.33 

 

De indeling van Porteman 

Hoe kunnen de gedichten van Huygens waarin de schilderkunst voorkomt het best worden 

benaderd? Er zijn verschillende manieren van onderzoek mogelijk. Waar een inventarisatie 

alleen analytisch tekort schiet, laat bijvoorbeeld een studie naar kijkerservaring weer de vragen 

                                                                                                                                                                      
Zweden.Vondel (1613), Vondel (1617) en Becker (1972-1973). Porteman publiceerde over Joachim von 
Sandrarts prentserie de Maanden van het jaar (waarin de Nederlandse gedichten van Vondel en Latijnse van 
Barlaeus zijn opgenomen). Ook schreef hij over de gedichten die Vondel vervaardigde naar aanleiding van zijn 
eigen portret en over Vondels ‘Op een Italiaensche Schildery van Susanne’, diens ‘Raetsel’ en diens ‘Op enen berg, 
zo ver van huis’. Zie Porteman (1979), (1986), (1987) en (1992). Zie over schilderkunst in Vondels 
Bespiegelingen (1662): Bakker (2005). 
28 Jan Vos’ gedicht Zeege der Schilderkunst (1654) is onderwerp van het proefschrift van Gregor Weber. Hij 
gebruikte beeldgedichten van Huygens ter onderbouwing van zijn betoog. Zie: Weber (1991). Zie voor andere 
artikelen over Vos bijvoorbeeld: Mourits (1990), Porteman (1992) en Porteman (2006-2007). Zie over werk van 
Vondel, Vos en Questiers op Rubens’ Hero en Leander: Spies (2000a). Zie Miedema (1968) over Hoofts ‘Op de 
swemmende Roomsche maeghde, by den Heere Pieter Rvbens, geschildert’. 
29 Zie Sluijter (2000), (1986)1, Veldman (2001), p. 57, 182, Veldman en Klein (2003) en Dickey (2004). 
30 Leerintveld (1990), Broekman (2005), pp. 51-56 en Broekman en Bloemendal (2008). 
31 Emmens (1979), p. 9.  
32 Dit deed hij ook al eerder. In 1965 publiceerde Emmens zijn artikelen ‘Apelles en Apollo. Nederlandse 
gedichten op schilderijen in de 17de eeuw’ en ‘Ay Rembrant, maal Cornelis stem’ waarin hij Huygens’ poëzie 
gebruikte bij de behandeling van onderzoek naar ‘De vrije dichtkunst en het schilderkunstig handwerk tussen 
1550 en 1650’ en ‘Katholicisme en Protestantisme in de 17de eeuwse kunstwaardering’. De artikelen werden 
gepubliceerd in zijn verzameld werk. Zie Emmens (1981a en b). 
33 Het komt slechts ter sprake in enkele van de hiervoor genoemde publicaties over beeldgedichten van Vondel en 
Vos.  
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over poëtische genres buiten beschouwing. En bij een onderzoek naar de herkomst van 

gebruikte motieven blijft de historische gebruikscontext van de gedichten vaak onderbelicht. 

In 1984 publiceerde Karel Porteman een methodologisch artikel waarin hij, vanuit de 

op dat moment bestaande historiografie, drie manieren onderscheidde van onderzoek naar 

interferentie tussen zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur en beeldende kunst.34 Kan deze 

methode worden gebruikt voor de behandeling van Huygens’ gedichten waarin de beeldende 

kunst voorkomt? In het onderstaande zal ik de drie manieren kort samenvatten en nagaan in 

hoeverre de gedichten in deze indeling vallen in te passen.  

 

In de eerste plaats noemt Porteman het pictorialisme, waarmee hij doelt op de mogelijkheid 

tot onderzoek naar literatuur waarin in- en expliciete verwijzingen naar de schilderkunst 

voorkomen, maar waarbij het kunstwerk zelf afwezig is.35 Verschillende expliciete verwijzingen 

bevinden zich bijvoorbeeld in Huygens’ Characteres, Dat zijn Printen.36 Eén van de achttien 

poëtische portretten is ‘Een comediant’.37 Een fragment: 

 

Hij is een Alle-mann, altijd en allerweghen 
[…] 
Een Schilderij die spreeckt; een spoock van weinig’ uren; 
Een levendige Print van ‘sWereldts kort verduren; 
Een hijpocrijt om ‘tjock; een schaduw diemen tast;  
Een drolligh Aristipp, dien alle kleeding past. (vs. 1, 5-8) 

 

De verwijzingen naar de grafische kunst zijn meerledig. Niet alleen vergelijkt Huygens de 

toneelspeler met een sprekend schilderij, in die context noemt hij dat personage ook een 

‘levendige Print’ en een ‘schaduw’. De schaduw als metafoor voor het portret is een topos die 

Huygens vaak in portretgedichten gebruikt. Ook in de andere gedichten uit deze reeks, 

waarvan hij het merendeel in 1623 vervaardigde, komen verwijzingen naar de grafische kunst 

voor. Het meest expliciet doet Huygens dat in zijn ‘Characterista oft een print-schrijver’, een 

personage dat omschrijft hij als ‘Een schilder mette pen’.38  

 Een ander gedicht waarin Huygens expliciet een vergelijking maakt met de 

schilderkunst, is de inleiding ‘Aenden leser’ (1650) bij zijn vertalingen uit het Engels die hij 

publiceerde in de Korenbloemen (1658). Zijn vertalingen verhouden zich tot het Engelse 

origineel als het zwart tegenover het wit bij het schilderen van diepte: 

 

 

                                                      
34 De titel luidt ‘Geschreven met de linkerhand? Letteren tegenover schilderkunst in de Gouden Eeuw’ en is 
gepubliceerd in de bundel Historische Letterkunde. Facetten van vakbeoefening (1984). 
35 Porteman (1984), pp. 96-98. 
36 De gedichten zijn gepubliceerd in Huygens Otia (1625), zie Gedichten II. Zie over de Otia bijvoorbeeld 
Schenkeveld-Van der Dussen (1987) en over de Characteres specifiek bijvoorbeeld Blom (2007).  
37 Gedichten II, p. 21. 
38 Gedichten II, p. 20.  
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[…] Die menschen (noch eens dool ick) 
Dier menschen vaderen, voor desen wijs en vrolick, 
Zyn dichters van de Stoff, die met mijn doove dicht 
Verbetert of verslecht, verdonckert of verlicht, 
Op ’t Hollandsche Tooneel verschijnen. Laet het heeten, 
Dat sy verdonckert zijn: noch is mij danck te weten 
Dat ick mijn’ schaduwen haer luyster hebb geleent.  
Soo maeckt de SchilderConst tot spieren en gebeent  
Haer’ platte verwerij. en, als ’t all witt alleen waer,  
‘tTwaer onuytscheidelick of ’t hier spier of daer been waer; 
‘Tswart geeft het witt syn lyf, de doncker maeckt het klaar.  
En wat waer Maneschijn, wanneer ’t geen nacht en waer? (vs. 17-29) 

 

Door zijn gedichten ‘doof’ te noemen verwijst Huygens naar de metaforiek van het sprekende 

schilderij. Termen als ‘verdonkeren’ en ‘verlichten’ komen uit de contemporaine 

kunstliteratuur. Verschillende wetenschappers hebben op soortgelijke verbanden tussen 

literatuur en schilderkunst in Huygens’ oeuvre gewezen.39  

Naast expliciete verwijzingen naar de schilderkunst, komen ook impliciete 

verwijzingen naar de schilderkunst – het als ekphrase schilderachtig beschrijven van dingen – 

in Huygens oeuvre veelvuldig voor.  

 In de tweede plaats omschrijft Porteman het literair realisme, dat hij ziet als een soort 

letterkundige pendant van de realistische Nederlandse schilderkunst van de vroegmoderne 

tijd. Het gaat om ‘de meer populaire literatuur, de bloei van een genre als de klucht en de 

productie van de nog talrijke rederijkerskamers waarvan veel schilders lid waren of althans de 

typische opvattingen huldigen.’40 Onderzoek hiernaar is volgens hem belangrijk omdat de 

‘realistische literatuur’ zich in de vroegmoderne tijd ‘via pictorialistische beginselen lijkt te 

verantwoorden’.41 Daarnaast noemt hij toonaangevend onderzoek naar een het genre van de 

emblematiek.42 Het aanwijzen van literair realisme in Huygens’ oeuvre is echter 

problematisch, omdat dat zich moeilijk als populair laat omschrijven.43 De grote hoeveelheid 

Latijn in zijn werk is hier een aanwijzing voor. Daarnaast komen er ook nagenoeg geen 

verwijzingen naar de emblematiek voor in zijn oeuvre.44  

 De derde vorm van onderzoek die Porteman noemt, is de studie van het beeldgedicht. 

Aan dit genre heb ik hiervoor al aandacht besteed. Porteman omschrijft het beeldgedicht, op 

basis van het boek van Kranz, als ‘een gedicht dat (een werk uit de) plastische kunst als 
                                                      
39 Strengholt (1987a) citeert Huygens’ ‘Aen haer schilderij, in myn besitt’ (1641) dat hij schreef naar aanleiding 
van de verdrinkingsdood van zijn vriendin Anna Kiligrew en legt uit dat het gedicht is geschreven ‘in de taal van 
de schilders’. (p. 5) Hij concludeert: ‘Als Huygens een schilderij aanspreekt, doet hij dat in de terminologie die 
een schilderij behoort te verstaan.’ (p. 6). Duits (1987) laat zien hoe Huygens in zijn gedicht ‘Op P.C. Hoofts 
Henrick de Groote’ (1627) gebruik maakt van metaforen uit de schilderkunst en de muziek om de aan te geven 
dat hij zich door het boek heeft laten meeslepen. Duits (1987), specifiek p. 209.  
40 Porteman (1984), pp. 99-103. Citaat op p. 99. 
41 Idem, pp. 99-100. 
42 Idem, pp. 101-103. 
43 Een uitzondering vormt Huygens’ ‘Trijntje Cornelis’ (1653), zijn enige klucht, zie voor de tekst 
Huygens/Hermkens (1987). Zie over de manier waarop Huygens het Antwerps dialect erin weergaf Hermkens 
(1987). De enige expliciete verwijzing naar de rederijkerij in Huygens’ oeuvre is zijn rijmbrief uit 1619 aan de 
Bredase rederijkers. Zie hierover: Bostoen (1987).  
44 Ter Meer (1989) wijst op één emblematisch gedicht van Huygens uit 1664. 
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onderwerp heeft’ en geeft aan dat ook ‘poëzie over beeldende kunstenaars’, ‘gedichten over 

een heel oeuvre’ en ‘fictieve beeldgedichten’ ertoe worden gerekend.45 Huygens noemt hij een 

van de meest productieve beelddichters.46 Hij stelt verder dat er naast inventariserende studies, 

zoals die van Kranz, onderzoek is gedaan naar de ‘rhetorische laudatio’ en hij haalt de studie 

van Albrecht-Bott aan om inzicht te geven in de ‘uit de humanistische kunsttheorie 

stammende motieven’ waaruit beeldpoëzie is opgebouwd.  

 Porteman onderscheidt dan vier verschillende typen beeldgedichten waarnaar in meer 

of mindere mate onderzoek is verricht. In de eerste plaats de laudatieve gedichten, ten tweede 

gedichten waarin ‘een overwegend didactisch-moraliserend standpunt’ wordt ingenomen, ten 

derde noemt hij beeldgedichten ‘met een overwegend kunsttheoretische inslag’, en ten slotte 

het type beeldgedicht waarin ‘motieven vooral in functie van de epigrammatische puntigheid’ 

worden gehanteerd. Porteman laat de portretgedichten buiten beschouwing omdat ze ‘meer 

om de geportretteerde [gaan] dan om het kunstwerk’.47  

 

Aanpak 

Op welke manier komt de beeldende kunst voor in Huygens’ oeuvre? Sprak Huygens, die zo 

goed op de hoogte was van de artistieke ontwikkelingen, zich in zijn gedichten uit over de 

contemporaine schilderkunst? Hoe presenteerde hij zich in zijn gedichten waarin de kunsten 

voorkomen? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden heb ik alle gedichten van Huygens 

waarin verwijzingen naar de beeldende kunst voorkomen, bij elkaar gezet.  

Wanneer men deze beeldgedichten volgens de categorisering van Porteman zou 

indelen, dan valt het merendeel onder het kopje portretgedichten. Alleen dat gegeven maakt 

duidelijk dat het onjuist zou zijn deze gedichten af te doen als relatief onbelangrijk. Het feit 

dat ze, inderdaad, gaan over degene die is afgebeeld, doet geen recht aan hun specifieke 

ontstaans- en gebruikscontext. Omdat Porteman poëzie ordent naar type, en niet naar functie, 

is zijn indeling voor de gestelde doelen minder goed bruikbaar. Uit analyse van het corpus 

blijkt al snel dat de ontstaansgeschiedenis en gebruikscontext van de gedichten bepalend is 

voor de inhoud. Het bestuderen van de context is daarom mijns inziens een noodzakelijke 

component; in kunsthistorische publicaties worden te vaak details uit het oeuvre van Huygens 

gelicht zonder dat de context erbij wordt betrokken.  

Kortom: het is zaak Huygens’ rijke en diverse oeuvre volgens een andere indeling te 

behandelen. Een mogelijk manier waarop dit kan, is te vinden in dezelfde bundel als waarin 

Porteman zijn ideeën over onderzoek naar interferentie tussen kunst en literatuur uiteenzet, in 

een artikel van Riet Schenkeveld-Van der Dussen over poëzie als gebruiksartikel. Ze 

                                                      
45 Porteman (1984), pp. 103-109; citaten op p. 103. 
46 Idem, pp. 104-105.  
47 Idem, pp. 106-109. 
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onderscheidt daarbij drie manieren van onderzoek naar deze poëzie: het bestuderen van de 

sociale context van gelegenheidsgedichten, onderzoek naar de literaire aspecten ervan en 

studie van de ideeëngeschiedenis.48 Elementen uit haar benadering gevoegd bij de inzichten 

van Porteman leiden tot een functionalistische benadering: hoe functioneerden de 

verschillende typen gedichten over kunst? 

In dit hoofdstuk zullen Huygens’ gedichten over beeldende kunst vanuit dit 

functionalistisch perspectief worden besproken. Binnen deze benadering past het zoeken naar 

aanleidingen voor het schrijven van poëzie. Slechts in enkele gevallen is daar iets over bekend, 

een element uit Huygens’ dagelijks leven kon aanleiding zijn, maar bijvoorbeeld ook een boek 

dat hij las of een vertaling die hij maakte. Ik begin het hoofdstuk met een analyse van de 

gedichten waarin de schilderkunst als thema centraal staat. Hierin komen epigrammen over 

schilders en hun werk aan de orde. Vervolgens bestudeer ik beeldgedichten en 

portretgedichten. Daarna behandel ik gelegenheidsgedichten die in een persoonlijke context 

hebben gefunctioneerd. Tot slot bespreek ik poëzie die Huygens heeft geschreven in zakelijke 

context. 

Huygens’ gedichten waarin de schilderkunst als thema centraal staat 

Van de ruim 300 gedichten waarin de schilderkunst een rol speelt, zijn er slechts enkele 

tientallen waarin de schilder, diens schilderijen en de schilderkunst worden gethematiseerd. 

Deze gedichten zijn belangrijk omdat ze een bijdrage leveren aan ons beeld van Huygens’ 

ideeën over de beeldende kunst.  

Ian Kladd en de sneldichten uit 1656 

Het eerste gedicht waarin Huygens een schilder centraal stelde, is zijn ‘Van een verloopen 

schilder’. Hij schreef het op 22 februari 1642:  

 
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, 

  

                                                      
48 Zie Schenkeveld-Van der Dussen (1984); pp. 80-84. Zie ook Grootes (1997) p. 3. 
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En helpen den verloren man 
Sijn leed verdrincken in een’ kan. 
Ian Kladd is konstelick verwildert; 
Hy heeft sijn selven uytgeschildert.49 

 

Dit gedicht is een karikatuur van een aan lager wal geraakte schilder. De laatste regel geeft de 

pointe, een woordgrap rondom de term ‘uitschilderen’. Letterlijk betekent die ‘afbeelden, 

schilderen’.50 Huygens verklaart echter tegelijk dat Ian Kladd zichzelf als schilder heeft 

uitgeschakeld. Hij is van het van het schildersvak vervreemd.  

 Het gedicht werd in het in literaire kring geprezen. Op 6 april 1642 ontving Huygens 

een brief van Caspar Barlaeus (1584-1648) waarin de Amsterdamse hoogleraar schreef:  

 

De drost van Muyden [P.C. Hooft] gaf me een stapeltje van je epigrammen, waarvan sommige in Latijn 
en andere in het Nederlands. Het is natuurlijk aan jou om te kiezen in welke taal je me op de proef stelt, 
zolang je mijn praatlust maar opwekt en de stem uit een stomme weet te trekken. Het gedicht in het 
Nederlands op de Damasippus-schilder is helemaal naar mijn smaak en een lekker pittig hapje in honing 
gedrenkt, al is het voor de schilder bitter gif en knoflook.51 

 

Barlaeus verwijst naar het gedicht door Ian Kladd een ‘Damasippum pictorem’ te noemen. 

Damasippus komt als failliete kunsthandelaar voor in Cicero’s brieven. Zijn personage staat 

model in Horatius’ Satiren.52 Barlaeus las Huygens’ gedicht dus in een klassiek refentiekader. 

De manier waarop Barlaeus in zijn brief Huygens’ gedichten prees is conventioneel; het 

omschrijven van poëzie als eten komt veel voor in de kring waarin Huygens en Barlaeus zich 

bevonden.53  

Op het moment waarop Huygens de brief van Barlaeus ontving, was hij druk bezig met 

de voorbereiding van een nieuwe editie van zijn poëzie. Barlaeus was hier nauw bij betrokken; 

hij zou als editeur gaan optreden. Huygens’ plannen resulteerden uiteindelijk in de Latijnse 

bundel Momenta desultoria (1644) die hij opdroeg aan Barlaeus.54 Maar een Latijnse bundel 

bood uiteraard geen ruimte voor Nederlandse poëzie. Mogelijk liet Huygens, aangemoedigd 

door Barlaeus’ lof, zijn gedicht ‘Van een verloopen schilder’ publiceren in een andere 

dichtbundel die dat jaar het licht zag: de Minne-dichten (1644) van Jacob Westerbaen (1599-

1670). Het betrof een herdruk van Westerbaens bundel uit 1624, maar dan ‘byden autheur 

                                                      
49 Gedichten III, p. 175. 
50 WNT uitschilderen: 1.  
51 ‘Fasciculum epigrammatum tuorum tradidit mihi Muydensis satrapa, quorum alia Latio, alia nostro sermone 
effers. Perinde enim tibi est, qua me lingua exerceas, dummodo loquacitatem meam provoces, et muto dudum 
detorqueas vocem. Quae Belgici Iusisti in Damasippum pictorem, pastilli nobis sunt et offulae melle soporatae, 
licet pictori circuta sint alliumque.’ Brieven 2976. 
52 Horatius refereert aan hem in zijn Satires (boek 2, satire 3). Zie voor de Engelse vertaling en de verwijzing naar 
Cicero’s brieven: Horatius/Rushton Fairclough (1961), pp. 149-51.  
53 Zie Van Strien (2008), specifiek pp. 211-212. 
54 Zie over deze bundel bijvoorbeeld Smit (1980), pp. 215-216, Ter Meer (1991), pp. 44-51 en meest recent het 
het artikel “Building in Stones and Words. Strategies of Self Presentation in Huygens’ Collected Poetry Volumes” 
van Frans Blom dat binnenkort zal verschijnen.  



27 

 

oversien, vermeerdert en verbetert’. (Afb. 2) De bundel was, volgens de titelpagina, verrijkt 

met ‘eenighe Gedichten van I. vander Burch, Anna Roemers, Tesselschade en andere’.55  

 Wat leert ‘Van een verloopen schilder’ over Huygens’ visie op schilderkunst? Het 

verwoordt een traditioneel stereotype van de schilder zoals die ook voorkomt in de 

contemporaine kunstliteratuur. Zo maande Van Mander in zijn Schilder-boeck (1604) zijn 

leerlingen zich goed te gedragen zodat ‘T’gemeyn volcx Spreeckwoort, hoe Schilder hoe 

wilder’ zou kunnen worden veranderd in ‘hoe Schilder hoe stilder’.56 In Huygens’ gedicht 

wordt de schilder getypeerd als een dronkenlap en hoerenloper die bovendien zijn financiën 

niet op orde heeft. Moet dit gedicht, zoals Jan Emmens beargumenteerde, worden gelezen als 

kritiek op ‘de ruwheid der schilders’? 57 Mijns inziens voert dat te ver. Het is een satirisch 

portret en toont dat Huygens over menig thema spitsvondige gedichten kan schrijven. Dit 

blijkt ook uit het feit dat Huygens het later publiceerde in zijn Korenbloemen (1658). Daar is 

het namelijk opgenomen in het negende boek ‘Snel-dicht’.58 Sneldichten, zo zal hierna ter 

sprake komen, karakteriseren zich met name door literair vernuft.  

 

In het jaar 1656 schreef Huygens, in aanloop voor de publicatie van de Nederlandse bundel 

Korenbloemen (1658), een groot aantal epigrammen, waaronder gedichten over de schilder, 

de kladschilder en het schilderij als object.59 Zeven gedichten dateren van 12 februari 1656: 

twee over een dief, één zonder opschrift, twee onder de titel ‘Tapijten’, en ten slotte twee 

onder de titel ‘Schilderij’. (Afb. 3) Die laatste twee luiden:  

 

De beste schilderij weet ick geen’ naem te geven  
Als een’ waenwatighe verschaduwing van ‘tleven: 
Wilt ghij haer deughd verstaen? treedt in den sonne-schijn,  
En siet wat schaduwen van ‘tschoonste leven zijn.60  

 

Geen levendigh Pinceel en kan ’t bij ‘tleven halen: 
Al quam Apelles weer,  
En hondert and’re meer; 
Al menschen mijmering, die niet en doen als dwalen: 
Met reden noemen sy ’t in ‘thooghe Duijtsch-Landt, Malen.61  

                                                      
55 Westerbaen (1644), zie voor het gedicht van Huygens p. 274. 
56 Hij wijst er in de voorgaande regels op ‘Dat het vechten van onverstandige ghepresen, nochtans groote schande 
is’ en ‘Dat de Schilder-jeught, dronckenschap vermijden moet’. Van Mander (1604), ‘Grondt’, f 3r. Zie ook het 
drempeldicht in de Lof der Schilder-Konst van Philips Angel (1616-ca. 1683) waar de zich bedrinkende en 
misdragende schilder wordt gemaand zich te laven aan Angels geleerde lof op de schilderkunst. Angel (1642), p. 
*3.  
57 Emmens leest het als kritiek op de ‘ruwheid der schilders’. Emmens (1981a), p. 16. Weber citeert Huygens’ 
gedicht ook en stelt niet alleen dat er in de kunstliteratuur anekdotes te vinden zijn over kunstenaars die buiten 
de sociale structuren bewegen, maar schrijft ook dat een dergelijk gedicht bijdraagt aan de ‘Identifizierung der 
Bildwelt eines Malers mit seinen Leben, wie es bei Ostade, Steen oder Ter Brugghen der Fall war’. Zie Weber 
(1991), deel II.3. 
58 Huygens (1658) II, p. 644, nr. 76. 
59 Zie over Huygens’ productie in dat jaar Huygens/Blijlevens (e.a.) (1988), pp. 13-14 en 22 en bijvoorbeeld de 
leiding bij Huygens/Heersche, Hermkens (2001).  
60 Gedichten VI, p. 18. Verder: Huygens/Heersche, Hermkens (2001), p. 204.  
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De volgende dag, op 13 februari 1656, schreef Huygens er acht. Hij begon, geïnspireerd door 

zijn werk van de dag ervoor, met het epigram ‘Noch Schilderij’:  

 

Gods werck, dat ick begaen, besien, besitten kan, 
Daer hoef ick geen’ Copij uijt Menschen handen van. 
Een deeltje vande kunst kan mij te recht verblyden: 
Dat deeltje, dat de hand op ‘trad leght vande tijden, 
En stelt mij Grootevaer syn overgroote Vaer 
Voor ooghen, of het volck van he’en of gist’ren waer,  
En sal myn’ kinderen kinds kinderen doen erven 
Mijn aensicht, dat met mij gaet sterven en bederven. 
Is niet die wetenschap meer meesters dan de tijd? 
’T is, het verderffelick in d’Olij geconfijtt.62  

 

Ook deze gedichten publiceerde Huygens in zijn Korenbloemen (1658). De eerste twee 

gedichten ‘Schilderij’ komen in het veertiende boek ‘Sneldicht. Dinghen’. Ze zijn alfabetisch 

opgenomen onder nummer 141 en 142 tussen de epigrammen ‘Schermen’ en ‘Schoen’.63 

‘Noch Schilderij’ verscheen onder de titel ‘Dienstigh Schilderij’ in het twaalfde boek ‘Snel-

dicht’.64  

 Huygens bestempelde deze gedichten als sneldichten. Het zijn epigrammen, ook wel 

puntdichten genoemd. In de autobiografie over zijn jeugd schreef Huygens dat hij er ‘vanaf 

het prilste’ veel plezier in had ‘om bij gelegenheid een kort epigram te dichten’.65 In haar 

proefschrift over dit genre bij Huygens vatte Tineke ter Meer Huygens’ idee erover als volgt 

samen:  

 

In twee versjes karakteriseert hij [Huygens] het sneldicht als een ‘snel’ (de verschillende 
betekenisschakeringen hiervan zijn misschien het beste met ‘flitsend’ weer te geven) en ‘dicht’ (compact) 
gedicht. Uit andere uitspraken kunnen we opmaken, dat hij beoogde daarmee het publiek te frapperen. 
Een dergelijk stijlideaal is te verbinden met het begrip ‘argutia’ (scherpte, doordringendheid, 
scherpzinnigheid), sinds Scaliger een topos in de epigramtheorie. Daarin wordt het evenwel meestal 
opgevat als ‘acumen’ (pointe), […].  

 

 

Ik duid, net als Ter Meer, ‘ieder element dat een tekst de eigenschap ‘argutia’ geeft’ aan als een 

‘vondst’.66  

De autograaf van Huygens’ sneldichten ‘Schilderij’ toont een aanwijzing over de 

vondst van deze gedichten. Op het blad staan de gedichten ‘Gauwdief’, ‘Tapijten’ en 

‘Schilderij’ onder elkaar. Tussen de twee gedichten ‘Tapijten’ staat in de marge ‘malen 

schilderen’ geschreven; twee woorden die Huygens zelf weer heeft doorgehaald. Dit is 

                                                                                                                                                                      
61 Gedichten VI, p. 19. Verder: Poëzie en beeldende kunst (1979), p. 63. Huygens/Heersche, Hermkens (2001), p. 
205. 
62 Gedichten VI, p. 19. Verder: Poëzie en beeldende kunst (1979), p. 63. 
63 Huygens (1658), p. 891. Een ander gedicht dat hij in onder de ‘Dinghen’ opnam, was ‘Kladschilders esel’, 
geschreven op 21 februari 1656: ‘Als ick het elders saegh, ick sou verschricken moeten; Twee Esels maecken hier 
niet meer uijt als vijf voeten.’ Gedichten VI, p. 29, Huygens (1658), p. 880, nr. 79. 
64 Huygens (1658) p. 798, nr. 143.  
65 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1, p. 37. 
66 Ter Meer (1991), p. 187. 
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Huygens’ werkwijze: als hij de vondst heeft verwerkt tot een epigram, wordt het afgestreept.67 

(Afb. 4) In de twee gedichten liet Huygens zijn gedachten gaan over verhouding tussen de 

begrippen ‘malen’ en ‘schilderen’, die wat betreft inhoud gedeeltelijk overeenkomen. Het 

begrip ‘malen’ betekent ‘overdenken’ en ‘mijmeren’, maar ook ‘schilderen’.68  Het woord had 

in de zeventiende eeuw een negatieve connotatie. Het werd, in combinatie met ‘maalen’ ook 

gebruikt voor ‘dwalen’, in de betekenis ‘niet goed bij zijn verstand zijn’.69 

Inhoudelijk maakte Huygens gebruik van het beeld van het schilderij als schaduw, 

‘waenwatighe verschaduwing’, van het leven. Deze topiek was afkomstig uit klassieke bronnen 

waarnaar ook in kunstliteraire werken uit deze periode werd verwezen. Zoals in Van Manders 

Schilder-boeck (1604). Aan het eind van de voorrede van de levens van de oude en antieke 

schilders, schreef hij: 

 

Ic verwondere my self al schrijvende / hoe wel dit te pas comt / bevindende onse Const alree een 
schaduwe van t’rechte wesen / en den schijn van het zijn vergeleken: want by dat eenige schrijven / 
soude dese edel natuersche hemel-gave de dochter zijn van de Schaduwe. Mijn getuyge is den geleerden 
Quintilianus, wiens meyninge is / datse haren oorsprong heeft uyt de schaduwe die de Son geeft / waer 
naer de Oude de hooft-trecken genomen souden hebben / omtreckende dese schaduwe. 

 

In de marge bij deze tekst vermeldde Van Mander de frase: ‘Pictura, een schaduwe van ’t 

rechte wesen’.70 Huygens maakte dus gebruik van kunsttheoretisch gedachtegoed dat in die 

periode wijdverspreid was.  

 Ook de autograaf van Huygens’ gedicht ‘Noch Schilderij’ (afb. 5) geeft inzicht in de 

vondst. Dit gedicht staat bovenaan het volgende blad en volgt, zoals de dateringen aangeven, 

direct op de voorgaande gedichten. In de linkerbovenhoek staan twee woorden geschreven. 

Alleen het bovenste is relevant, er stond, voordat Huygens het afstreepte, ‘Conterfeitsels’.71 

(Afb. 6) De vondst in dit gedicht bestaat uit een spel met de term ‘Konterfeiten’, die 

oorspronkelijk nabootsen betekent maar in de zeventiende eeuw vooral voor afbeelden, 

uitbeelden, portretteren werd gebruikt.72 Alleen de herinneringswaarde van een portret als 

kopie van een mens overtreft de verachting voor de kunst als kopie van ‘Gods werck’. Ook hier 

maakt Huygens gebruik van klassiek gedachtegoed dat deel uitmaakte van het contemporaine 

literaire discours. De herkomst is Plinius’ Naturalis historia. Plinius’ hoofdstuk over kunst 

begint met een uiteenzetting over de portretschilderkunst:  

                                                      
67 KB, KA 40-c, 1656, fol. 24v. Zie ook Huygens/Heersche, Hermkens (2001), pp. 204-205. 
68 Zie voor het eerste cluster betekenissen WNT malen: II, 2 en 4 en voor het tweede malen: III.  
69 WNT malen II, betekenissen 3 en 5. Als zodanig komt het ook voor in het werk van Coornhert en Camphuyzen. 
Zie Sluijter (2000), p. 11 (noot 9), 121 (noot 109). 
70 Van Mander (1604), f. 61v. Wanneer ik in dit proefschrift vroegmoderne teksten citeer, vul ik ontbrekende 
letters in cursief toe. Het betreft in dit geval bijvoorbeeld het woord ‘bevindende’ in de eerste regel. Als ik in 
citaten één of meerdere woorden cursiveer om er de nadruk op te leggen, vermeld ik dat altijd in de bijbehorende 
voetnoot. Verder heb ik ervoor gekozen om het gebruik van de letters ‘u’ en ‘v’ aan te passen aan het moderne 
Nederlands. Als ik specifieke translitteratietekens gebruik, licht ik die altijd toe. 
71 KB, KA 40-c, 1656, f. 25r. Eronder staat ‘Gelasen’, wat betrekking heeft op een gedicht elders op dit folium.  
72 Zie WNT konterfeiten: 1 en 2.  
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Dat er vroeger een ware hartstocht voor portretten bestond, daarvan getuigen Cicero’s bekende vriend 
[…] Varro, die de buitengewoon zegenrijke inval kreeg in de rijke productie van zijn boeken ook de 
portretten op te nemen […], omdat hij het niet verdroeg dat hun gelaatstrekken verloren zouden gaan 
of de vergankelijkheid het van mensen zou winnen. 

 

Plinius vervolgde zijn tekst met te stellen dat Varro daarmee de afgebeelde personen 

onsterfelijkheid verleende, wat Huygens ving in zijn slotzin ‘het verderffelick in d’Olij 

geconterfijtt’.73 Het woordspel in Huygens’ gedicht heeft betrekking op algemene ideeën over 

geloof, kunst en portretschilderkunst. 

 

Vanaf begin maart 1656 schreef Huygens voornamelijk epigrammen op personen en beroepen 

en hij ging daar, met kleine tussenpozen, tot eind december mee door. Op 22 september 

ontstond ‘Klad-Schilder’ en op 24 september schreef hij ‘Schilder’:  

 

‘Klad-Schilder’ 
Die wat deeghs koopen wil, moet het te deegh doorpluijsen: 
Voor al, schoon rood en wit zyn streken van verraet. 
Denckt wat diep doorde verw en hoe ‘tvan onder staet 
All’ die wilt handelen in Ioffers en in Huijsen. 
 

‘Schilder’ 
Een mensch en is maer eens, en ijeder voor syn’ tyd: 
Ick maeck’er op den duer. Hoort en leert wel onthouwen; 
Daer is niet stevigher om jaeren te verdouwen  
Als Menschen schaduwen in Olij geconfijtt.74 

 

 

Met een kladschilder wordt een schilder van huizen en meubels bedoeld. De vondst in dit 

eerste gedicht bestaat uit een gecombineerde waarschuwing voor bedrog. Of je nu een 

deugdelijke vrouw zoekt of een degelijk huis, kijk altijd uit of de verf (make-up of muurverf) 

niets negatiefs verhult.75 In het tweede gedicht maakt Huygens gebruik van een pointe die is te 

vergelijken met de vondst die hij in het gedicht ‘Noch Schilderij’ had uitgewerkt. Huygens laat 

de portrettist vertellen dat hij de schaduw van mensen onsterfelijk maakt. Deze gedichten zijn 

opgenomen in het dertiende boek van de Korenbloemen dat is getiteld: ‘Sneldicht. Menschen 

en Deelen van Menschen’.76  

 

                                                      
73 Zie Plinius/Van Gelder (e.a., 2005), (2004)1, p. 653. En ook dit gedachtegoed is in de kunstliteratuur terug te 
vinden; zo komt het bijvoorbeeld uitgebreid aan de orde in het tweede boek van Alberti’s Della Pittura (1435). 
Zie Alberti/Spencer (1956). 
74 Gedichten VI, p. 65. 
75 De combinatie van de verf van de schilder met de verf als make-up, komt in veel gedichten voor. Zie 
bijvoorbeeld: ‘Batave tempe’ (Gedichten I, p. 214, regels 345 – 351), “t Costelijck Mal’ (I, p. 243, vanaf regel 219), 
‘Ooghentroost’ (IV, p. 82, regels 675-681), ‘Aenden schilder van een’ geblanckette’ (VII, p. 297), ‘Geblankette 
Neel’ (VIII, p. 8), ‘Aen een geblankette’ en ‘Aende selve’ (VIII, p. 32), ‘Op een geblanckette’ (VIII, p. 53). 
Huygens gebruikt in deze gedichten bijvoorbeeld meermalig termen als ‘Copij’ versus ‘Principael’. 
76 Huygens (1658), p. 842, nr. 73 en 851, nr. 119. Zie voor de tekstverklaring van ‘Klad-Schilder’ en ‘Schilder’ ook 
Huygens/Blijlevens (e.a.) (1988), pp. 122, 124, 166, 168. 
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In Huygens’ gedicht over Ian Kladd uit 1642 en in zijn sneldichten uit 1656 wordt de 

schilderkunst gethematiseerd. Althans, dat lijkt het geval te zijn. Uit bestudering van de 

ontstaansgeschiedenis en publicatiecontext van deze gedichten blijkt namelijk dat het niet gaat 

om een theoretisch geheel. Huygens maakte gebruik van traditionele literaire gemeenplaatsen, 

die hij op eigen wijze verwoordde. De inhoud van de gedichten staat in dienst van ethische 

observatie. De pointe van de gedichten, de kern van de poëzie, ligt buiten de schilderkunst. 

Meer dan theorie van de kunst betreft het literair vernuft.  

Blindheid door gewenning 

Ruim tien jaar later, op 11 januari 1669 schreef Huygens een gedicht ‘Schilderijen’. Het opent 

met lof op de schilderkunst en gaat vervolgens in op het verschil tussen het bezitten van 

schilderijen en het kijken ernaar:  

 

‘K houw veel van schilderijen 
Die Oogh en Hert verblijen: 
En, schoon sij doen het niet, 
De kunst is meer als ijet, 
En kan mij seer betrecken: 
Maer van die wijse gecken 
En ben ick niet, God lof, 
Die met den eersten bof 
Van ‘tniew daer henen vallen, 
En ‘treedste Geld vermallen 
Aen tuijgh van veel min nood 
Als ‘tdagelicksche Brood. 
Hebb ick mij oijt verloopen 
In ‘tongeduldigh koopen, 
Mijn’ eerste straffe was, 
Ick voelde ‘t in mijn’ Tass: 
De tweede, dat drij maenden 
Mij leerden en vermaenden, 
Wat onversiens begaen 
Veel beter waer ontdaen. 
Sott, zeid’ ick, blyft indachtigh, 
Waert ghij u selven machtigh, 
En noch die diere Waer 
Aen d’eersten eigenaer; 
Ghij soudtse met vermaken 
Eens altemet genaken, 
En boeten soo den lust 
Die nu light uytgeblust. 
Waer is ‘t Geld ondertuschen, 
‘t Geld dat ghij gaeft van bluschen? 
‘t Geld heeft die wijse mann 
Die’r wyn voor koopen kan, 
En u heeft aengehangen, 
‘t Geen hij met versch verlangen 
Bij wijlen komt en siet; 
En ‘tsien en kost hem niet. 
Daer ghij uw heet gevoelen 
Voelt in ‘t besitt verkoelen, 
En loopt uw Schilderij 
Meest blindeling verbij, 
Daer gh’ in het eerst vergapen 
Scheent bij te sullen slapen. 
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Is ‘t nu niet wel bestelt? 
Uw niet sien kost u Geld. 
Dit zijn de sweepe-slagen 
Die ‘ck mij heb leeren dragen, 
Als ick na sott wierd satt: 
Siet voor u, die het vatt.77 

 

In dit gedicht legt Huygens uit dat kunst kopen gelijk staat aan het weggooien van geld. De 

reden hiervoor is dat je de schilderijen aan de eigen muur niet meer ziet. Het zijn dus niet de 

schilderijen die centraal staan, maar het fenomeen van blindheid door gewenning.78 Het 

betreft geen theorie van de kunst, maar een gedachte over de handel in schilderkunst. Dit 

blijkt ook uit de publicatiegeschiedenis: hoewel Huygens het gedicht onder de titel 

‘Schilderijen’ schreef, publiceerde hij het in de Korenbloemen als ‘’t Onkostelick Moy’, 

‘kosteloze schoonheid’.79 

 Huygens’ gedicht ‘Niet voor wat, wat voor niet’ van 6 januari 1672 gaat over hetzelfde 

proces van gewenning.80 De opening laat zich, net als het gedicht ‘Schilderijen’, lezen als 

lofprijzing op de schilderkunst:  

 

Het soet Pinceelen-werck bemin ick van der Ieugd, 
En houd’ het in den Mensch de nutste Konst en Deugd: 
’t Verganckelicke beeld der schepselen te vesten 
Soo dat het met de werld bestaen kan tot den lesten, 
En thoonen Kinderen, na menigh hondert jaer, 
Haer Over, Over, en Ver-over Grootevaer, 
En thoonen mij de Werld haer’ Landen en haer’ Steden 
Die’tnoijt en is mijn lot gevallen te betreden.   
Der Schilders loghenen en droomen bijden dagh 
Zijn oock moy’ dingetjens die ‘k geerne lyden magh, 
En, meer als lyden, veel en overveel kan achten: 
[…] 

 

Dit gebruik van de klassieke topos over de functie van portretkunst om de afbeelding voor het 

nageslacht te bewaren kwam hiervoor al ter sprake in het gedicht ‘Noch Schilderij’ (1656). De 

gedachte wordt hier verder uitgebouwd met topografische voorstellingen die de afstand in 

ruimte (in plaats van tijd) overbruggen. En tegenover de topografische onderwerpen, de 

‘Landen’ en ‘Steden’, staat weer de fantasie, het topische ‘loghenen en droomen’ van de 

kunstenaar. 

‘Niet voor wat, wat voor niet’ draait echter weer om de hoge kosten van schilderijen 

terwijl men er op den duur geen plezier meer aan beleeft; het vervolgt:  

  

                                                      
77 Gedichten VII, p. 225. Ook gepubliceerd in Poëzie en beeldende kunst (1979), pp. 63-65 en in Huygens/Van 
Strien (1990), pp. 183-185. 
78 Zie voor een behandeling van de literatuur over dit gedicht Huygens/Van Strien (1990), pp. 178-181. 
79 Huygens (1672) I, negende boek ‘Mengelingh’, pp. 529-530. 
80 Huygens (1672) II, p. 467. 
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Maer noijt en heeftmen mij mijn’ Bors om sien verkrachten:  
De reden is, ick voel mijn’ yverigsten Lust 
Van ‘tghen’ ick lang besit allenskens uytgeblust, 
En vind mijn ooghe soo verbystert door gewoonheit, 
Als of het waer ontooght tot ongevoel van Schoonheit. 

 

Waar kunst in zijn eigen huis zijn ogen blind heeft gemaakt voor schoonheid, kan hij van een 

bezoek aan de kunstcollectie van vrienden wél genieten, omdat:  

 

Maer brengt my in den Schat van Vrienden wel versien, 
En gunt mij daer somtyds met verscher oog te sien 
Wat ick voorhenen sagh en meer wensch te genaken, 
Daer voel ick niewe Vreugd, onafgeteert Vermaken 
Onafgesleten Lust op all’mijn’ Sinnen slaen; 
En, dat noch beter raeckt, daer ’s geen betalen aen, 
De Sackjens blijven toe, ick sie voor nietmetallen 
Wat thuijs geld gelden sou. Waer ’t niet dolhuijselick mallen, 
Geld spillen binnens huijs voor watmen niet en siet, 
In plaets van ’t buijten wel te sien, en geven niet?  

 

Ook hier betreft het, net als in het onder de titel ‘’t Onkostelick Moy’ gepubliceerde gedicht 

‘Schilderijen’ een moreel thema. Het blijkt al uit de titel, die zich laat parafraseren als ‘je 

besteedt geld aan iets, wat je voor niets, gratis, ook kan zien’.  

 De pointe van de gedichten – de vondst dat de kunst van het zien, de schilderkunst, 

door gewenning blind maakt – komt ook voor op andere plaatsen in Huygens’ oeuvre. In een 

gedicht uit 1619 merkte Huygens al op dat juist het zien van níeuwe dingen kan 

verwonderen.81 En na de hier besproken gedichten gebruikte hij de pointe nogmaals in ‘Cluys-

werck’ (1683), dat in het teken staat van het beschrijven van zijn bezigheden als man op 

leeftijd.82 Deze gedichten zijn bijzonder omdat de thematiek noch in werk van andere auteurs 

uit deze periode, noch in de klassieke canon op deze manier lijkt voor te komen. Mijns inziens 

is het idee van blindheid door gewenning zeer eigen. Het is ongeveer het enige motief uit dit 

deel van Huygens’ poëticale oeuvre dat niet ontstaan is uit een spel met een conventioneel 

motief. Maar de kern van de gedachte ligt op ethisch gebied: zuinig zijn, het geld niet 

verspillen. Dit soort morele thema’s kenmerkt Huygens’ poëzie.  

                                                      
81 Hij schrijft aan Anna Roemers “K sou daer even eens staen kycken / (Waer zal jck het by gelycken?) / Als het 
uytgesonden kindt, / Dat de moeder gapen vindt, / Hier op ‘t Hoff naer schilderyen, / Daer op straet naer loteryen, 
/ Sorgeloos en onbedacht / Wie het sendt, en wie het wacht.’ Gedichten I, 142. 
82 ‘Komt binnen, wandelaers’ roept hij: aan zijn muren hangt genoeg om ‘kloecke kijckers haer’ begeerte 
sommigh’ uren te konnen mé voldoen’. Deze uitnodiging blijkt niet alleen een gunst die hij bezoekers verleent: 
‘Ick vind mijn voordeel in uw oordeel vande Kunst, / En uw vermaeck en ‘t mijn’ zijn wederzijdsche gunst.’ Hij 
legt uit wat de reacties van de bezoekers hem brengen: ‘Dat’s dat ick met mijn tuijgh van ouden tyd beseten / Als 
niewe kennis maeck, en ‘tgeen ick bij gewoont / Heb oveerloopen en onachtsaem bijgewoont / Aendachtigh 
insien leer […] / En by so nauwer keur van ‘teen tot ander Lidt / Besluijten wat ick slechts en wat ick goeds besitt.’ 
Gedichten VIII, p. 306. 
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Literair spel 

In zijn oratie behandelde Leendert Strengholt Huygens’ gedichten over dromen, denken en 

dichten. Veel van deze gedichten zijn epigrammen. Hij wees er in zijn concluderende zinnen 

op dat voor Huygens de poëzie niet in het teken staat van ‘vrije expressie van de autonome 

mens’, en dat hij ‘zijn normen niet zelf poneert maar van elders ontvangt’.83 Ter Meer besprak 

in haar proefschrift een grote groep mogelijke bronnen die Huygens gebruikt kan hebben voor 

zijn sneldichten. Huygens vertaalde bijvoorbeeld de Teutsche apophthegmata van de Duitse 

dichter Zincgref, spreekwoorden-verzamelingen van Oudin, Erasmus en Conradus 

Lysocsthenes en epigrammen van dichters als John Harington en John Owen.84 

 Van de hiervoor besproken gedichten van Huygens op schilders en hun werk heb ik 

niet kunnen achterhalen of hij vondsten aan werk van anderen heeft ontleend. Wel vertaalde 

Huygens gedichten over de schilderkunst, zoals in 1633 zijn ‘Tooverij door schilderij’, naar 

John Donnes ‘Whitchcraft by a picture’.85 En vanaf eind november 1656 werkte hij aan de 

vertaling van een serie Spaanse spreekwoorden.86 Eén van deze gedichten luidt ‘Den krygh en 

een stuck schilderijs / Besiet van verr en niet van bijs.’87 In dit gedicht wordt gesteld dat men 

zowel een veldslag als een schilderij moet bekijken van een afstand.88 Het voert mijns inziens te 

ver om Huygens’ vertaling te verbinden aan Rembrandts keuze voor de grove verfstreek zoals 

Emmens deed toen hij schreef: ‘Rembrandt zou deze voor de gladschilderende Houbraken 

onaanvaardbare peinture hebben gerechtvaardigd met op te merken – wanneer men zijn 

stukken van dichtbij wilde bestuderen – dat ‘de reuk van de verf’ de toeschouwer zou 

‘verveelen’, een staande atelieruitdrukking, die men reeds onder de spreekwoorden die 

Huygens uit het Spaans vertaalde kan aantreffen’.89  

 Over Huygens’ satirische epigrammen gaf Ter Meer aan dat de hoofdgedachte vaak 

functioneerde ‘in samenhang met traditionele thema’s zoals gierigheid, hebzucht, modezucht 

en praatzucht’, en dat de hekeling van ondeugden veelal plaatsvond via ‘fictieve personages, 

die evenwel als aanwijsbare individuen zijn voorgesteld’.90 Van sommige grappen scheef 

Huygens letterlijk dat hij ze aan een ander ontleende. Zo komen drie schertsdichten die hij in 

1655 schreef op schilders en geportretteerden van Zincgref.91 Ik citeer er één:  

  

                                                      
83 Strengholt (1977), pp. 23-25. 
84 Zie haar hoofdstuk ‘Bronnen’, waarin ze op zoek gaat naar ‘argutia’, de herkomst van Huygens’ vondsten. Ter 
Meer (1991), pp. 52-110. 
85 Zie Gedichten II, p. 259 en over Huygens’ vertaalstrategie Streekstra (1994). Zie daar specifiek p. 337.  
86 Eén van de bronnen is een bundel van de Cesar Oudin (ca. 1560-1625). Gedichten VI, p. 84. 
87 Het is Huygens’ vertaling van : ‘La pintura y la pelea, / Desde lexos me la otea’. Zie: Gedichten VI, p. 93. 
88 Deze vondst lijkt op die in Huygens’ sneldicht ‘Klad-schilder’ waarin hij de vergelijking tussen het beschilderen 
van huizen en vrouwen centraal stelde. Zie hierover Weststeijn (2005) I, p. 183. 
89 Emmens (1979), pp. 109-110. 
90 Ter Meer (1991), pp. 149-150. 
91 Gedichten V 219, 223 en 235. (Zie over Zincgref daar p. 138.) 
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‘T Recht Contrefeitsel van een’ Hoer is Neel, sey Ael 
’T Magh wel, zeij Neel, maer Ael het levend principael.92 

 

Huygens ontleende ook grappen over kunstenaars en kladschilders aan Marino en Owen.93 

Verder zijn er veel van dit soort schertsgedichten in het oeuvre waarbij geen verwijzing naar 

een bron is vermeld.94 Ook in deze gedichten van Huygens speelde dus de morele les een rol.  

 In Huygens’ schertsgedichten over fictieve schilders wordt gebruik gemaakt van een 

scala aan vondsten. De tegenstelling schijn en wezen komt het meest vaak voor. Eerder al 

kwam Huygens’ ‘Van een verloopen schilder’ ter sprake waarin Ian Kladd werd voorgesteld. 

Een ander gedicht over een fictieve schilder heeft als titel ‘Een voorsichtigh schilder’. Huygens 

schreef het in 1669:  

 

Myn Schilder dient gheen’ mensch om niet, 
’t Zij dat het Heeren zijn, of Ioffers; 
’t Is swaere Munt daer op hij siet: 
Tot mijnent, seght hij, staen twee Koffers; 
In ’t een light mijn gewonnen geld, 
En dat is redelijck gestelt;  
In ‘tander pack ick all ‘tbedancken, 
Daermij de lieden mee bejancken; 
Maer, wat ick voel, en wat ick weegh, 
Die vind ick altyd licht en leegh.95  

 

De schilder wordt hier neergezet als een haai-baai. Hij richt zich alleen op ‘swaere Munt’, op 

geldelijke betaling. Die ene koffer met geld vindt hij dus prima. Die ander, met dank, blijft 

‘licht en leegh’. Met andere woorden ‘voor dank koop je niets’, of ‘ik wil geen dank, maar 

geld!’ De sociale pragmatiek die hieraan ten grondslag ligt, en de literaire gemeenplaats van het 

verschil in waardering voor schilderkunst en dichtkunst, komt regelmatig in zeventiende-

eeuwse teksten voor.96  

 

Hoe moeten deze gedichten worden geduid? Huygens verwijst zijn epigrammen niet naar reële 

personen, maar naar types, of naar handelswijzen. De herhaling van thema’s toont Huygens’ 

                                                      
92 Huygens (1672) II, 133, Gedichten V, p. 223. 
93 Bij zijn ‘Op het marmeren hoofd van een’ verrader’ (1668) schreef Huygens dat het en vertaling is van een 
gedicht van Marino. Van Huygens’ ‘Aen oude Dirck de Verwer’ (1671) is door Wilterdink aangetoond dat 
Huygens zich baseerde op een epigram van John Owen. Gedichten VIII, p. 26, zie verder Wilterdink (1968), p. 58 
en 70. 
94 Zie ‘Een valsch munter in schilderij gehangen’ en ‘Ians wijf uytgeschildert’ uit 1642 (Gedichten III, pp. 201-
202), ‘Kostelijcke teekeningh’ uit 1645 (Gedichten IV, p. 51), ‘Leelicke Waerheit’ uit 1656 (Gedichten V, p. 263), 
‘Op het contrefeitsel van een Ioffw. en Trijn aen haer’ schilder’ uit 1660 (Gedichten VI, p. 291), ‘Aen een jong 
schilder’, ‘Op een ongelycke schilderij’ en ‘Uytlegg van ‘tselve’ uit 1668 (Gedichten VII, p. 172 en 291), ‘Aen 
Pieter’, ‘Op Claers Contrefeitsel’, ‘Op het afbeeld van een stomme’, ‘Op het selve’ uit 1669 (Gedichten VII, p. 233, 
258, 260), ‘Op de schilderij van Claertje Klaps’, ‘Op de schilderij van Moye Maey’, ‘Aen Ian op syn contrefeitsel’, 
‘Dirck de schilder’ en ‘De selve’ in 1671 (Gedichten VIII, p. 32, 64), ‘Claessie geschildert’ in 1675 (Gedichten VIII, 
p. 126), ‘Op een Contrefeitsel en Contrefeitsels gewisselt’ uit 1682 (Gedichten VIII, p. 294.) 
95 Huygens (1672), II, p. 341, Gedichten VII, p. 237, Poëzie en beeldende kunst (1979), p. 64. 
96 In tegenstelling tot de dichter verdient de schilder geld. Zijn vak valt niet onder de vrije kunsten waar men 
roem en waardering mee verdiende. Zie Sluijter (2000), pp. 213-214 voor Jacob Cats’ sneer naar de schilder als 
iemand die, in tegenstelling tot de dichter, het voornamelijk om het verdienen van geld gaat, iets wat Angel geheel 
serieus neemt en juist positief opvat. 
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literaire spel, een spel dat hij speelt voor een elite van fijnproevers. Hij legt dit uit in Mijn leven 

wanneer hij schrijft:  

 

Uit eigen beweging iemand te beledigen zij verre van me. Nooit heb ik een burger in schimpdicht 
gekwetst, nooit een vijand bespot, tenzij een vijand van de staat. […] Van kwinkslagen, spel en scherts, 
moet ik bekennen, kan ik me dikwijls niet onthouden, maar altijd op een onschuldige manier, of ik nu 
in het gezelschap ben van vrienden die er net als ik plezier in hebben, of een ingeving krijgen die ik op 
niemand schadend papier doorgeef aan welgeboren lezers in de toekomst. […] Ik vond het veiliger en 
fatsoenlijker om de dwaasheden van onze tijd aan de kaak te stellen, en de dwazen zelf te sparen.97  

 

Wat Huygens veroordeelt of prijst is niet de individuele schilder, maar de algemene praktijk 

van de schilder. De verwijzing naar een morele les in Huygens poëzie is al enkele keren ter 

sprake gekomen. Er is geen reden om aan te nemen dat hij kritiek wilde leveren op 

contemporaine schilders. In deze context zijn de epigrammen op het fenomeen blindheid 

door gewenning opmerkelijk. Het is het enige thema in de verzameling dat van Huygens zelf 

afkomstig lijkt te zijn en zich niet in een traditie, of als spel vanuit een literaire gemeenplaats 

laat ontwaren. Wat aan de eigen muur hangt, ziet men op den duur niet meer. Om die 

blindheid is het volgens Huygens verspilling zelf schilderijen aan te schaffen, men kan ze beter 

bij anderen bekijken. Hier kom ik in het hoofdstuk over Huygens’ kunstcollectie op terug. 

Portretgedichten en beeldgedichten 

Nu volgt de behandeling van Huygens’ portret- en beeldgedichten. Het merendeel valt onder 

de eerste categorie. Huygens schreef ruim 150 portretgedichten. Ze keren overigens later in dit 

hoofdstuk terug wanneer ze geanalyseerd worden op hun functie in een persoonlijke of 

zakelijke context. Ter afsluiting van dit deel bestudeer ik nog Huygens’ vrij zeldzame gedichten 

op andere afbeeldingen dan portretten. 

Portretgedichten 

De meerderheid van Huygens’ gedichten op kunstwerken zijn portretgedichten. Het schrijven 

van bijschriften bij afbeeldingen was vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw in opkomst. 

In 1572 verscheen Pictorum alliquot celebrium Germaniae inferioris effigies van Zuid-

Nederlandse dichter en uitgever Dominicus Lampsonius (1532-1599). Dit boek bevat 23 

prenten van Nederlandse schilders waaronder Latijnse bijschriften zijn afgedrukt.98 Van 

Mander nam in zijn Schilder-boeck uit 1604 enkele bijschriften van Lampsonius over die hij in 

het Nederlands afdrukte.99 In 1610 bracht de Haagse graveur en uitgever Hendrik Hondius 

(1573- na 1649) zijn Pictorum aliquot celebrium Praecipue Germaniae inferioris effigies: het is 

een vermeerderde versie van Lampsonius. Dit genre werd niet alleen gebruikt voor de 
                                                      
97 Huygens/Blom (2003b) I, pp. 182-183, vers 1141-1161. Zie ook deel II, pp. 406-411. 
98 Dit kan, mede door Lampsonius’ correspondentie met Vasari, direct in verband worden gebracht met opkomst 
van de emancipatie van de kunstenaar van de Italiaanse Renaissance. Zie Lampsonius/Puraye (1956).  
99 Lampsonius/Puraye (1956), p. 19, Becker (1972-1973), (1973) en (1975).  
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representatie van schilders; er werden ook talrijke bundels en pamfletten gemaakt met 

lofzangen onder prenten van koninklijke hoogheden, religieuze leiders, hoogleraren en andere 

geleerden uit die periode.100 In Huygens’ nalatenschap komen verschillende van deze boeken 

voor.101 

Een algemene karakteristiek van de inhoud van portretgedichten is dat ze meer over de 

afgebeelde persoon gaan, dan om het kunstwerk. Aan het eind van de zestiende en het begin 

van de zeventiende eeuw bestonden ze voornamelijk uit lof op de geportretteerde.102 In de loop 

van deze eeuw kon er worden geput uit een steeds breder scala aan literaire gemeenplaatsen 

om de afgebeelde te bezingen. Eén van de belangrijkste bronnen was de laat vijftiende-eeuwse 

Anthologia Graeca. Deze bloemlezing van Griekse epigrammen uit de oudheid bevat ook een 

hoofdstuk portretgedichten. De bekendste topos die hieruit afkomstig is, is het stemmotief.103 

In 1619 publiceerde de Italiaanse dichter Giovanni Battista Marino (1569-1625) La Galleria, 

een bundel die uitsluitend bestaat uit beeldgedichten. Hij gebruikte hiervoor materiaal uit de 

Anthologia Graeca.104 Er is verder onderzoek nodig naar de verspreiding van dit gedachtegoed 

binnen de Republiek.105 In Huygens’ werk zijn er in elk geval al vroege verwijzingen naar te 

vinden.106  

 

Het merendeel van Huygens’ portretgedichten is geschreven in het Latijn, een kwart in het 

Nederlands en de rest in het Frans en Engels.107 Naast gedichten op zijn eigen portret, schreef 

                                                      
100 Zie De Waard (1988) over portrettenboeken in het algemeen. Zie bijvoorbeeld Depauw en Luijten (1999) voor 
Van Dyck’s Icones, Veldman (2001) en Veldman en Klein (2003) voor portretseries gemaakt door vader en zoon 
De Passe en Van Beek (2003) voor hoogleraarportretten en gedichten daarbij. Zie over de pamfletten Depauw en 
Luijten (1999).  
101 Zie Huygens (1688), p. 62:  
Een Boeck met Conterfeytsels/ No. 1.  
Een Boeck met Conterfeytsels/ No. 2.  
Conterfeytsels van alle de Coningen van Vranckrijck.  
Conterfeytsels van de Coningen van Vranckrijk.  
Icones Virorum Doctorum Germanorum.  
Huys van Oosterwijck door P. Soutman.  
Huys van Nassauw door P. Soutman.  
Conterfeytsels van Koningen/ Princen/ &c.  
Een Paer curieuse Globens. 
Deze vijfde titel betreft Van Dyck’s Icones principum, virorum doctorum, pictorum waarin ook Huygens’ portret 
is opgenomen. Zie hierover Depauw en Luijten (1999), pp. 73-91. De boeken van Soutman komen in het derde 
hoofdstuk ter sprake. 
102 Zie bijvoorbeeld Veldman (2001), p. 57 en 182 over de gedichten die waren gepubliceerd onder portretten 
door Crispijn de Passe aan het begin van de zeventiende eeuw. Porteman geeft aan dat middeleeuwse bijschriften 
‘vooral gericht waren op het verklaren van voorstellingen’. Zie Porteman (1987), p. 51. 
103 Albrecht-Bott geeft een gedetailleerd overzicht van de gebruikte topiek in Italiaanse beeldpoëzie. Zie Albrecht-
Bott (1976), p. 69. Zie over het stemmotief bijvoorbeeld Emmens (1981a).  
104 Zie Albrecht-Bott (1976), pp. 5-13. 
105 Emmens behandelt het heel beknopt, zie Emmens (1981a), pp. 48-60. 
106 Emmens (1981a), pp. 57-58 en Kamphuis (1954).  
107 68 procent verscheen in het Latijn, tegen 24 procent in het Nederlands. In Huygens’ complete oeuvre is de 
verhouding Latijn versus Nederlands omgekeerd: 64 procent van de versregels zijn in het Nederlands tegen 26 
procent in het Latijn. Negen procent van zijn poëticale oeuvre schreef hij in het Frans. Zie Van Seggelen (1987), p. 
72. Waar Huygens door Emmens, Porteman en Weber op verschillende plaatsen wordt genoemd in de context 
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Huygens portretgedichten naar aanleiding van afbeeldingen van koningen, vorsten, 

staatslieden, zakelijke contacten, predikanten en (vooraanstaande) vrienden en kennissen.108 

Veel van de gedichten nam Huygens op in zijn bundels verzamelde poëzie zoals de Momenta 

desultoria en de Korenbloemen. Daarin zijn ze echter niet, zoals bij Van den Vondel en Vos, 

geclusterd. Dit impliceert dat ze niet als een thematisch literair genre binnen zijn oeuvre 

moeten worden beschouwd. 

 Huygens schreef ten minste 25 gedichten op zijn eigen portret. Ad Leerintveld zette 

deze portretgedichten bij elkaar; dertien verschillende portretten worden door Huygens 

bezongen. Over de inhoud van de gedichten stelt Leerintveld dat ze ‘eerder “spel van pen en 

inkt” [zijn] dan bijschrift bij een afbeelding’ en dat de afbeelding ‘de aanleiding [is], niet het 

object’. Het merendeel van de bijschriften is volgens hem ‘puur geschreven omwille van 

epigrammatische puntigheid’. Zoals Karel Porteman over de gedichten van Vondel op 

Vondels eigen afbeelding had beargumenteerd, geeft Leerintveld aan dat ook Huygens 

misschien voor de deze puntigheid had gekozen om niet de lof op zijn eigen afbeelding te 

hoeven zingen.109 

 Er zijn dertien portretten van Huygens die hij zelf bezong, maar over slechts drie 

daarvan heeft hij in het Nederlands geschreven. Zijn gedicht ‘Op mijn’ schilderije, korts voor 

mijn’ bruyloft gemaeckt’ (2 augustus 1627) is een vertaling van een Latijns gedicht dat hij 

enkele dagen eerder had geschreven: ‘In effigiem meam paullo ante nuptias depictam’ (31 

juli). Naar aanleiding van dit portret dichtte Huygens ook ‘Noch op de selven’ (7 augustus). 

Daarnaast schreef Huygens drie gedichten: ‘Op de zydelinge afbeelding van mij en mijn 

huijsvrouw in een blad door I. van Campen’. Ze dateren tussen 25 december 1634 en 2 januari 

1635. In januari 1656 vervaardigde hij nog ‘Mijn beeld’, waarschijnlijk naar aanleiding van een 

medaillon door François Dieussart (ca. 1600 - 1661).  

 Over de ontstaansgeschiedenis en de functie van de gedichten die Huygens schreef over 

zijn eigen portretten is weinig bekend. Slechts één is terug te vinden in zijn correspondentie. 

Het betreft zijn Latijnse gedicht op het zogenaamde medaillonportret door Adriaan 

Hanneman uit 1640. (Afb. 7) In vertaling:  

 
‘Op mijn portret omgeven door de gezichten van mijn vijf kinderen.’ 
Opdat hij afkomst en schoonheid constant zou verachten 
En ook de rijkdommen en de alomdreigende fakkels ener ontijdige liefde,  
Hebben de schikgodinnen, Huygens, de vader, verstoken van zijn goddelijke echtgenote,  
Bewapend met deze lijfwacht. 

 

                                                                                                                                                                      
van de overwegend (zo niet uitsluitend) in de volkstaal dichtende Vondel en Vos, valt op dat het merendeel van 
Huygens’ oeuvre aan portretgedichten in het Latijn is geschreven. 
108 Broekman (2005), pp. 51-54. 
109 Leerintveld (1990). De gedichten met vertalingen in de bijlage; pp. 174-182; citaten van p. 162. 
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In dit gedicht staat niet het portret, maar Huygens’ status als weduwnaar centraal.110 Hij 

schreef het op 3 januari 1641. Enkele weken daarna ontving Huygens een Latijnse brief van 

Barlaeus waarin de Amsterdamse hoogleraar stelde: ‘op het portret met je kinderen heb je een 

mooi en geleerd gedicht geschreven’.111 Barlaeus was, zo kwam al ter sprake, nauw betrokken 

bij de selectie van de gedichten voor Huygens’ in 1644 verschenen Momenta desultoria waarin 

het gedicht dan ook is opgenomen.  

 

Onder Huygens’ portretgedichten zijn er maar weinig waarin hij de kunstenaar expliciet 

noemt. Het was, in de literaire traditie van Marino, niet gebruikelijk om verwijzingen naar 

specifieke kunstenaars op te nemen.112 Dit impliceert dat wanneer Huygens het wél deed, hij er 

waarschijnlijk een reden voor had. Bij de drie gedichten die hij schreef op een portrettenboek 

door de beroemde Antwerpse schilder Anthony Van Dyck (1599-1641) – ik kom hier later op 

terug – valt die reden eenvoudig te raden. Huygens was er trots op dat hij door die schilder 

was geportretteerd en dat zijn portret in dit boek zou worden opgenomen.  

Portretgedichten waarin de kunstenaar wordt genoemd, zijn door wetenschappers 

gebruikt om aan te tonen dat gedichten informatie kunnen geven over de manier waarop er in 

de zeventiende eeuw over portretten werd gesproken. Ik geef hier één voorbeeld. In februari 

1633 schreef Huygens een serie van acht Latijnse epigrammen over een portret van zijn 

jeugdvriend Jacob de Gheyn III (1596-1641). Het werk werd geschilderd door Rembrandt. 

(Afb. 8) Ik citeer de Engelse vertaling:  

    

‘On Jacob de Gheyn’s portrait, which is not like him at all: jokes’ 
If De Gheyn’s face had happened to look like this, 
This would have been an exact portrait of De Gheyn. 
 

The worthy painter has begrudged De Gheyn his father’s full inheritance,  
And has created a posthumus brother to gladden with the half of it. 
 

Whose eyes and whose face do I see in this portrait?  
Stop your questions, Viewer, I cannot remember. 
 

Perhaps a drop has been found that more resembled a drop.  
I think a drop has never been so [little] like a drop as this. 
 

There is as little difference between De Gheyn  
And the painting as between myth and history. 
 

It is only a painting, though a lovely painting,  
But this lovely painting is a lovely myth. 

  

                                                      
110 Leerintveld (1990), p. 162. 
111 Brieven nr. 2621: ‘Ad effigiem tuam et dilectissimorum pignorum suaviter, nec minus docte, alludis, ita, ut a 
novercante thalamo tibi videaris metuere.’ 
112 Albrecht-Bott (1979), p. 7. 



40 

 

Whose face is this, that anyone can call his own for money,  
But no-one on the grounds of likeness? 
 

This is the hand of Rembrandt, the face of De Gheyn;  
Look in wonder, reader, it also is not De Gheyn.113 

 

De serie is overgeleverd in kladversie. (Afb. 9, 10) Nadat Huygens de voorzijde van het vel vol 

had geschreven, vervolgde hij op de achterzijde. Het laatste gedicht, én het enige gedicht 

waarin de naam Rembrandt voorkomt, streepte hij door, waarna hij waarschijnlijk zijn naam 

onder de eerdere zeven epigrammen schreef.  

Duidelijk is dat de vondst betrekking heeft op het onvermogen van de schilder om de 

geportretteerde af te beelden. Verschillende van de door Huygens gebruikte argumenten zijn 

in dit hoofdstuk al ter sprake gekomen. In de epigrammen resoneert de topos dat Gods 

schepping niet door de schilderkunst kan worden weergegeven. Het gebruik van het woord 

‘druppel’ in het vierde epigram, ‘gutta’ in het Latijn, doet ook denken aan Huygens’ gedicht 

Ooghentroost. In een passage waarin hij schilders als blind bestempelde, schreef Huygens 

daar: ‘Twee droppen zijn niet eens, twee eijeren, twee Peeren, Twee aengesichten min.’ 

Verderop in dit hoofdstuk wordt Ooghentroost uitgebreid besproken. Ook de verwijzing naar 

het portret als de ‘broer’ van de geportretteerde komt in Ooghentroost voor. Ruim tien jaar na 

het schrijven publiceerde Huygens de eerste zeven epigrammen op het portret van De Gheyn 

door Rembrandt in zijn Momenta desultoria.  

 Spreekt Huygens hier een waardeoordeel uit over de artistieke kwaliteit van het 

schilderij? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Enerzijds geeft Huygens expliciet 

aan dat hij vindt dat het portret niet lijkt, anderzijds wordt zo veelvuldig gebruik gemaakt van 

literaire gemeenplaatsen dat de serie epigrammen meer lijkt op een tentoonstelling van 

dichterlijke eloquentie dan op een serieuze aanklacht tegen het portret van De Gheyn zoals het 

is geschilderd door Rembrandt. Wat Huygens doet is het opentrekken van een literaire 

truckendoos om aan te geven dat het portret van De Gheyn niet lijkt. De titel zegt het al: 

‘scommata’, ‘gekscheerderij’. De sequentie van de gebruikte topoi doet denken aan een 

wedstrijd: kijk eens op hoeveel manieren ik dit kan beargumenteren, lijkt Huygens te willen 

zeggen.  

Ook de publicatiegeschiedenis van deze gedichten leidt niet tot een antwoord op de 

gestelde vraag. In de Momenta desultoria nam Huygens de eerste zeven epigrammen op en liet 

dus juist het enige gedicht waarin de naam van de schilder wordt genoemd weg. Dit gegeven is 

door Gary Schwartz geïnterpreteerd als aanwijzing dat Huygens met zijn bundel in 1644 geen 

oude wonden wilde openhalen. Hij las Huygens’ reeks epigrammen als aanwijzingen voor 

Huygens’ vermeende groeiende afkeer van Rembrandt als portrettist en impliciet als verklaring 

                                                      
113 Corpus (1982-1989) II, A 56, p. 223. 
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voor afname van het aantal opdrachten dat de schilder in deze periode uit hofkringen 

ontving.114 Het anonimiseren van de reeks past echter juist in de redactiefase van de Latijnse 

bundel. Het was, zoals gezegd, niet gebruikelijk om in portretgedichten verwijzingen naar 

kunstenaars te geven en Huygens stelt zelf in Mijn leven aan dat hij met schertsgedichten nooit 

iemand heeft gekwetst, ook dit kwam hiervoor al ter sprake.  

 In de Momenta desultoria verschenen Huygens’ epigrammen als een serie gedichten op 

een portret van De Gheyn. In ieder gedicht wordt gesteld dat het portret niet lijkt op de 

afgebeelde. De kern van de argumenten is echter dat het een gebrek aan gelijkenis betreft, wat 

niet, zoals binnen de topiek gebruikelijk is, wordt verbonden met de grootsheid van de 

geportretteerde. Mijns inziens valt uit deze serie epigrammen daarom af te leiden dat er wel 

degelijk iets was in het portret wat Huygens niet beviel.115 Welke ‘dwaasheid’ Huygens, zoals 

hij in Mijn leven aangeeft, met deze epigrammen wilde aankaarten zal wel nooit duidelijk 

worden. Het voert mijns inziens echter te ver om de epigrammen te lezen als expliciete kritiek 

op Rembrandt als portrettist – als Huygens de dialoog met Rembrandt had willen aangaan, 

had hij zeker voor het Nederlands, en niet voor het Latijn gekozen – en daarin een ‘groeiende 

afkeer’ voor het oeuvre van de schilder te lezen.  

 

Er is slechts één portretgedicht van Huygens bekend waarin zijn kunsttheoretische kennis 

doorklinkt. Ik doel op een Latijns gedicht dat hij in juli 1642 schreef naar aanleiding van een 

penning waarop aan de ene kant een portret van Lodewijk XIII en aan de andere kant een 

portret van een van zijn hovelingen, Armand Jean du Plessis, hertog van Richelieu (1585-

1642), is weergegeven. (Afb. 11, 12) De vertaling luidt:  

 

‘Op de afbeelding van cardinaal Richelieu op de achterzijde van een vorstelijke munt:’ 
IJdele roem is een last, Armand, en hoe om ineens: 
Het gezicht van de vorst is afgewend van het jouwe.116 

 

Uit dit gedicht blijkt dat Huygens op de hoogte was van de conventies van penningmakers. De 

tweede regel refereert namelijk aan het afwijkende karakter van deze penning. Indien men 

twee medailles naast elkaar legde met de verschillende kanten boven, was het gebruikelijk dat 

de twee personen elkaar aankeken. Maar doordat zowel de koning als Richelieu in profiel met 

hun aangezicht in dezelfde richting zijn weergegeven, werkt dit niet en kijken ze in dezelfde 

richting.117 Waarom de penningmaker hiertoe had besloten, is niet duidelijk. Ook de vraag 

                                                      
114 Schwartz (2006), pp. 157-159.  
115 In het Corpus wordt vermeld dat ‘one cannot help but conclude that the poet thought that De Gheyn’s 
portrait was a poor likeness’. Corpus (1982-1989) II, nr. A 56, pp. 223-224. 
116 Gedichten III, p. 188. De overige drie gedichten bevinden zich daar op p. 194.  
117 Met dank aan Carolien Voigtmann die mij hierop wees. Eén exemplaar van deze penning is in het 
Geldmuseum in Utrecht. Zie voor de penning: Jones (1988), pp. 112-113. Zie over Franse penningen in de 
zestiende en zeventiende eeuw Scher (1994), pp. 304-343. Zie over Richelieu, portretten van hem en zijn collectie 
de verschillende artikelen in de catalogus Goldfarb (2002).  
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waarom Huygens het als een ‘voorteken’ zag het gezicht van de koning van Richelieu was 

afgewend, blijft onbeantwoord. Richelieu stierf eind 1642. 

 Dat de inhoud van portretgedichten meer om de afgebeelde figuur, dan om het 

kunstwerk gaat, geldt voor het merendeel van de 150 portretgedichten in Huygens’ oeuvre. 

Verderop in dit hoofdstuk ga ik in op functies van deze poëzie. Van de portretgedichten 

waarvan wél bekend is wie het portret heeft geschilderd, is Huygens’ persoonlijke trots – als hij 

zelf onderwerp van het portret is dat hij bezong – de voornaamste reden om de maker van het 

portret te noemen. Daarnaast is er een verzameling portretgedichten waar de maker van het 

portret wordt genoemd, maar die functioneren in een geschenkcontext. In die gevallen wordt 

de inhoud van het gedicht op een andere manier gestuurd; ook daar kom ik op terug.  

Beeldgedichten 

In Huygens’ oeuvre zijn, zoals gezegd, slechts enkele gedichten te vinden die zijn geschreven 

naar aanleiding van of als bijschrift bij een werk uit een ander genre dan de 

portretschilderkunst. Van weinig van deze gedichten is bekend naar aanleiding van welke 

afbeelding Huygens ze schreef. Zo dichtte hij op 22 februari 1641 ‘In effigiem infantis beatae 

Mariae pomum tenentis’; vertaald ‘Op de afbeelding van het kind van de Heilige Maria die een 

appel vasthoudt’. De vertaling luidt:  

 

O Gij die door het kwaad van de appel veroordeeld zou worden, gij Rechtvaardige: ontneem de 
vrouwelijke hand nu ook weer de appel van het kwaad.118 

 

Het is niet altijd duidelijk, net als voor portretgedichten soms geldt, of de gedichten zijn 

geschreven met een specifiek schilderij voor ogen of dat het gaat om een literaire bespiegeling. 

Zo schreef Huygens bijvoorbeeld op 9 juli 1667 ‘In puellos charta lusoria certantes in tabella’, 

vertaald ‘Op een schilderij van jongens die vechten bij het kaarten’. Het luidt, in vertaling:  

 

Kijk: echte mannen! Hun sierlijke onschuld is simpelweg dronken zijn;  
En hun hoogste doel is belazeren.119  

 

Hier wordt een verband gelegd tussen de risico’s van drank en de bedrieglijkheid van het 

kaartspel. Dat het gedicht op een afbeelding betrekking heeft, blijft in de tekst impliciet. Op de 

autograaf tekende Huygens aan dat hij het schreef ‘Inter Gaudam et Schonhoviam’, reizend 

tussen Gouda en Schoonhoven. Deze ontstaanscontext, het schertsende karakter en het gebrek 

                                                      
118 Gedichten III, p. 155, het verscheen in de Momenta (1644), p. 153 onder de titel ‘In effigiem infantis Domini 
et Mariae Matris pomum tenentis’.  
119 Gedichten VII, p. 140.  
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aan afbeeldingsspecifieke informatie laat de vraag rijzen of er überhaupt sprake is van een 

visuele afbeelding.120 Verder valt op dat het opnieuw gedichten zijn met een moreel karakter.  

 Maar er zijn ook gedichten waarbij wél zeker is dat Huygens ze naar aanleiding van een 

concreet kunstwerk schreef, en welk kunstwerk dat is. Zijn vroegst bekende beeldgedicht 

dateert van mei 1619.121 Het onderwerp is een prent die zijn vriend Jacob de Gheyn had 

gemaakt van de Laocoöngroep. (Afb. 13) De print is opgedragen aan Noël de Caron (ca. 1550-

1624), gezant van de Staten Generaal in Londen. Huygens had een jaar ervoor tijdens zijn 

verblijf in Londen bij De Caron gelogeerd, en ook De Gheyn, die aan dezelfde reis deelnam, 

had de gezant ontmoet.122  Waarschijnlijk maakte De Gheyn de tekening, waarvan later een 

prent werd gemaakt, naar een bronzen replica van de klassieke Griekse beeldengroep door de 

Italiaanse schilder en beeldhouwer Francesco Primaticcio (1504-1570).123  Noch de opdracht, 

noch Huygens’ gedicht geeft informatie over het beeld zelf, of zijn verblijfplaats.124  

 Op 1 mei 1619 vertaalde Huygens de passage uit Vergilius’ Aeneis waarin de dood van 

Laocoon en zijn zonen wordt beschreven.125 Op hetzelfde vel schreef hij een Latijns 

beeldgedicht op De Gheyns tekening, dat hij daarna naar het Nederlands vertaalde. Beide 

beeldgedichten zijn gedateerd 2 mei: 

 

‘Paraphrastice’ 
Den ouden Laocoon uyt syn verwoeste Romen 
Door een Bataefsche handt gedolven en genomen 
Comt weder aenden dach: Seght alle die dit ziet, 
Wat moeten wy de Gheyn voor sulcken gifte niet? 
'Tgeen ons Grootvaderen wel eer plach toe te hooren, 
Is voor kindts kinderen dees tweedemael geboren.126 

 

Wat Huygens prijst in deze lofdichten is De Gheyns inzet om de kennis van een kunstwerk 

voor het nageslacht te behouden. De ets wordt omschreven als een hergeboorte van het 

klassieke beeldhouwwerk.127 Het beeld dat de kunstenaar een kunstwerk geboren laat worden, 

                                                      
120 Frans Blom gaf mij aan dat in dit gedicht ‘in tabella’ ook ‘aan tafel’ kan betekenen. De vraag of het over een 

kunstwerk gaat, kan worden gesteld voor een gedicht als ‘In picturam incendij’; vertaald ‘Een schilderij van een 
brand’ van 6 augustus 1642: ‘Het verbaast me niet dat olie levensecht vuur voortbrengt. Maar het verbaast me wel, 
dat dit doek niet in vlammen opgaat.’ Zie Gedichten III, p. 201 en Huygens (1644), p. 172. 
121 Gedichten I, p. 139.  
122 Zie over Huygens’ eerste educatiereis naar Engeland, het gezelschap van De Gheyn en het contact met De 
Caron: Huygens/Blom (2003b) II, pp. 92-116.  
123 Van Regteren Altena (1983) I, pp. 129-130, II, pp. 175-176 (cat. 88), III, p. 246. De Gheyns tekening die aan de 
prent ten grondslag ligt, is ook bewaard gebleven. 
124 Van Regteren Altena legt uit dat aanvankelijk was aangenomen dat De Gheyn een replica had gezien in de 
verzameling van Arundel. Huygens en De Gheyn hadden deze collectie immers tijdens hun verblijf in Londen 
samen bezocht. Er is echter geen andere vermelding van een dergelijk beeld in die collectie, én op de tekening en 
print zijn specifieke elementen te zien zoals het ontbreken van Laocoöns rechter arm, die overeenkomen met de 
replica van Primaticcio in Parijs. Zie de vorige voetnoot. 
125 Worp geeft aan: Vergilius Aeneis II, vs. 212-225. 
126 Gedichten I, p. 139.  
127 De Laocoöngroep is onderwerp van vele beeldgedichten. Zie Kranz (1986), pp. 100-129. 
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komt bij Huygens veelvuldig voor en is ook bekend binnen de kunsttheorie.128 Het woord 

‘gedolven’ verwijst er bovendien naar dat het beeld zelf in die tijd was herontdekt, letterlijk 

opgegraven. Huygens publiceerde zijn gedichten op De Gheyns Laocoöngroep niet, blijkbaar 

had hij ze voor een beperkt publiek geschreven. Hoewel Huygens een daadwerkelijke 

afbeelding voor ogen had toen hij het gedicht schreef, is zijn gedicht opgebouwd uit 

traditionele topiek.  

 

Op 9 maart 1632 schreef Huygens: ‘In effigiem Chroni pennas amori praescidentis’, ‘Op de 

afbeelding van de Tijd die de vleugels bij Amor afknipt’. In vertaling:  

    

‘Op de afbeelding van de Tijd die de vleugels bij Amor afknipt’ 
Welgevleugeld zou ik, zei Cupido, af en toe heen en weer kunnen vliegen 
Ongevleugeld raak je me nooit meer kwijt 
De oude man die de onschuldige vleugels afknipte,  
Verweet nu zijn handen dat ze verzuimd hadden de pijlen te pakken.129 

 

In dit gedicht spreekt Cupido tot vader Tijd. Cupido plaagt hem door te zeggen dat hij zonder 

vleugels niet af en toe een stukje kan gaan vliegen en altijd bij hem moet blijven. Het plan van 

Vader Tijd om Cupido zijn vleugels af te nemen en zo de liefde te temmen was dus mislukt; 

ook in ouderdom zal men door Cupido worden gekweld. Het gedicht past binnen een 

emblematische traditie. Deze scene is namelijk verbeeld in de bundel Amorum emblemata 

(1608) van Otto van Veen. In het begeleidende gedicht wordt de afbeelding op een andere 

manier geïnterpreteerd:  

 
“t Hert even iongh.’ 
Den tijdt Cupido wel sijn vleughels af kan snijden,  
Soo dat hy niet soo hoogh magh vliegen als hy plagh [deed],  
Maer ’t hert blijft vry, met wil en dencken hy vermagh  
Den Ouden wagheman ’t sweep-clappen doet verblijden. 

 

Hier wordt benadrukt dat, hoewel de liefde als men op leeftijd komt minder wordt en niet 

hoog meer kan vliegen, zij nooit helemaal verdwijnt.130 Huygens varieerde dus fraaier op een 

bestaand thema.  

Het embleem van Van Veen was niet de aanleiding van Huygens’ gedicht op Vader 

Tijd. De directe aanleiding is een schilderij van Van Dyck: De Tijd kortwiekt Cupido, 

                                                      
128 De Jongh wijst er op, zie De Jongh (1986), p. 57. Zie bij Huygens bijvoorbeeld ‘Aen Ioff.w. Tesselschade 
Vischer, drijvende een’ schoone dochter van Mr. Pieter van Veen, in sijn leven uytnemend schilder, tot het 
geestelick leven’. (Gedichten II, p. 252) Zie ook zijn gedichten op de kunst die Anna Maria van Schurman heeft 
gemaakt: Gedichten IV, p. 40, 43, 82 en 238.  
129 Zie Gedichten II, p. 234. Voor de vertaling: Depauw en Luijten (1999), cat. 51, p. 359. 

130 Zie ook: Depauw en Luijten (1999), cat. 51, p. 359. 
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tegenwoordig in Parijs.131 (Afb. 14). Op 28 januari 1632 had Huygens in zijn dagboek 

geschreven dat hij door Van Dyck was geportretteerd.132 En op 11 maart 1632 vervaardigde 

Huygens een drietal gedichten dat betrekking heeft op Van Dycks Icones principum, virorum 

doctorum, pictorum.133 Deze gedichten gaan over het geplande boek met portretten, over 

Huygens’ eigen portret dat erin opgenomen zou worden opgenomen en over het zelfportret 

van Van Dyck dat het titelblad zou sieren.134 Het gedicht op de afbeelding van de Tijd is dus 

geschreven in een periode waarin Huygens met Van Dyck contact had. Dit maakt het 

aannemelijk dat Huygens zijn ‘In effigiem Chroni pennas amori praescidentis’ schreef naar 

aanleiding van Van Dycks De Tijd kortwiekt Cupido. Huygens nam zowel de gedichten op 

Van Dycks Icones als het gedicht op het schilderij van Vader Tijd op in de Momenta 

desultoria (1644). Interessant is, dat hij in de gedichten over het portrettenboek wel Van 

Dycks naam noemde, maar in het gedicht op Vader Tijd niet.135 Blijkbaar functioneerden 

beeldgedichten anders dan portretgedichten.  

 

In tegenstelling tot Huygens’ gedicht ‘In effigiem chroni pennas amori praescidentis’ geeft de 

titel van zijn ‘In tabulam Percelli pictoris ύδροποιου excellentissimi’ wél direct een verband met 

een contemporaine kunstenaar. Huygens schreef dit gedicht – in vertaling ‘Op een schilderij 

door de uitnemende zeeschilder Porcellis’ – op een zeestuk van Jan Porcellis (1584-1632). Het 

gedicht is gedateerd 5 augustus 1642 en luidt, in vertaling:  

 

Als de oorsprong van Pegasus’ bron geen fabel is, 
Dan is het toch een geschiedenisverhaal van niks.  
Moet je zien hoe hij met zijn hoef, zo ongelijk een Bataafse hand, 
Een petieterig watertje laat ontspringen. 
Porcellis bestrijkt maar lichtjes het doek, 
Of de golven van hoge rivieren en zoute zeeën springen te voorschijn. 

 

In dit gedicht wordt het penseel van Porcellis, in ‘Bataafse hand’, vergeleken met de hoef van 

Pegasus waarbij de tweede het onderspit delft.136 Het is niet noodzakelijk te weten welk 

schilderij Huygens zag toen hij dit gedicht schreef. Het staat verder af van het kunstwerk dan 

                                                      
131 Barnes (2004), cat. III.65, p. 299. Het schilderij van Van Dyck is niet gedateerd en er is geen informatie over 
een mogelijke opdrachtgever. Aan het eind van de zeventiende eeuw bevond het zich in de collectie van Paleis het 
Loo; het werd verkocht op de veiling van 1713. Wanneer het in de verzameling van de Oranjes kwam, is niet 
bekend. Zie verder Depauw en Luijten (1999), cat. 51, p. 359, en Jonckheere (2008), pp. 148-149, 245. 
132 Unger (1885), p. 20: ‘28 Jany. Pingor a Van Dyckio, cum arbor in aedes lapsus esset.’ Vertaling: ‘28 januari. Ik 
word geschilderd door van Dyck, hoewel er een boom op z’n huis was gevallen’. 
133 Van Dyck begon eraan rond 1630, maar het boek werd pas in 1645 postuum gepubliceerd. Zie over deze 
bundel Mauquoy-Hendrikx (1956); Huygens wordt behandeld onder nummer 53. Zie verder Depauw en Luijten 
(1999). 
134 In 1632 schrijft hij: ‘In libros iconum illustrium virorum Anton: Dyckij’, ‘In meam ibidem effigiem’ en ‘In 
ipsius Dijckij effigiem’ Gedichten II, pp. 234-235. 
135 Huygens (1644), p. 79. De drie gedichten over de Icones staan op pp. 76-77, dat over Vader Tijd staat enkele 
pagina’s na de serie op de Icones. 
136 Zie over de contemporaine positionering van de Hollandse kunst ten opzichte van Italiaanse kunst (als 
voortgekomen uit de klassieke oudheid) en de kunst uit de omliggende landen Becker (1998). Vergelijk specifiek 
het gedicht van Lampsonius daar op p. 32. 
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bijvoorbeeld het gedicht dat geschreven is naar aanleiding van de afbeelding van Vader Tijd. 

In het gedicht op het schilderij van Porcellis staat niet het kunstwerk, maar de woordgrap – 

Porcellis maakt meer water dan Pegasus – centraal.137 Huygens nam het gedicht op in de 

Momenta desultoria.138  

Gedichten over schilderkunst als intellectuele zelfrepresentatie 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk hebben gedichten centraal gestaan waarin Huygens 

expliciet schreef over de beeldende kunst, en zijn ook portretgedichten en beeldgedichten 

geanalyseerd. Het merendeel van de gedichten over schilders en hun werk kan worden gezien 

als een literair spel waarin een morele boodschap doorklinkt. De vondsten zijn opgebouwd uit 

intelligente wendingen, een combinatie van literaire ontlening en eigen vernuft. Huygens 

speelt in deze gedichten, net als in veel gedichten over andere onderwerpen, een 

epigrammatisch taalspel.  

De eigenschappen van deze poëzie karakteriseren Huygens als een typische hoveling. 

Hij schreef voor een literaire elite. Dat blijkt uit zijn keuze voor het Latijn, uit de vele 

verwijzingen naar de klassieke mythologie, uit het gebruik van jargon uit de schilderkunst en 

uit de manier waarop de gedichten onder vrienden circuleren en naderhand gebundeld 

werden in de Momenta desultoria. De gedichten over de beeldende kunst tonen de dichter als 

goed onderlegd schrijver met een spitsvondige stijl. Over de waardering voor de kunstenaar of 

diens werk leren ze amper iets.  

Geschenken en diplomatieke doelen 

Onder de gedichten die in dit hoofdstuk centraal staan, bevinden zich gedichten die in 

persoonlijke context functioneerden en gedichten die in een zakelijke of diplomatieke 

omgeving zijn ontstaan. Hierin speelt de kunst een ondergeschikte rol. Van deze poëzie ga ik 

na hoe Huygens zijn kennis van kunst inzet voor andere doelen dan schrijven over de kunst 

alleen. Hij gebruikte zijn gedichten om zichzelf zo goed mogelijk te presenteren. Hierbij gaat 

het bijvoorbeeld om gedichten die hij schreef om vrienden te bedanken voor een artistiek 

geschenk, maar ook probeerde hij – met zijn vaardigheid om op de juiste manier over kunst te 

                                                      
137 Zie over Porcellis Walsh (1974). Misschien schreef Huygens het gedicht naar aanleiding van het kijken naar 
het zeestuk dat van Porcellis’ hand kan zijn, waarmee Huygens zich door de Keyser liet uitbeelden. Inhoudelijke 
argumenten hiervoor zijn er echter niet. Zie over het portret bijvoorbeeld Van der Ploeg en Vermeeren (red.) 
(1997), cat. 15, pp. 160-163. In de inventarissen van de stadhouderlijke collectie komt de naam van de schilder 
niet voor.  
138 Huygens (1644), p. 173. In de tweede druk van de Momenta desultoria (1655) is in de titel het woord ‘tabulam’ 
gespeld als ‘Fabulam’, het betreft waarschijnlijk een zetfout.  
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kunnen dichten – vrienden te maken in (internationale) ambtelijke kringen.139 Deze zakelijke 

contacten werden vaak door Huygens aangehaald met een onderliggende politiek doel.  

Gedichten die functioneren in een persoonlijke context 

In dit deel bestudeer ik in de eerste plaats gedichten die zijn ontstaan rondom 

geschenkuitwisseling. Verwijzingen naar de schilderkunst komen namelijk voor in gedichten 

die Huygens schreef als dank voor ontvangen kunstwerken en in gedichten die hij een cadeau 

aan een schilder liet begeleiden. Bijzondere aandacht krijgt het gedicht Ooghentroost dat 

Huygens voor Lucretia van Trello schreef. De schilderkunst komt er namelijk uitgebreid in 

aan de orde. Vervolgens zullen verwijzingen naar de schilderkunst in funeraire poëzie worden 

geanalyseerd. Huygens schreef verschillende gedichten op het overlijden van schilders. Ten 

slotte bespreek ik gedichten van Huygens die destijds bij of onder een portret zijn 

gepubliceerd.  

Gedichten rondom geschenkuitwisseling 

Het uitwisselen van cadeaus is een bekend verschijnsel in de vroegmoderne tijd, het was 

onderdeel van een discours dat diende ter bevestiging van een sociale band.140 Zo ontving 

Huygens op 30 januari 1628 een brief op rijm van zijn voormalige studiegenoot uit Leiden 

Jacob van der Burgh (1596-1659). Het document vergezelde een kopie van zijn portret: ‘Ick 

vreese datmen my voor u heeft afgeschildert, als of ick was veraart en t’eenemael verwildert.’ 

(vs. 17-18), schrijft Van der Burgh. Huygens reageert met het gedicht ‘Antwoord’ waarin hij 

het voor zijn studiegenoot opneemt: 

 

Tis van Mierevelds pinceel niet,  
noch van Ravesteins palett,  
maer een Copiist die scheel siet  
heeft hem, slinx, soo af gesett.141 (vs. 5-8) 

 

Huygens neemt in dit gedicht geen blad voor de mond; een gegeven paard mag, op aanzet van 

de schenker, blijkbaar best in de bek worden gekeken! Maar in het vervolg van het gedicht 

verandert de toon. Huygens gebruikt literaire gemeenplaatsen om de geportretteerde te 

troosten: hij noemt het portret een ‘schaduw’ en stelt dat zijn ziel en deugden toch niet 

kunnen worden afgebeeld.142  

                                                      
139 De scheiding tussen privé en zakelijk is bij Huygens niet altijd eenvoudig te maken. Het betreft hier een grove 
indeling om het materiaal behapbaar te maken. 
140 Zie algemeen Mauss (1990), (1950)1, Peck (1990), Davis (2000) en specifiek Kooijmans (1997), vooral 
hoofdstuk VIII en Thoen (2007).  
141 Gedichten II, pp. 190-192, citaat regel 5-8. 
142 In 1634 scheef Huygens over een portret van Van der Burgh waarop Van der Burgh samen met Johan 
Brosterhuysen, eveneens een studiegenoot uit Leiden, is afgebeeld: ‘Op de sydelinge afbeelding van 
Brosterhuijsen’ en drie maal een erop volgend ‘Noch’.142 De tekening, gedateerd 1624, bevindt zich in de Teylers 
collectie in Haarlem. Zie bijvoorbeeld Strengholt (1987b), p. 27. In de gedichten wordt een imaginaire wereld 
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 Enkele jaren later liet Huygens een (kopie van) een portret van zijn inmiddels 

overleden vader maken door de beroemde hofschilder Michiel van Mierevelt (1567-1641.143  

Hij schonk het in 1635 aan zijn vriend Daniel Heinsius (1580-1655). Heinsius was hoogleraar 

en bibliothecaris in Leiden en in 1625 had Huygens zijn bundel Otia aan hem opgedragen.144 

Bij het portret van vader Christiaan schreef Huygens vier Latijnse portretgedichten.145 In deze 

gedichten past hij literaire gemeenplaatsen toe op de geschenksituatie. Het eerste bezingt het 

portret zoals het zal hangen in Heinsius’ bibliotheek, waarbij de nadruk ligt op de lof voor zijn 

vader.146 In het tweede gedicht ‘Ad Heinsium’, vraagt Huygens de ontvanger het geschenk met 

liefde te ontvangen. Het luidt, in vertaling: ‘Degene die jou de dode schaduw van zijn dode 

vader zendt, vraagt slechts dit: heb ’t als levend lief.’147 Het derde en vierde gedicht hebben 

geen betrekking op de geschenksituatie. In Huygens’ oeuvre zijn verschillende gedichten aan te 

wijzen die op vergelijkbare wijze een geschenk begeleidden.148  

 

Huygens was ook zeer geïnteresseerd in het onderhouden van contacten met vrouwen die 

onderlegd waren in de letteren en de kunsten. Zo wisselde hij vele brieven en gedichten uit 

met de beroemde Anna Maria van Schurman (1607-1678). De beeldende kunst komt voor in 

brieven die dateren uit de periode tussen 1634 en 1669.149 Ze correspondeerden veelal in het 

Latijn. Veel van de gedichten die hij voor haar schreef – op het portret dat ze in 1634 van 

zichzelf graveerde, op haar pinacotheca in 1645 en 1649, op haar in 1640 vervaardigde 

zelfportret in 1649, op haar portret door Janssens van Ceulen in 1661 en vele andere – staan 

eveneens in het teken van een uitgewisseld kunstwerk.150 Eén van Huygens’ gedichten is onder 

haar portret afgedrukt.151 (Afb. 15) Dat Huygens’ poëzie ook van waarde was voor de sociaal-

                                                                                                                                                                      
gecreëerd rond deze twee portretten. Huygens schreef vanuit de afgebeelde personen en laat hen reageren op wat 
ze in hun blikveld zien. De gedichten lijken niet op het getekende, maar op een onbekend, geschilderd portret 
geschreven. Volgens Huygens had Van der Burgh zich namelijk laten ‘bestollen’ in de ‘olyverw’.  
143 Zie Broekman (2005), pp. 30-31. 
144 Huygens/Blom (2003b) II, pp. 82-84. 
145 Gedichten II, p. 303, pp. 308-309.  
146 Gedichten II, p. 303: ‘In effigiem patris mei in bibliotheca Heinsij’, in vertaling: ‘Op de afbeelding van mijn 
vader, hangende in Heinsius’ bibliotheek’.  
147 Gedichten II, p. 303: ‘Ad Heinsium’  
Qui mitto Patris mortui umbram mortuam,  
Hoc tantum, amari viva postulo,  
Tuus.  
148 Zie bijvoorbeeld ‘In effigiem abrah. de Mori, verbi divini praeconis, matri missam’, vertaald ‘Op de afbeelding 
van Abraham de Mori, predikant, toegezonden aan diens moeder’. Gedichten III, p. 171. 
149 Zie over dit contact en de rol van de beeldende kunst daarin binnenkort Van der Stighelen en De Landtsheer 
(2010) en eerder Stighelen (1987) en (1992). Zie ook Kai Sass (1971) hoofdstuk III.  
150 Van der Stighelen en De Landtsheer (2010) behandelen deze gedichten inhoudelijk. Zie in het corpus: 
Gedichten II, pp. 299-302 over het zelfportret uit 1634, Gedichten IV, p. 40 en IV, p. 144 voor de gedichten op 
haar pinacotheca, Gedichten IV, p. 144 ook voor Huygens’ gedicht op haar zelfportret uit 1640, voor zijn gedicht 
uit 1661 op haar portret door Van Ceulen in 1657 Gedichten VI, p. 310. Zie verder Gedichten IV, p. 146, IV, p. 
238. 
151 Het gedicht ‘In effigiem Annae Mariae a Schurman’ van 12 april 1661 verscheen onder de gravure die Cornelis 
van Dalen jr. maakte naar het schilderij door Cornelis Janssens van Ceulen. In een brief van Huygens aan Van 
Schurman 23 maart 1651 (Brieven 5126) verwijst hij nog naar een ander gedicht dat onder een afbeelding is 
gepubliceerd. Onduidelijk is waar deze opmerking naar verwijst. 
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literaire status van Anna Maria van Schurman, blijkt uit het feit dat zij enkele van zijn 

gedichten opnam in haar verzamelbundel Opuscula uit 1652.152  

 Eén van de geschenken die Huygens aan Anna Maria van Schurman stuurde, was het 

in 1651verschenen Begraeffenisse van Syne Hoogheyt Frederick Henrick. Het bestaat uit een 

beschrijving van de uitvaart van de stadhouder in tekst en daarna dertig gravures die achter 

elkaar gelegd de stoet weergeven.153 (Afb. 16) Het is ‘Gheteeckent en uytghegheven door Pieter 

Post, Architect ende Schilder der Doorluchtighste Princen van Orangien; En ghesneden door 

Pieter Nolpe’. Huygens stuurde Anna Maria van Schurman het boek, of één van de prenten 

eruit, vergezeld van een Latijns gedicht.154 (Afb. 17) Het luidt, in Nederlandse vertaling:  

 

Toen ik het zag, was ik meteen verloren. Wat zegt u, Van Schurman,  
Welke Plato, welke Aristoteles zal deze knoop doorhakken? 
De schaduw is sterker dan het voorwerp zelf; na afloop van de begrafenis  
Blijft de uitvaart duren die Post hier graveert. 
Het unieke talent van de etser zal leven na de lijkstoet,  
Wanneer de man die de lijkstoet afbeeldde, reeds lang gestorven is.  
Parca, je gaat hier in de fout: doorgaans vergaat met het voorwerp ook de schaduw;  
Wanneer het leven hier voorbij is, kan de schaduw echter niet sterven.155 

 

De onsterfelijkheid van de kunst staat in dit gedicht centraal. Opnieuw wordt het begrip 

schaduw gethematiseerd. Waar in portretpoëzie vaak de afbeelding als schaduw van de 

werkelijkheid wordt bestempeld, staat zij hier juist centraal als vorm waarin de begrafenisstoet 

voor altijd blijft doorlopen en ook nog het leven van haar maker, Post, zal overleven. De 

‘onsterfelijkheid van de schaduw’ is, in de context van een begrafenis, een toepasselijke 

paradox. 

 

Anna Maria van Schurman was niet de enige vrouw met wie Huygens in de tweede helft van 

zijn leven geschenken uitwisselde. Vanaf begin jaren 1650 stond Huygens in contact met 

Béatrix de Cusance, hertogin van Lotharingen (1614-1664). Ook deze vrouw was goed thuis in 

de kunsten en letteren.156 In 1652 ontving hij van Béatrix portretten van zijn voorouders. In 

het volgende hoofdstuk zal ik op dit geschenk uitvoerig ingaan. Als dank stuurt hij haar een 

camee waarop Adam en Eva zijn afgebeeld. In de verschillende Franse gedichten op de in steen 

gesneden afbeelding staat één thema centraal: het via Adam en Eva benadrukken van hun 

                                                      
152 Schurman (1652), pp. 324-325. De gedichten zijn opgenomen in haar hoofdstuk ‘Elogia’ waar ook Latijnse 
gedichten van onder andere Barlaeus en Heinsius afgedrukt zijn. 
153 Post (1651). Ik zag het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 
154 ‘Ad Annam Mariam Schurmans inscriptum pompae funerisauriaci per P. Postium aere expressae.’ Gedichten 
IV, p. 256. Onder het gedicht staat: ‘A. Mariae Schurmannae cum funebri munusculo adscribebat. C.H.Z. 
MDCLI’ (Constantijn Huygens schreef dit voor Anna Maria van Schurman met de rouwstoet als geschenk 1651) 
Op cit: Van der Stighelen en Landsheere (2010), p. 52.  
155 Vertaling Van der Stighelen en Landsheere (2010), p. 52.  
156 Zie over dit contact de inleiding bij Huygens/Huysman en Rasch (2009).  
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gemeenschappelijke Bijbelse voorouders.157 Verder ontving hij haar eigen portret, waarop hij 

ook een tweetal gedichten vervaardigde.158   

 Huygens ontving verder begin 1660 verschillende geschenken van de dichteres Adriane 

le Thor.159 Dat blijkt uit de gedichten ‘Danck, aen Ioff.w Adriane le Thór, voor het contrefeitsel 

van een oud mann, een yvoiren copken, ende 3. dickschellige citers’ en uit Huygens’ ‘Halven 

danck aen Ioff. Adriane le Thor voor een present van blommen in miniature van De Gheyn’ 

en uit Huygens’.160 Huygens had dus een portret van een oude man van haar gekregen, een 

kopje van ivoor, drie citroenen en een bloemstuk in miniatura van De Gheyn. Ik citeer de 

openingspassage (vs. 1-4 van in totaal 20 regels) van het tweede gedicht om te laten zien dat 

het kunstwerk niet onderwerp, maar aanleiding voor het dichten was:  

 

De Bloemen die gij schenckt en sullen noijt verleppen;  
Noch Uwe Vriendschap oock: soo duijd ick 't Sinnen-beelt.  
Duijd ick 't naer uwen sin, soo derv ick niet eens reppen  
Hoe uw' miltdadigheit mijn schamend hert verveelt. 

 

In de zinnen waar het kunstwerk ter sprake komt, gebruikt Huygens het thema van de 

onsterfelijkheid van de kunst ten opzichte van de natuur. De gedichten staan echter bovenal in 

het teken van de geschenkcontext.  

Datzelfde geldt voor de gedichten die Huygens schreef in 1673 naar aanleiding van een 

schilderij dat hij ontving van Jeanne van Aerssen (werkzaam: 1671-1678). Het betrof een 

portret dat zij van haar zus had geschilderd. In drie Franse dankdichten staat de 

ontstaansgeschiedenis van het portret centraal. Ik citeer er één:  

 

Pere et Mere ont donné la vie à ceste belle, 
Mais vie perissante et sujette à mourir.  
Sa merveilleuse sœur, ne le voulant souffrir, 
D’une immortelle main l’a rendus immortelle.  

 

Opnieuw is het thema onsterfelijkheid. Deze keer maakt Huygens geen gebruik van de topiek 

rondom het begrip schaduw, maar gebruikt hij de verhouding tussen afbeelding en afgebeelde 

om de lof op de kunstenares te bezingen. Vader en moeder hadden sterfelijke kinderen op de 

wereld gezet, maar één van hen had ervoor gezorgd dat zij niet dood zullen gaan. De één 

overleeft in de afbeelding die van haar is gemaakt, de ander als maker van hetzelfde portret.161  

 
                                                      
157 Gedichten V, p. 33, 44, 45.  
158 Zie Gedichten VI, pp. 56-58 en 225. Zie over de geschenkuitwisseling tussen Huygens en De Cusance: 
Huysman (2010). 
159 Te Winkel (1924), p. 529.  
160 Gedichten VI, p. 278, 311. Zie ook Brieven 5712. 
161 Zie Gedichten VIII, pp. 97-98. In de jaren die erop volgen dichtte Huygens regelmatig op kunst van de hand 
van Jeanne van Aerssen. Zie Gedichten VIII, p. 178 ‘(Sur le portraict de Philippe de Marnix Seinr de St. 
Aldegonde; du sçavant pinceau de Mad.le Ieanne d’Aerssen)’, 288 ‘(Epistre d’importance)’ en 347 ‘(Op het 
conterfeitzel van Ian van Calcars geboortestad, door hem zelfs gedaen, en meesterlyck gecopieert door Ioff. 
Ieanne van Aarssen)’. 
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Ook gedichten zelf fungeerden als (relatie-) geschenken.162 Zo stuurde Huygens bijvoorbeeld 

in februari 1644 een Latijns portretgedicht op de afbeelding van de zangeres Utricia Ogle 

(1611-1674) aan hun gemeenschappelijke kennis en componist Johan Albert Ban (1597-

1644).163 In augustus van dat jaar schreef Huygens haar een brief waar hij een Frans gedicht op 

dat portret bijvoegde.164  

Een ander voorbeeld is een serie gedichten die Huygens als pamflet publiceerde. 

Waarschijnlijk zette het zien van een portret van de Haagse predikant Caspar Streso (1603-

1664) hem aan tot het schrijven van zijn Pastorum Hagiensium Icones (1651). (Afb. 18) In 

deze bundel zijn zes Latijnse gedichten opgenomen waarin de lof wordt gezongen op zes 

Haagse predikanten afzonderlijk en één gedicht op hun allen samen.165 Over de aanleiding van 

het publiceren van het pamflet kan worden gespeculeerd. Wilde Huygens de Oranjes een hart 

onder de riem steken in deze moeilijk tijden – alle predikanten dienden allemaal in hun kerk. 

Of was het een charme-offensief vanwege zijn orgeltraktaat waarmee hij in 1641 bij 

predikanten kwaad bloed had gezet?166  

 Dat de uitwisseling van dergelijke gedichten gebeurde vanuit een dieper liggende 

sociale pragmatiek, blijkt uit de brieven van Franciscus Plante (1613-1690). Hij was zojuist 

teruggekeerd van een reis in het gezelschap van Johan Maurits van Nassau Siegen (1604-1679) 

naar Brazilië toen hij Huygens schreef dat hij graag als dichter tot Huygens’ kring toegelaten 

wilde worden.167 Johan Maurits was een achterneef van Frederik Hendrik en woonde, net als 

Huygens, aan het Plein in Den Haag. Om zijn verzoek kracht bij te zetten stuurde Plante bij 

deze brief van 14 september 1644 een gedicht op een portret van Johan Maurits.  

Een jaar later, op 14 november 1645, schreef Plante aan Huygens dat hij diens 

gedichten op dezelfde afbeelding had gelezen. Plante doelde waarschijnlijk op Huygens’: ‘In 

effigiem I. Mauritij Nassavij’ en ‘In eandem’ van 10 en 11 november van dat jaar.168 Had 

Huygens afschriften van zijn gedichten naar Plante teruggestuurd? Ik citeer het eerste, in 

vertaling:  

 

Stop te vragen, beschouwer, hoeveel roem hier straalt van  
Onder de vreeswekkende helm van dit milde gelaat. 
Als je de Alciden van ons land kent, de Hollandse bliksems,  
Dan volstaat hier te zeggen: dit is Johan Maurits van Nassau.  

  

                                                      
162 Zie dit fenomeen bijvoorbeeld Huysman (2010).  
163 Zie Brieven 3462 en Gedichten III, p. 287: ‘In effigiem nobilis heroinae Utriciae Ogle, τής µελικωτάτης’.  
164 Brieven 3710 en Gedichten III, p. 318: ‘Dans le beau livre d’airs de Mad.le Ogle, escrit et peint à la main’. Zie 
ook Rasch (2010), specifiek p. 136. 
165 Zie over deze bundel Broekman en Bloemendal (2008).  
166 In Huygens’ Gebruyck of ongebruyck van 't orgel in de kercken der Vereenighde Nederlanden (1641) pleitte 
hij voor het gebruik van het orgel om de gemeentezang te verbeteren. Streso was één van de tegenstanders van het 
invoeren van het orgel als begeleidingsinstrument. Zie voor de tekst Huygens/Zwaan (1974) en algemeen 
bijvoorbeeld Frijhoff en Spies (1999), pp. 593-595. 
167 Brieven 3755.  
168 Brieven 4208. Zie Gedichten IV, p. 62. 
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Maar vraag wel waarom de schilder zijn hoofd niet  
Met lauwer heeft willen omkransen.  
Hij zou hem geheel aan het oog onttrekken,  
Met zoveel blad zou deze triomfator bedekt moeten worden.  

 

Hoewel Plante in de brief vraagt of hij Huygens’ gedichten in een publicatie mag opnemen, 

zijn ze toch niet in Plantes Mauritiados libri XII (1647) onder het portret van Johan Maurits 

door Theodoor Matham (1605-1676) opgenomen.169 Mogelijk kreeg Plante geen toestemming 

omdat Huygens zijn naam niet aan Plantes bundel wilde verbinden. Huygens’ vriend Barlaeus 

had namelijk in hetzelfde jaar een boek uitgebracht over de reis van Johan Maurits waarin ook 

de gravure van Matham was afgedrukt. De titel van dit werk luidde Rerum per Octennium in 

Brasilia.170 In beide publicaties is onder het portret een bijschrift door Barlaeus opgenomen. 

(Afb. 19) 

 

Huygens zette ook zijn dichtbundels in als instrument om relaties te onderhouden, 

bijvoorbeeld met schilders en andere kunstenaars. Hij gebruikte zijn poëzie om zich te 

profileren en elk geschenk ging gepaard met een passend gedicht. Welke rol speelde de kunst 

in Huygens’ gedichten aan iemand die zelf kunstenaar was, of met de kunsten in aanraking 

kwam? Hieronder geef ik drie voorbeelden: de contacten met de Seghers, Junius en Lely. 

Daniël Seghers (1590-1661) en Pieter Lely (1618-1680) waren schilders die werkten in 

hofkringen – de eerste in Antwerpen, de tweede in Londen – en Franciscus Junius (1591-1677) 

was een geleerde die over kunst had gepubliceerd. Hun posities waren zo vooraanstaand dat 

Huygens hen graag met poëzie aan zich bond.  

De Antwerpse jezuïetenschilder Daniël Seghers ontving een exemplaar van Huygens’ 

Heilighe daghen (1645).171 Huygens bood de bundel in 1645 aan met een begeleidend, 

eveneens in het Nederlands geschreven gedicht: ‘Aen Daniel Seghers uytnemende bloem-

schilder, met myn Heilighe Daghen’:  

 

Werpt een médoogend oogh op mijn' verwelckte Bloemen, 
Bloem-schepper onder God. sij konnen sich niet roemen 
Yet Segher-lijcks te zyn. die daer nae trachten souw, 
Most sich vermeten wat Natuer, de wijze vrouw, 
Niet onderstaen en derft. 'Tzyn sterffelicke bladen, 
Die self in haer geboort met dorheid zijn beladen, 
En wasschende vergaen. daer d'uw' onsterffelyck 
Geen end en sullen sien dan in des werelds lijck. 
'Tzyn Bloemen niettemin; maer uyt Hollandsche veenen 
En poelen voortgebracht; 'Tzijn Torven, hard als steenen, 

  

                                                      
169 Zie Plante (1647). Ik zag het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. 
170 Zie Barlaeus (1647). Ik zag het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.  
171 De bundel bestond uit een serie gedichten op christelijke feestdagen die hij in zeer korte tijd had geschreven, 
tussen 31 december 1644 en 8 januari 1645. Huygens droeg de bundel op aan Leonore Hellemans, echtgenote van 
zijn vriend Pieter Cornelisz. Hooft en presenteerde het cadeau als een nieuwjaarsgeschenk. De publicatie van de 
bundel werd verzorgd door Barlaeus, die er ook een eigen drempeldicht voor vervaardigde. Zie over de Heilighe 
daghen Huygens/Zwaan (1968) en Huygens/Strengholt (1974).  
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Maer waterigh van aerd; en evenwel wat warm: 
Warm, als eens sondaers ziel ontsteken in gekarm. 
Mishaeght u haer gesicht: neemt eenighsins genoegen 
In 'twonderlick gewasch der struycken diese droeghen; 
En seght, de vrucht is slecht: maer 'tis een zeldsaem land, 
Daer vlamm uijt slyck ontstaet, en 'tvier in 'twater brandt. 172 

 

In dit gedicht staat opnieuw de onsterfelijkheid van de kunst centraal. Huygens’ gedichten, die 

hij zijn geschreven bloemen noemt, kunnen zich niet meten met bloemen van Seghers; die 

overtreffen de natuur door hun onsterfelijkheid. In het tweede deel van dit gedicht schampert 

Huygens over zijn eigen poëzie: de gedichten zijn typisch Hollands (hij vergelijkt ze op 

ingenieuze wijze met turf) en geschreven door een zondaar. Hij doelt hiermee op de 

calvinistische grondslag van de gedichten, in contrast met het werk van de Zuid-Nederlandse 

Jezuiet.  

 Hoe de gelegenheid de inhoud van Huygens’ gedichten bepaalde, valt ook te illustreren 

met het vers dat hij schreef aan Junius. Huygens stuurde in 1651 een exemplaar van zijn 

Ooghentroost (1647) aan deze internationaal bekende taalkundige die, zoals gezegd, ook over 

de schilderkunst had geschreven. Junius had in 1637 De pictura veterum uitgebracht. Huygens 

liet zijn Ooghentroost vergezellen van een Latijns gedicht. Ik citeer een vertaling:  

‘Aan F. Junius, opdrachtvers bij mijn Ooghentroost.’ 
Ik vraag je, Iunius, dit Nederlandse gedicht niet te versmaden. 
Ik vraag je om woorden te lezen die Rome vreemd zijn, 
Dat eist een Hollandse tong: zoveel gezag over jou heeft  
Onze landstaal, dochter van een Saxische moeder. 173 

 

Dit gedicht staat in het teken van een verantwoording voor de taalkeuze van het geschonken 

Ooghentroost. Huygens wilde Junius te laten zien dat hij wel degelijk de geleerdentaal 

beheerste. Hij verdedigt in dit gedicht zijn keuze niet te hebben geschreven in de taal die 

Junius zelf gebruikte. 

 In 1670, ten slotte, stuurde Huygens een exemplaar van zijn Zee-straet van ’s Graven-

hage op Schevening (1667) aan de naar Engeland geëmigreerde schilder Pieter Lely.174 Lely was 

in 1661 aangesteld als hofschilder van koning Karel II waar hij, net als jaren daarvoor Van 

Dyck, een jaarlijks pensioen ontving.175 Zee-straet liet Huygens vergezellen van de volgende 

gedichten: 

 

Towards the Sea-side ev’rie daij 
Our People follweth this new waij. 
See what both Love and Art can doe.  
Here the new Way doth follow you. 

                                                      
172 Gedichten IV, p. 51. 
173 Gedichten IV, p. 256.  
174 Zie over de tekst van Huygens’ Zee-straet bijvoorbeeld Huygens/Strengholt (1981) en specifiek over de 
toegevoegde gravures die De Hooghe naar een tekening van De Bisschop vervaardigde: Van Nierop, Grabowsky 
(e.a., red.) (2008).  
175 Zie Sluijter (2003), specifiek p. 20 en bijvoorbeeld Keblusek (2003).  
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Wat dunckt u dan van ‘toverlegh 
Van onsen Schevelingsche Wegh? 
Eerst liep hij maer van hier aen ‘tStrand; 
Nu loopt hij tot in Engeland.176 

 

Huygens presenteert hier zijn Zee-straet als een brug van de Republiek naar Engeland. Dit 

blijkt ook uit het feit dat hij één gedicht in het Engels, en één in het Nederlands schrijft. Deze 

opdracht publiceerde hij in de Korenbloemen (1672) onder de titel ‘Aen een’ Vriend in 

Engeland, met mijn’ Zee-straet’. Het kunstenaarschap van de aangeschrevene speelt dan dus 

geen rol meer.177  

Ooghentroost 

Een gedicht dat intensief wordt bestudeerd waar het Huygens’ uitspraken over schilders 

betreft, is Ooghentroost.178 Huygens publiceerde het in 1647. Het is een lang gedicht; en de 

schilderkunst is één van de onderwerpen is die erin voorkomt.179 Huygens schreef het voor zijn 

vriendin Lucretia van Trello (ca. 1590-1663), die aan één oog blind was geworden. Om haar te 

troosten wijst het haar op de morele blindheid van verschillende groepen mensen. Ik bespreek 

het gedicht op deze plaats omdat hij het aan Lucretia als geschenk gaf. Daarnaast is het een 

gedicht waarin de schilderkunst misschien niet centraal staat, maar wel vrij uitgebreid aan de 

orde komt. Ik analyseer de ontstaansgeschiedenis van Ooghentroost om na te gaan hoe de 

uitspraken over de kunst die erin voorkomen, moeten worden geïnterpreteerd.  

Huygens’ Ooghentroost is in twee fasen ontstaan. Een eerste versie bood Huygens 

Lucretia aan. Huygens dateerde het gedicht 5 januari 1647, het bestond toen uit 430 versregels. 

Na een inleiding van 138 regels laat hij verschillende groepen mensen de revue passeren 

waarvan hij beredeneert waarom ze als ‘blind’ kunnen worden gekarakteriseerd. Hij begint 

met ‘De Gierighe’, de hebzuchtigen. Zij zijn blind omdat ze slechts geld zien; ‘Sij keuren ‘tbeste 

paerd naer de verguldste zadel.’ Daarna volgen ‘De Prachtighe’, ‘De Machtighe’, ‘D’Eer-

suchtighe’, ‘Het Venus-volck’, ‘De Nydighe’, ‘De Toornighe’, ‘De wijnighe’, ‘De Iaghers’, ‘De 

Tuijschers’, ‘De Pleiters’, ‘Den Hoveling’, ‘De Letter-luij’, en ‘De Dichters’.180 

Daarna breidde Huygens het gedicht uit om het daarna klaar te maken voor publicatie. 

In Huygens’ gepubliceerde versie telt het gedicht 1002 verzen en is de rij met blinden 

uitgebreid tot 31 groepen mensen in totaal. De naam ‘Trello’ is veranderd in ‘Parthenine’ en 

het gedicht telt 1002 verzen. Op verschillende momenten, maar waarschijnlijk nadat Huygens 

het oorspronkelijke gedicht aan Lucretia had aangeboden, voegde Huygens grote 

hoeveelheden Griekse aantekeningen, Latijnse citaten en Bijbelverwijzingen in de marge toe.  

                                                      
176 Gedichten VII, p. 295. 
177 Huygens (1672), p. 312. 
178 Lize Gosseye en Christophe van der Voort werken aan de Universiteit Gent aan een onderzoek naar Huygens’ 
Ooghentroost onder begeleiding van Jürgen Pieters.  
179 Zie Leerintveld (1990), Broekman (2005), pp. 22-23. 
180 Zie voor een overzicht van de typen en Huygens’ redenering Huygens/Zwaan (1984), p. XVIII.  
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Eén van de groepen mensen die Huygens op een later moment toevoegt, is die van de 

schilders. (Afb. 20) Bij de uitbreiding blijkt dat Huygens twee methodes heeft gehanteerd. De 

meerderheid van de groepen zijn tegenpolen, antithesen: de kwistigen staan tegenover de 

gierigen, de bezigen tegenover de luien. Daarnaast blijven enkele groepen zonder tegenhanger 

zoals de uit de eerste fase daterende hovelingen, geleerden en dichters en ook de – nieuw 

ingevoegde – schilders.181 

Over de blindheid van de schilders schrijft Huygens (afb. 21):  

 

 De Schilders (dit gaet hoogh) de Schilders, Parthenine, 
 (Noch zynse van ‘tgeslacht dat ick eerbiedigh diene) 
455 De schilders heet ick blind. en soom’er wel op lett, 
 ’T zijn scheppers meestendeel. sy sien maer door ‘tpalett, 
 En bouwen een’ Natuer, die vriendlick is van wesen 
 En soet en aengenaem: maer meent ghy daer te lesen 
 Hoe grootemoer Natuer haer eighen wesen staet? 
460 ‘Tis verre vanden wegh. Een steegh is oock een’ straet, 
 Een hutt is oock een huijs, en Struijcken zijn oock boomen,  
 Maer steegh en hutt en struijck zijn schaduwen en droomen 
 Bij straet en huijs en Boom: daer hoort veel goedheids toe 
 Om Gods en menschen werck te keuren met gemoe 
465 Voor even en gelyck. Wat wilm’ons meenen leeren? 
 Twee droppen zijn niet eens, twee eijeren, twee Peeren, 
 Twee aengesichten min. De trotste mogentheid  
 Van d’eerste Schepper blyckt in ‘teeuwigh onderscheid 
 Van all dat was en is en werden zal naer desen;  
470 En is ’t laetduncken van een mensch soo hoogh geresen, 
 Dat menschen machtigh zijn, daertoe, in allen schijn, 
 Niet kunstenaers genoegh, niet Scheppers wilde zijn? 
 Siet hoe verr ‘tsoete volck in dese blindheid dwalen: 
 Gaet met haer wandelen door Boom en Bergh en Dalen, 
475 Dat’s, seggens’, een Gesicht dat Schilderachtigh staet. 
 ‘K kan ‘tniet ontschuldigen, ‘tis derteltjes gepraett; 
 My dunckt sy seggen, God maeckt kunstighe Copijen 
 Van ons oorspronkelick, en magh sich wel verblyen 
 In ‘tmeesterlick patroon, all waer ’t van onse hand, 
480 ‘Ten kon niet schooner zijn, in Zee en Locht en Land. 
 Gaet met die scheppers thuijs, en leentse ‘tstrackste wesen, 
 ‘Tlangmoedigste gedult, om door en door te lesen 
 Hoe God uw aensicht schiep. Als ‘tlang gemaertelt is, 
 Daer staet ghij in ’t paneel: maer, in een woord, ‘tis mis.  
485 Sy scheppen u een ijet, een Bloedverwant, een’ Broeder: 
 Maer ghij en staet ‘er niet. De Dochter is maer Moeder, 
 De Vader is maer Soon. En, soeckt ghij meer bewijss, 
 Komt tot de tweede proef: daer ‘s ’t weer een’ ander Wijz, 
 Een ander Bloedverwant, een’ niewe Nicht geboren, 
490 En ghij in twijffeling wie wijsselixt gekoren. 
 Siet nu de menschen in haer oogeloosheid aen 
 Of ’t volck is om Gods doen of misdoen aen te slaen.182 

 

Bij de verzen 466, 467, 473 en 475 voegt Huygens in de druk citaten toe uit klassieke 

geschriften. De stelling dat twee door God geschapen objecten volgens hem nooit hetzelfde 

zijn (r. 466-469) onderbouwt hij met verwijzingen naar Euripides en Cicero over de 

                                                      
181 Ik gebruikte de inleiding van Zwaan; zie Huygens/Zwaan (1984), pp. IX-XXV. 
182 Gedichten IV, 100-101. 
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ongelijkheid van mensen ten opzichte van elkaar.183 Bij de regels over de vermeende blindheid 

van de schilders (r. 473-475) citeert Huygens eerst Cicero over het vermogen van schilders om 

details te zien die de gewone mens niet waarneemt en daarna Plato over de onmogelijkheid 

van de nabootsende kunsten om het wezen van een object te tonen.184 In deze laatste bron zit 

de sleutel voor de interpretatie.  

 De schilders zijn blind, zo legt Huygens uit, omdat ze niet in staat zijn het wezen van 

Gods schepping af te beelden. Hij spreekt troost uit door erop te wijzen dat ‘Gods en 

menschen werck’ (vers 464) niet, zoals de schilders menen, met elkaar overeen kunnen 

komen. Ter ondersteuning van zijn betoog gebruikt Huygens klassieke bronnen. Hij baseert 

zich op Plato’s Ideeënleer. Daarin vormt de Ideeënwereld de basis waarvan de wereld een 

schaduw is, en de kunst weer een schaduw is van de wereld. Huygens’ argument voor de 

blindheid van de schilders bestaat uit een christianisering van deze platonische opvatting.185 

Hij illustreert zijn stelling aan de hand van de portretschilderkunst wanneer hij schrijft: ‘God 

maeckt kunstighe Copijen / Van ons oorspronckelick’ waarna de schilders, die hij ‘scheppers’ 

noemt, hetvolgende doen: ‘Sy scheppen u een ijt, een Bloedverwant, een’ Broeder’.186 Huygens 

vondst ligt in het als blind bestempelen van de schilders zonder hen er feitelijk op aan te 

vallen: zij kunnen er immers niets aan doen. Net als voor de dichters, de geleerden en de 

hovelingen vindt hij ook hier een passend argument.  

 Zoals gezegd publiceerde Huygens’ zijn gedicht in de loop van 1647 en weer later 

drukte hij het in de Korenbloemen opnieuw af. Maar Huygens’ gedicht Ooghentroost, en 

specifiek het citaat over de schilders, was breder verspreid. Niet alleen Huygens zelf 

publiceerde het, ruim twintig jaar later nam ook de Middelburgse boekhandelaar en uitgever 

Willem Goeree (1635-1711) een deel ervan op in het eerste hoofdstuk van zijn Inleyding tot de 

Praktijk der Algemeene Schilderkonst (1670).187 Goeree citeert de regels 465-480 in zijn 

uiteenzetting over het gebruik van het spreekwoord ‘Dat is Schilderagtig’:  

  

                                                      
183 Bij vers 466 geeft Huygens een citaat waarbij hij geen bron vermeldt. Het gaat om een regel uit Stobaeus die is 
toegewezen aan Euripides. De vertaling luidt: ‘Er is niets gelijk van wat in de mensen is.’ Het heeft betrekking op 
de gerechtelijke ongelijkheid binnen het menselijk bestel. Bij vers 466 neemt hij een citaat op uit Cicero waarvan 
hij tevens de bron geeft. De vertaling luidt: ‘Wat verder? Is het juist bij de mensen niet zo, dat ge bij de meest op 
elkaar lijkende uitwendige gedaanten een ongelijke aard aantreft en bij een gelijke aard een verschillende 
gedaante?’ Zie Huygens/Zwaan (1984), p. 73. 
184 De vertaling van Huygens’ citaat bij vers 473 luidt: ‘Schilders zien vele details in de donkere en lichte partijen 
(van het schilderij), die wij niet zien.’ en van dat bij vers 475: ‘De schilderkunst en in het algemeen de 
nabootsende kunst, die ver van de waarheid afstaat, verwelkomt zijn eigen product en staat in een voortdurend 
contact met datgene van ons wezen, dat ver is van de functies van het intellect, en is een gezellinne en vriendin 
daarvan, zonder dat dit iets tot de waarde van het zedelijk juiste of van de waarheid bijdraagt.’ Zowel bij vers 473 
als bij 475 vermeldt Huygens de bron van de opgenomen citaten. Zie Huygens/Zwaan (1984), p. 74. 
185 Zie ook De Kruyter (1971), pp. 130-132. 
186 Zie ook Pieters en Gosseye (2007), p. 217. 
187 Zie Goeree/Kwakkelstein (1998), pp. 9-27. 
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Hier uyt blijkt dan, dat het spreekwoord, Dat is Schilderagtig, (wanneer wy yts aardigs in ’t natuurlijk 
leven beschouwen,) qualijk gebruikt en opgenomen word, evenals of de Schepselen maar ten naasten by, 
soo Geestig, Cierlijk en Plaisant, als de Geschilderde dingen waren, dat een groote misslag is; ten ware 
men het soo wilde nemen, Dat is Schilderagtig, (te weten) waardig om zijn plaisantie, aardige 
verkiesinge, en grootsheid Geschilderd te worden.188  

 

Goeree schrijft dan dat ‘de Vol-geestigen Heer Konstantijn Huygens’ de stelling ‘de Schilderye 

het Principaal, en de volmaakte natuur, slegts een Kopy’ – die het voorgaande impliceert – 

‘aardig wederspreekt’.189 Huygens’ gedicht werd dus in de zeventiende eeuw geciteerd om de 

aan de kunsttheorie verwante stelling.  

 Hoe functioneerde Huygens’ gedicht? Allereerst is het belangrijk dat in de eerste versie 

van de tekst, het gedicht voor Lucretia, de passage over de schilders nog niet voorkomt. Het 

ligt dus niet aan de basis van de opzet, Huygens voegde het toe op het moment dat hij heeft 

besloten tot publicatie. Daarnaast valt op dat in dit proces van het drukklaar maken het aantal 

regels niet alleen verveelvoudigd is, maar dat er ook veel verwijzingen toegevoegd zijn. 

Huygens wilde zich blijkbaar voor het grote publiek op een andere manier presenteren. In 

tegenstelling tot Lucretia lazen de vrienden in Huygens’ literaire kring uiteraard wél Grieks en 

Latijn.190 Het thema van Ooghentroost in geheel, consolatio, bepaalt de inhoud van de tekst. 

En ook van de schilders kan hij beargumenteren dat ze op een bepaalde manier blind zijn. De 

vondst bestaat uit het toepassen van een klassiek concept binnen zijn christelijke wereldbeeld. 

De kritiek op de portretschilders moet dus vooral niet tè serieus genomen worden, maar 

functioneert in een groter geheel van consolatio.  

 

Een overkoepelend element in Huygens’ gedichten rondom geschenkuitwisseling is dat de 

inhoud van de poëzie zich voegt naar het doel van het gedicht. Als Huygens een cadeau 

ontving, of er een stuurde, schreef hij een passend gedicht als dank of als opdracht. 

Ooghentroost kan worden gezien als een geschenk op zichzelf. Wanneer het onderwerp van 

het gedicht een object uit de beeldende kunst betreft, of de ontvanger van het gedicht een 

schilder is, bepaalt dat de inhoud van zijn gedicht. De inhoud van deze gedichten wordt dus 

bepaald door de geschenksituatie. Dit leidt ertoe dat ze niet kunnen worden gebruikt als 

aanwijzing voor het al dan niet waarderen van het geschenk, laat staan dat ze als autonome 

uitspraken gebruikt kunnen worden om Huygens’ smaak of visie eruit af te lezen.  

                                                      
188 Ik gebruikte de derde herdruk: Goeree (1697), pp. 21-22. 
189 Idem, p. 22. Zie ook Weststeijn (2008), pp. 106-107 en 255-259. 
190 Zwaan stelt dat Lucretia geen klassieke talen beheerste. Zie Huygens/Zwaan (1984), p. XIII. Dit gedicht wordt, 
net als ‘Van een verloopen schilder’, ook genoemd in een brief van Barlaeus aan Huygens. De brief is gedateerd 
22 november 1647 wat betekent dat Barlaeus waarschijnlijk weer als een van de eersten, na Lucretia zelf, van het 
gedicht kennis heeft genomen. Zie Brieven 4704. 
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Funeraire poëzie 

Een subverzameling gedichten van Huygens waarin de schilderkunst een rol speelt is zijn 

funeraire poëzie.191 In de inleiding kwam ter sprake dat Kranz in zijn index van beeldgedichten 

ook Huygens’ grafdichten op schilders tot de beeldpoëzie rekende. Op zich is dit opmerkelijk 

omdat in deze gedichten immers niet de kunst, maar de overleden persoon centraal staat. Hier 

geldt hetzelfde principe als bij de gedichten die Huygens schreef als dank voor ontvangen 

cadeaus: als het een artistiek geschenk betrof, werd daar in de poëzie de nadruk op gelegd. En 

als hij een gedicht schreef op het overlijden van een schilder, dan staat daarin diens kunst 

centraal. Dat zal ik hier laten zien. Op wiens sterven schreef Huygens’ gedichten? Hoe ziet deze 

poëzie eruit? En hoe functioneert de schilderkunst in deze gedichten? 

 In 1641 schreef Huygens een Latijns grafdicht op het overlijden van Van Mierevelt, hij 

publiceerde het grafdicht later in zijn Momenta desultoria (1644).192 Het luidt, in vertaling:  

 

Denkend aan Aemathia of Thrasimenum, huiver dan, wie je  
Ook bent, en beween deze nederlaag van ons vaderland. 
De schikgodin heeft met de dood van de schilder zoveel 
Mensenlevens weggenomen, als hij met de kunst ’t sterven 
Wilde wegnemen. Het is zoiets als Aemylius of Cannae: 
Mierevelt ligt hier met meer dan één legioen bataven.193  

 

In dit gedicht past hij de uit de portretgedichten bekende topiek toe op de actuele situatie. 

Waar een portretschilder ervoor kan zorgen dat mensen hun sterfelijkheid overwinnen, stelt 

hij hier dat met het overlijden van de portrettist niet alleen Van Mierevelt het graf in gaat. Hij 

kan nu immers niemand meer onsterfelijk maken; alle personen die deze schilder nog had 

willen afbeelden (voor het sterven had willen behoeden) gaan met hem mee.194 Opnieuw 

maakt Huygens dus gebruik van het bekende thema van de onsterfelijkheid van de kunst. 

Het gedicht ‘Epitaphium Iacobi Vallensis Med. et Mich: Mireveldij pictoris utriusque 

praestantissimi’; vertaald ‘Grafschrift op Jacob Vallensis, medicus, en Michiel van Mierevelt, 

schilder, beiden uitmuntend’ van 30 januari 1644 toont hoe Huygens gedichten voor elke 

gelegenheid naar zijn hand kon zetten. Jacob Vallensis, die als Jacob van Dalen (1570-1644) 

werd geboren, was hofarts onder Maurits en Frederik Hendrik. Huygens’ gedicht, in vertaling, 

luidt als volgt:  

 

Hier slaapt Vallensis’ metgezel, Mierevelt. Huiver 
Hollander. Jouw laatste uur is minder ver weg. 
Te Delft is de vraag, of men ze onder de sterfelijken moet  

                                                      
191 Zie over voorbeelden uit Huygens’ funeraire poëzie Witstein (1969), pp. 204-262. 
192 Huygens (1644), p. 159. 
193 Gedichten III, p. 161.  
194 Huygens gebruikte deze vondst ook in schertsgedichten zoals zijn ‘Grafschrift van een jong uytnemend 
contrefeiter’ (1670). Hier draaide hij haar om: dit gedicht gaat over een talentvolle, fictieve portretschilder die 
door de Dood wordt weggenomen omdat die zich bedreigd voelt. Gedichten VII, p. 312, Huygens (1672), p. 483. 
Zie over fictieve grafdichten Ter Meer (1991), pp. 160-161. 
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Rekenen, of onder de inheemse Goden. 
Ik weet het niet: ik herinner me wel dat de één mensen  
Onsterfelijk maakte, de ander mensen belette te sterven.195 

 

Van Mierevelt was al in 1641 overleden. Vallensis overleed enkele dagen nadat Huygens dit 

gedicht schreef, op 14 februari 1644. Waarschijnlijk is de titel dus later toegevoegd. Vallensis 

en Van Mierevelt waren beide afkomstig uit Delft, en de medicus was bovendien meerdere 

malen door de hofschilder geportretteerd.196 Het overlijden van Vallensis verbond Huygens 

met de idee dat een medicus eveneens de dood bestrijdt. Het thema van de onsterfelijkheid 

van de kunst staat ook hier centraal. 

Net als in de gedichten rondom geschenkuitwisseling – zijn eigen gedicht is altijd 

minder waard dan het cadeau waarvoor hij de schenker bedankt – zocht Huygens ook in zijn 

funeraire poëzie telkens naar de juiste toon. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een grafdicht dat hij in 

1658 schreef op het overlijden van architect Jacob van Campen (1596-1657). Huygens roemde 

Van Campens bouwstijl, en zijn kwaliteiten als schilder: ‘Hij die in ed’le verw en stelling had 

doorkropen / Al waermen Nederland na Roomen om siet loopen’197 De uitdrukking ‘verw en 

stelling’ ontleende Huygens aan de kunsttheorie; het begrip ‘stelling’ betekent houding of 

postuur; en dezelfde koppeling van woorden vinden we al terug in Van Manders Schilder-

boeck (1604).198 Van Campen had in zijn leven alles weten uit te beelden waarvoor de 

Hollanders naar Rome reisden. Wanneer Huygens in het Nederlands gedichten schreef, 

gebruikte hij de kunsttheoretische termen. De twee gedichten die Huygens’ schreef op het 

overlijden van Van Campen verschenen later in zijn Korenbloemen.199 

 Huygens’ funeraire poëzie voor beeldend kunstenaars is belangrijk om de 

onderliggende sociale pragmatiek. Huygens schreef grafdichten op schilders en kunstenaars 

die hij persoonlijk kende. Van Mierevelt schilderde zijn portret, net als Van Campen, met wie 

hij ook veel samen had gewerkt. Huygens schreef een reeks gedichten geschreven op het 

overlijden van de portretschilder Caspar Netscher (1639-1684) waarin hij telkens op puntige 

wijze het overlijden van de schilder bezong.200 Ook dichtte hij op het overlijden van Jacob de 

Gheyn, Jan de Bisschop (1628-1671) en Frederik van Dorp; allemaal mensen uit Huygens’ 

sociale kring.201 De literaire vondsten in deze gedichten zijn voornamelijk spel rondom het 

thema sterfelijkheid. De onsterfelijkheid van de kunst staat tegenover de sterfelijkheid van 

haar maker. Over de gebruikscontext is niet meer bekend dan dat Huygens het merendeel van 

                                                      
195 Gedichten III, p. 284. 
196 Gedichten II, p. 183. Huygens voegde in de Momenta het woord ‘Delfis’ aan de titel toe. Zie Huygens (1644), p 
197. 
197 Gedichten VI, p. 248: ‘Ander (Grafschrift)’. Het volgt op ‘Op het graf vanden heer Iacob van Campen’, 
Gedichten idem, p. 247. 
198 WNT stelling: 2b. Van Mander (1604), ‘Grondt’, hoofdstuk 8, 25 (f. 36r.). Hij spreekt daar over de 
‘welverwigh’e en constighe stellingh’ van Brueghels figuren in het landschap. 
199 Huygens (1672), p. 403. 
200 Gedichten VIII, pp. 334-336. 
201 Zie voor de lijkdichten Gedichten III, p. 160, VIII, p. 68, 242. 
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de gedichten opnam in zijn dichtbundels, om zo zijn netwerk van in hofkringen werkzame of 

in adellijke kringen bewegende kunstenaars te tonen.  

Onder of bij een portret gepubliceerd 

Een aantal van Huygens’ portretgedichten is gepubliceerd onder of bij een portret van degene 

over wie ze gaan. Hoe verhoudt de inhoud van het gedicht zich in zulke gevallen ten opzichte 

van het portret? Een voorbeeld is zijn op 23 september 1645 vervaardigde ‘Schip-breuck 

vanden heere Goethals’. Johannes Goethals (1611-1673) was hofpredikant van Frederik 

Hendrik. Op 19 september 1645 was een schip gezonken en de bemanning – waaronder 

Goethals – te water geraakt:  

 

Doe d'onvoorsiene kiel d'onmachtighe dé kraken, 
Doe spijcker, sparr, en spaen, en plecht, en plancken braken, 
Werd Goethals met de rest gedompelt inden vloed? 
Neen, niet als 'tonderlijf. den Hals was veel te goed: 
Den hals, die onse schuijt in 'theetste van de stroomen 
Noch moet verdedighen voor 'toverzeilend Roomen. 
Wat hiel hem boven stroom, de krachten sijner Ieughd? 
Sijn lijf dreef op sijn' Ziel, sijn' Ziel dreef op haer' deughd; 
Haer deughd was haer Geloof. en, of hij was aen 'tsincken, 
God deed' hem Pieters gunst, en schorste sijn verdrincken. 
Ia, schoon hem Ionas lot heel overkomen waer, 
Noch was hij binnen hoop van weder stranden: maer 
'Twaer Ninive te veel, all kons' hem weder visschen, 
Sijn saligh prediken drij dagen langh te misschen.202  

 

In het gedicht speelt Huygens met Goethals’ naam: dankzij zijn sterke ‘hals’ was de predikant 

niet verdronken. Het gedicht is als pamflet verschenen. Het was getekend ‘Constanter’ en 

vermeldde de plaats waar het ongeluk was gebeurd: ‘Oost-Eeckelo’ en de datum van het 

gedicht ‘Den 23. Sept: 1645’.203 Later verscheen het als portretbijschrift onder een gravure door 

Crispijn van den Queborn (1604-1652) naar het portret dat Anthonie Palamedes (1601-1673) 

in 1641 van de predikant had geschilderd.204 In 1674, dus na Goethals’ overlijden, werd deze 

portretprent gedrukt met het gedicht van Huygens als onderschrift.205 Het spreekt voor zich 

dat het onderschrift niet is geschreven in relatie tot het portret.  

 Op 3 maart 1666 schreef Huygens ‘In effigiem principis Guilielmi Henrici a Triglandio 

principi christiano suo praefixam’, vertaald ‘Op de afbeelding van Prins Willem Hendrik, 

ingevoegd door Trigland in zijn boek over de Christelijke prins’.206 Het is het eerste van vier 

gedichten op een boek van predikant Cornelius Trigland (1609-1672) over de opvoeding van 

Willem III. Trigland publiceerde zijn Idea, sive imago principis christiani in 1666.207 (Afb. 22) 

                                                      
202 Zie Gedichten IV, pp. 56-57. Zie over Goethals eerder Van der Aa, 7, pp. 261-262. 
203 Zie Knuttel (1978) deel 1, nr. 5240. 
204 Zie Hollstein (1949>) deel 17, p. 261. 
205 Catalogus (1896), p. 31, nr. 248, Gedichten IX, p. 16.  
206 Gedichten VII, pp. 93-94. 
207 De Universiteitsbibliotheek Leiden heeft twee exemplaren. Zie Trigland (1666).  
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Huygens’ eerste gedicht werd erin als portretbijschrift afgedrukt onder een gravure door 

Anthony van Zijlvelt (ca. 1640-na 1695) naar een schilderij door Abraham Ragueneau (1623-

na 1681). (Afb. 23) Het werd bovendien, met de drie andere gedichtjes als drempelvers 

opgenomen in de bundel.208 Het tweede van de vier versjes luidt, in vertaling: 

 

Trigland doet met de pen wat de graveur met de graveerstift doet;  
Beiden geven hier de beeltenis van de Oranjeprins. 

 

In alle vier gedichten staat het uit de oudheid stammende paragone-debat centraal, de strijd 

tussen de verschillende kunsten over de vraag welke het best in staat is de wereld af te 

beelden.209 Telkens varieert Huygens op het idee dat zowel het boek als het portret de jonge 

Willem toont. Dit is een manier om zowel de schrijver van het boek als de maker van het 

portret te prijzen. 

 

De gedichten over Willem III en Goethals functioneerden in de hofcontext. Maar er zijn ook 

gedichten van Huygens gedrukt onder portretten van mensen uit zijn persoonlijke omgeving. 

Hiervoor kwam al een gedicht ter sprake op een portret van Anna Maria van Schurman. Maar 

er zijn er meer. Eind maart 1646 schreef Huygens twee gedichten op een afbeelding van 

Henrick Bruno (1617-1664). Bruno was dichter en werkte tussen 1638 en 1647 als gouverneur 

van Huygens’ zoons.210 De gedichten gaan over een met potlood getekend portret, dat blijkt uit 

het eerste ‘In effigiem Brunonis plumbo delineatam’; ‘Op de afbeelding van Bruno, in 

potlood’. Ik citeer het tweede, in Nederlandse vertaling:  

 

‘Op de afbeelding van Hendrick Bruno’ 
Wil je een man schilderen die geverseerd is in verzen: dat  
Lukt niet, als je geen vers kunt maken. Bruno’s gelaat is niet  
In lijnen weer te geven: je zou hem in even zoveel kleuren  
Moeten schilderen. Kortom: om in één keer alle kleuren die  
Bruno waard zijn te gebruiken, schilder je een gedichtje.211  

 

Beide gedichten staan in het teken van het paragone-debat: als men Bruno écht wil afbeelden, 

dan moet dat niet in potlood, maar in kleur. Maar ook dan slaagt men slechts als dat in 

veelkleurige verzen wordt gedaan.212 Het hier geciteerde gedicht is te vinden onder de 

portretgravure van Reinier van Persijn (ca. 1614-1668).213 Dat de gedichten naar aanleiding 

van de tekening, en los van de gravure zijn geschreven, blijkt uit de datering van de prent. Die 

                                                      
208 Zie Trigland (1666). De pagina’s zijn niet genummerd. De gedichten zijn opgenomen na het voorwoord ‘Ad 
Lectorem’.  
209 Zie voor de tekst van de Latijnse gedichten én de vertaling bijlage 1. 
210 Zie over Bruno’s positie als gouverneur Strengholt (1988).  
211 Onbekend is, wie de tekening had gemaakt. Zie voor de gedichten Gedichten IV, p. 77. 
212 Zie voor de Latijnse tekst en Nederlandse vertaling bijlage 1.  
213 Zie Catalogus (1896), p. 50, nr. 407, Gedichten IX, p. 16. 
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verscheen namelijk pas na het overlijden van Bruno in 1665.214 Eerder had Huygens de 

gedichten al in de Momenta desultoria (1655) gepubliceerd. 

 Nog een voorbeeld van een portretgedicht dat inhoudelijk weinig met de afbeelding 

waaronder het is weergegeven te maken heeft. Ook Huygens’ gedicht ‘In effigiem C. Duarti’, 

‘Op de afbeelding van Caspar Duarte’ (1582-1653) was als portretbijschrift gepubliceerd. 

Huygens schreef het op 5 april 1657. Ik citeer de Nederlandse vertaling: 

 

Hoe zwaar het verlies van de overleden Duarte was, 
Wiens nobele schaduw hier nog altijd behaagt, aanschouw: 
De vier muzen die Antwerpen de wereld schonk en die het  
Negental van de Pindus deden wijken, van hen was zolang hij leefde 
Deze man de Vader, Liefde, Leidsman en Apollo.215  

 

Huygens gebruikt hier opnieuw het bekende thema van de schaduw die de dood overwint. 

Daarnaast leefde Duarte voort in zijn vier dochters. Huygens was sinds het begin van de jaren 

1640 bevriend met Duarte die lid was van een vooraanstaande en vermogende Antwerpse 

familie.216 Zijn gedicht werd afgedrukt onder een niet gedateerde gravure door Lucas 

Vorsterman I (1596/96-1674/75).217 Hoewel Huygens mogelijk een exemplaar van de gravure 

in zijn bezit had, staat ook dit gedicht inhoudelijk los van het portret.  

 

Verder zijn er verschillende bijschriften van Huygens gepubliceerd onder portretten van 

Lieven Willemsz van Coppenol (1598-na 1667). Van Coppenol was schoolmeester in 

Amsterdam voordat hij in 1650 het ambt moest neerleggen omdat er zich bij hem een vorm 

van krankzinnigheid had geopenbaard. Hij legde zich daarna toe op het kalligraferen. Van 

Coppenol bezocht verschillende dichters die hij afdrukken van zijn portret gaf, met de vraag 

om een lofdicht.218 Deze lofdichten gingen een publiek leven tegemoet. Een Latijns gedicht van 

Huygens verscheen onder Van Coppenols portret door Rembrandt en vijf Nederlandse 

portretgedichten onder een portret door Cornelis Visscher (ca. 1628-29 – 1668).219  

In 1661 liet Van Coppenol 28 lofdichten verschijnen op twee bladen in plano. (Afb. 

24) De prent is getiteld Op d’Afbeeldinghe en Penne-konst van Mr. Lieven van Coppenol. 

Onder de gravure door Visscher staat Huygens’ ‘Op de Prent vanden Onwedergaelicken 

Schrijver Lieven van Coppenol’ en bevinden zich 28 gedichten van Anna Maria van Schurman 

(1), Jacob Cats (2), Cornelis Boey (2), Catharina Questiers (2), Jacob Westerbaen (3), Joost 

van den Vondel (4), Jeremias de Decker (4), Dirck Verhoeven (1), Henrick Bruno (1), Gerard 

                                                      
214 Zie Hollstein (1949>) deel 17, p. 79. 
215 Zie Gedichten VI, p. 113. 
216 Huygens bezocht de Duartes vrijwel altijd als hij in de Scheldestad verbleef. Zie bijvoorbeeld Rasch (1994).  
217 Zie Hollstein (1949>) deel 43, p. 151. 
218 Zie voor biografische gegevens Wijnman (1933). 
219 Gedichten V, p. 213, Gedichten VI, p. 233, Bloemendal geeft een Latijns portretgedicht van Huygens dat is 
geschreven onder het portret door Rembrandt. Het werd door Stephanie Dickey ontdekt. Zie Dickey (2004) en 
Bloemendal (2004), p. 302. 
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Brandt (1), Jan Vos (1) en S. Engelsz. (1). Ook zijn er nog vier andere Nederlandse 

portretgedichten van Huygens’ hand afgedrukt.  

 Over de betekenis van Huygens’ gedichten is men het niet eens. Neolatinist Jan 

Bloemendal beargumenteerde in zijn artikel over Van Coppenol dat het Latijnse gedicht dat 

onder de afbeelding van Rembrandt is geplaatst niet moeten worden gezien als reactie op de 

prenten maar meer als literair spel.220 Kunsthistorica Stephanie Dickey echter suggereerde dat 

Huygens kritiek uit op de kwaliteit van het werk van Rembrandt. De vertaling van Huygens’ 

gedicht luidt:  

 

‘Op het portret van de beroemde kalligraaf Lieven van Coppenol’ 
De beoefenaar van de goddelijke kalligrafie is hierom niet genoeg te prijzen  
Omdat de toppen van de roem die hij verdient hoger liggen dan de roem die hij krijgt.  
Dit is de echte en toch ook weer niet de echte Coppenol, die vroeger  
krachtiger was in zijn jeugd, nu in zijn ouderdom nog krachtiger.  
Als je zijn hand over het gepolijste papier ziet vliegen  
Zou je niet zeggen dat de ouderdom op zijn hand drukt.  
In deze oude man zwelt nog de levenskracht van de jonge jeugd,  
Op die slapen passen geen grijze haren of kraaienpootjes.  
Haal je hand maar weg, Schilder, het is niet mogelijk, nee, deze Proteus  
Weer te geven, van wie ik niet weet of hij jong of oud is. 

 

Dickey stelt dat Huygens in die jaren geen persoonlijk contact met Rembrandt meer 

onderhoudt en geeft aan dat, hoewel het gedicht topisch is, het toch laat zien dat de dichter 

niet overtuigd is van Rembrandts kwaliteiten.221  

De hoofdgedachte van dit gedicht bevindt zich in de laatste twee regels. Het betreft de 

kern van het meest gebruikte topos in portretgedichten: de onmogelijkheid van het afbeelden 

van de grootheid van de geportretteerde. Huygens geeft, geheel volgens de conventies van deze 

topos, aan dat niemand – geen énkele schilder dus – Van Coppenol in een beeld zou kunnen 

vangen. De hiervoor aangehaalde stelling van Dickey is dus onhoudbaar. Eerder in dit 

hoofdstuk kwam een ander gedicht ter sprake waarin Huygens kritisch was over een portret 

van de hand van Rembrandt: zijn serie epigrammen op het portret van De Gheyn. Waarom 

betreft het in het gedicht op Van Coppenol geen kritiek op de schilder, en in het gedicht op De 

Gheyn in zekere zin wel? Het is een verschil tussen beide gedichten. Waar Huygens in zijn 

gedicht op Van Coppenol de traditionele topos gebruikt, draait het hem in zijn gedicht op het 

portret van De Gheyn om een gebrek aan gelijkenis tussen de persoon en het portret. De 

gedichten op het portret van Van Coppenol volgen zonder twijfel de regels van het genre, zijn 

geschreven vanuit een sociale verplichting en werden gepubliceerd tussen gelijksoortige 

gedichten van literaire vrienden.222 

 

                                                      
220 Bloemendal (2004), p. 303. 
221 Dickey (2004), pp. 154-155. 
222 Zie ook Haak (1990), (1969)1, pp.290-291. 
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Naar drempeldichten, lofdichten ter inleiding van een dichtbundel, van Huygens in het werk 

van anderen is nog geen onderzoek gedaan.223 Het zou interessant zijn te weten hoe zijn poëzie 

zich heeft verspreid en na te gaan hoe deze gedichten functioneerden. Zo werd een gedicht van 

Huygens gedrukt onder een portret van Ole Worm (1588-1654) in een boek over het 

rariteitenkabinet van Worm. Worm was een internationaal beroemde professor die zich als 

arts bezighield met studies naar medicijnen, botanie en anatomie en daarnaast bekend was als 

onderzoeker van oude runen.224 Na zijn overlijden werd het Museum Wormianum seu 

historia rerum rariorum (1655) gepubliceerd bij Elzevier in Amsterdam.225 Het portret hierin, 

was gemaakt door de onbekende Leidse graveur G. Wingendorp (werkzaam 1654-1681) naar 

een schilderij van Karel van Mander. (Afb. 25) Huygens’ gedicht, vertaald uit het Latijn, luidt: 

 

Zie het gelaat van de man, uit wiens schenking, lezer,  
U de grootste giften der natuur geschonken krijgt.  
Hij omvat zoveel schatten; deze  
Wormius zou zelf tussen al die rijkdommen verzameld moeten worden.226 

 

Worm kan, volgens Huygens, in zijn eigen kabinet worden opgenomen. Dit gedicht heeft 

inhoudelijk niet zozeer betrekking op het portret, maar draait vooral om de bijzondere man 

zelf, ook een wonder van de natuur. Het gedicht maakt dus een koppeling tussen auteur en het 

boek, waarin bovendien een afbeelding van Worms rariteitenkabinet is opgenomen (afb. 26), 

zonder in te gaan op het portret zelf.  

 Onduidelijk is vooralsnog hoe dit gedicht van Huygens in het boek terecht is gekomen. 

Misschien had Huygens de geleerde ergens ontmoet; Worm had als jongeman een rondreis 

gemaakt door Europa en tijdens die reis ook de Republiek bezocht.227 Verder onderhield 

Worm contacten met onder andere een aantal Leidse hoogleraren die ook Huygens goed 

kende.228 Bovendien bezat Huygens een boek van Worms hand.229 Had het te maken met 

Huygens’ interesse, en die van zijn zoon Christiaan (1629-1695), voor de 

natuurwetenschappen? Een ander portretgedicht van Huygens is namelijk afgedrukt onder een 

portret van de beroemde natuurkundig Anthonie van Leeuwenhoeck (1632-1723).230 Was hij 

                                                      
223 Zie over dit genre bijvoorbeeld Spies (2000b). Worp geeft een register van drempeldichten van Huygens in 
werk van anderen; zie Gedichten IX, pp. 189-191. Zie over de lofdichten van Huygens in het werk van drukker en 
uitgever Aert van Meurs: Leerintveld (1992), 145-146 en over die in het werk van De Brune: Leerintveld (2009), p. 
169. Zie over de indeling van Huygens’ eigen bundels Spies (1986).  
224 Zie Hovesen (1987), pp. 304-317.  
225 Ik zag het exemplaar van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam; Worm (1655). Zie ook: Schepelern 
(1971). 
226 Gedichten V, p. 170. 
227 Zie Schepelern (1971), p. 371. 
228 In de editie van Worms correspondentie komen namen voor van personen met wie Huygens ook contact 
onderhield, zoals de Leidse professoren Caspar Barlaeus, Daniël Heinsius en Jacob Golius. Zie Schepelern (1965-
68).  
229 Het boek met de signatuur ‘Constanter’ bevindt zich in Trinity College Library in Dublin; zie 
http://www.leidenuniv.nl/fsw/verduin/constanter/ [9.12.2009]. 
230 Gedichten VIII, p. 348: ‘Op de print van Ant. Leewenhoeck’, geschreven op 29 januari 1686. Zie Catalogus 
(1896), p. 50, nr. 409, Gedichten IX, p. 17. Een exemplaar van deze print is in het Rijksprentenkabinet.  
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met de hoogleraar of diens werk in aanraking gekomen door zijn nieuwsgierigheid naar runen 

en andere historische objecten?231 Of is de verbindende factor graveur Wingendorp? Huygens 

schreef namelijk nog een gedicht voor een ander werk van zijn hand.232 Er zijn nog veel vragen 

te beantwoorden over het sociale aspect van de plaatsing van gedichten bij de afbeelding waar 

ze betrekking op hebben.  

 

Ook waar het Huygens’ gedichten betreft die bij of onder een portret zijn gedrukt, houdt de 

eerder opgeworpen stelling stand: er is geen sprake van een aantoonbaar verband tussen het 

gedicht en de bedoelde afbeelding. De portretgedichten karakteriseren zich bovenal door 

epigrammatische puntigheid; ze zijn opgebouwd uit vondsten die vaak voortkomen uit 

literaire gemeenplaatsen. De gedichten zijn geschreven vanuit sociale pragmatiek.  

Gedichten met een diplomatiek doel 

Onderzoek naar de gedichten van Huygens waarin de schilderkunst voorkomt, levert ook 

poëzie op die puur geschreven lijkt te zijn vanuit zakelijk oogpunt. Het gaat om gedichten die 

Huygens schreef voor, en uitwisselde met, politieke kopstukken. Vooral tijdens het Eerste 

Stadhouderloze Tijdperk hield hij zich hier uitvoerig mee bezig. Tussen 1661 en 1665 verbleef 

hij lange periodes aan het Franse hof en de poëzie speelde in die jaren een belangrijke rol in 

zijn diplomatiek handelen. Dit is te verklaren vanuit het perspectief dat de positie van de 

Oranjes op dit moment politiek en militair gezien zwak was. Daarom restte slechts de weg van 

de diplomatie. Hieronder besteed ik eerst aandacht aan het contact tussen Huygens en de 

Franse vader en zoon Loménie, graven van Brienne. Daarna zal ik ingaan op de 

portretgedichten die Huygens tijdens deze jaren schreef, en uiteenzetten hoe die 

functioneerden in hun diplomatieke en sociale context.  

Huygens en Loménie: De Pinacotheca Sua 

Eind 1661 werd Huygens door Amalia van Solms naar Frankrijk gezonden om aan het hof van 

Lodewijk XIV (1638-1715) te pleiten voor teruggave van het vorstendom Orange. Huygens 

werkte ten tijde van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk namelijk nog voor het hof als lid van 

de Nassause Domeinraad. Lodewijk had Orange in 1659 ingenomen onder het voorwendsel 

van steunbetuiging aan Mary Stuart (1631-1660) in de voogdijtwist. Nu Mary overleden was, 

wilde Amalia het bestuur over het land terug. Tussen 1661 en 1664 sleepte de zaak zich voort: 

Lodewijk was niet te verleiden tot het terugtrekken van zijn legers. Uiteindelijk kwam het eind 

1664 tot een zwaarbevochten overeenkomst die Orange toekende aan de rechthebbende Prins 

                                                      
231 Thijs Weststeijn bereidt over deze publicatie een artikel voor.  
232 Gedichten VIII, p. 162: ‘Op de afbeelding der stede Delft, door bevel vande hoogh-achtbaere magistraet 
derselve uijtgegeven’, geschreven op 18 augustus 1677. Zie Catalogus (1896), p. 50, nr. 408, Gedichten IX, p. 17. 
Zie voor de afbeelding Van ’t Hof (1969).  
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van Oranje, Willem III.233 De post ‘buitenlandse zaken’ aan het Franse hof was in handen van 

de invloedrijke familie Loménie. Vader Henri Auguste Loménie, graaf van Brienne (1595-

1666) droeg sinds 1615 de titel ‘secretaire du cabinet’ en vanaf begin jaren veertig tevens die 

van ‘ministre’. Toen zijn zoon Henri Louis (1635-1698) eind jaren vijftig terugkwam van een 

educatiereis, volgde hij zijn vader op in het ambt.234  

Op 8 mei 1662 schreef Huygens een Latijns gedicht op een door Henri Louis 

beschreven verzameling schilderijen in het bezit van de familie Loménie. (Afb. 27) De titel van 

het gedicht luidde, in vertaling: ‘Op de pinacotheek van Loménie, beschreven door zijn eigen 

pen’.235 In de eerste vier verzen verwoordde Huygens zijn bewondering voor de 

kunstverzameling:  

 

Ik stond verwonderd, Loménie, over zoveel stralende sterren  
In zo’n klein stukje hemel, over zoveel sterren aan de muur in jouw museum.  
Waarheen ook maar ik mijn duizelende ogen wendde,  
Ik viel van verbazing in verwondering.  

 

Maar het gedicht stond niet in het teken van de collectie zelf:  

 

Maar nu ben ik weer bij zinnen gekomen, want u hebt  
Zelf met eigen hand de verbazingwekkende werken neergehaald als auteur.  
Vergeef me deze waarheid. […] 

 

Huygens gebruikte het paragonedebat tussen schilderkunst en poëzie om Loménie te prijzen 

voor diens vaardigheid in het beschrijven van kunstwerken. De dichtkunst van Loménie stond 

namelijk in dit gedicht centraal:  

 

Ik kon het penseel van Raphael bewonderen, van Titiaan, van Guido, van Polydore, en van al die andere 
halfgoden, als ik niet meer bewondering zou hebben voor de ene hand die al die vele handen die deze 
wonderen hebben vervaardigd, beter heeft weergegeven. 

  

Het gedicht was zoals gezegd geschreven naar aanleiding van een tekst van Henri Louis waarin 

hij zijn kunstcollectie beschreef. (Afb. 28) Het verwondert dan ook niet dat Huygens ervoor 

kiest de woorden van de graaf hoger te waarderen dan diens verzameling.  

 

Het gedicht over de pinacotheca was niet het eerste contact tussen beide families. Tijdens de 

genoemde educatiereis had Henri Louis in 1654 zowel Huygens als diens zoon Christiaan 

(1629-1695) in Den Haag ontmoet.236 Constantijn Huygens stuurde hem in mei 1655 een 

                                                      
233 Zie over de Franse missie Rijssen-Zwart (1987).  
234 Zie over vader en zoon De Loméni de artikelen van Houticq uit (1905), Doolittle (1968) 
235 ‘In ill.m comitis Briennaei pinacothecam ipsius calamo illustratam’. Gedichten VII, pp. 13-14. 
236 Henri Louis schreef erover in de memoires die hij aan het eind van zijn leven had opgesteld: ‘J’ai encore 
quelques amis en Hollande, MM. de Van Beuningen, Huygens de Zulichem, qui a une si belle maison à La Haye, 
sur le haut de laquelle il a fait mettre des spheres de cuivre doré en guise de girouettes (je ne sais pourtant si elles 
tournent au vent ou s’il y a une flamme dessus qui montre de quel côté il souffle), MM. Elzevier, M. Borel, Groot, 
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exemplaar van de tweede druk van zijn eerder dat jaar verschenen Momenta desultoria.237 

(Afb. 29, 30) Enkele jaren later, in 1660, publiceerde Loménie zijn reisverslag onder de titel 

Itinerarium. Henri Louis had Huygens een exemplaar doen toekomen, want in 1662 verscheen 

een herdruk van de bundel waaraan gedichten van Huygens zijn toegevoegd.238 Christiaan 

Huygens, die op dat moment aan zijn Franse netwerk werkte, liet Henri Louis een 

slingeruurwerk bezorgen en toen Christiaan in 1660-1661 Parijs bezocht, was hij geïnviteerd 

‘aupres du Roy et de M. le comte de Briene’.239 Over het bezoek vermeldt zijn reisverslag: ‘voir 

le comte de Briene, et apres son fils, marie a la fille de Monsieur Chavigny. Vismes ses 

tableaux, un excellent d’Albert Durer, et un de Corregio. Un crucifix que son Père fit apporter 

de Mic. Ange.’240  

 Het gedicht op de door Loménie beschreven kunstcollectie stond dus niet op zichzelf; 

het functioneerde in een context van geschenkuitwisseling. En ook dit gedicht werd door 

Loménie gepubliceerd. Eind 1662 liet de Franse minister de beschrijving die hij van zijn 

schilderijencollectie had vervaardigd drukken onder de titel: De Pinacotheca Sua.241 Niet alleen 

het hiervoor behandelde gedicht is als drempeldicht opgenomen, ook Huygens’ ‘In eiusdem 

pinacothecam ab ipso mihi inscriptam’, dat is ‘Op diens pinacotheek door hemzelf aan mij 

opgedragen’ dat hij schreef op 9 oktober 1662 en het op 14 oktober door hem vervaardigde ‘In 

eandem’ zagen hierin het licht.242 Bovendien was de bundel aan Huygens opgedragen. En hij 

was uitzinnig van vreugde toen hij eind oktober van Henri Louis een kopie ontving van het 

portret van Erasmus door Holbein dat in zijn De Pinacotheca Sua was bezongen.243 Hierover 

in het volgende hoofdstuk meer.  

 

Huygens’ correspondentie bevat tientallen brieven die hij met Loménie heeft gewisseld. Ze 

bewijzen dat Huygens zijn kennis van, en interesse voor kunst heeft ingezet om dit contact te 

cultiveren. Over deze manier van contacten leggen schrijft hij in Mijn leven (1678) wanneer 

hij vertelt over de onderhandelingen met Leopold Wilhelm, en diens opvolger Johan van 

Oostenrijk in 1656-1657:  

 
                                                                                                                                                                      
Nicolas Heinsius, et plusieurs autres que j’ai connus durant que j’étois en charge.’ Zie ed. Bonnefon (1916-1919) 
II, p. 186 en algemeen over de memoires: Charbonneau (1949). 
237 Het specifieke exemplaar, mét opdracht, bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek.  
238 Zie Loménie (1660) en Loménie (1662a). In de tweede druk zijn opgenomen: Huygens’ ‘In comitis de 
Briennae Itinerarium’ (geschreven op 21 maart 1662, zie Gedichten VII, p. 12), diens ‘Cesura ejusdem libri, pro 
Batavis’ (ongedateerd, Gedichten VII, p. 12), ‘In effigiem Com. Briennaei’ (geschreven op 29 mei 1662, zie 
Gedichten VII, p. 16),  
239 Huygens/Oeuvres complètes 22, p. 545. Zie voor informatie over de geschenkuitwisseling in zijn Franse 
netwerk de brieven 598, 600, 601, 603, 605. Zie ook Constantijn Huygens’ gedicht hierover: Gedichten VII, p. 25: 
‘Ad (Lomenium) cum horaria machină pendulo agitata’.  
240 Huygens/Oeuvres complètes 22, p. 557. 
241 Zie over de literaire aspecten van de bundel en een vertaling naar het Frans: Hénin (2000).  
242 Loménie (1662b), Bonnaffé (1873) en Gedichten VII, p. 20.  
243 Gedichten VII, pp. 21-22: ‘Ad Constantinum Hugenium Zulechemium effigiei Erasmi dedicatio jambis puris’, 
22-23: ‘Ad ill. comitem De Brienne χάρις αύτοσχέδιος’.  
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Bij […] Johan van Oostenrijk, zo wilde Fortuna, was ik niet minder gezien. Deze vorst, die zijn zorgen 
voortdurend verlichtte met harmonieuze concerten en niet zelden zelf zijn duim aan de snaren zette, 
was me zeer erkentelijk voor het Koninklijke geschenk dat ooit over zee aan zijn vader Filips was 
toegezonden maar onverwachts in handen van ons leger was gevallen. Dat waren boeken waarin 
musicerend Engeland destijds in opdracht van de hertog van Buckingham een verfijnde keur bijeen had 
gebracht. Ik wilde hem de werken schenken, maar hij weigerde ze als zijn bezit te aanvaarden en zei dat 
het geschenk voor hem al groot genoeg was als er op zijn verzoek exemplaren van afgeschreven mochten 
worden. Met dit soort middelen aasde ik op toegankelijkheid en een goed moment van spreken, en 
opende zich de deuren voor veilige, goede en snelle onderhandelingen. Zo bereiken we ernst met spel. 
Waar iemands talenten liggen, valt zijn gunst te winnen.244  

 

Tijdens zijn diplomatieke missies zocht Huygens dus naar díe punten, waarop hij bij zijn 

contacten een gunstig onderhandelingsklimaat kon scheppen.245  

 In het contact met de Franse ministers Henri Louis en Henri Auguste Loménie was het 

hun liefde voor de kunst en het verzamelen van schilderijen waar Huygens op inzette. Hij wist 

van deze interesse door de eerdere bezoeken aan Parijs van zijn zoon Christiaan en hij speelde 

daar handig op in. Hun collectie omvatte ruim dertig schilderijen, waaronder werk van Rafaël, 

Poussin, Dürer, Veronese en Carracci, maar ook schilderijen van Brouwer, Teniers en Van 

Dyck.246 Ook leerde Henri Louis op het moment dat de beide families contact onderhielden de 

Griekse taal, wat voor Huygens weer aanleiding was hem met gedichten hierover uit te 

dagen.247  

 

De gedichten van Huygens op de pinacotheca van Loménie dienden dus een pragmatisch doel. 

Het oogmerk van Huygens’ reis naar Parijs was de zaak Orange zo spoedig mogelijk in het 

voordeel van Amalia te beslechten. Huygens’ contact met de familie Loménie was een 

vruchtbare voedingsbodem voor politieke steun. Huygens vroeg in zijn brieven aan Henri 

Louis en Henri Auguste regelmatig aandacht voor zijn missie.248 Maar zelfs als de minister en 

zijn vader zich voor Huygens’ zaak hadden willen inzetten – iets wat uit de overgeleverde 

correspondentie niet blijkt249 – dan zal dit niet veel hebben uitgericht. Half november 1662 viel 

namelijk het doek voor de minister.250 Hij werd verbannen van het hof. Dit vorstelijke 

ongenade was een beslissend moment in de ‘vriendschap’ tussen Henri Louis en Huygens. In 

                                                      
244 Huygens/Blom (2003b) I, pp. 158-159, vers 733-747. 
245 Zie over de Brusselse commissies o.a. Rasch (2001) en Huygens/Blom (2003b) II, pp. 341-347. 
246 Zie over de collectie van de Briennes algemeen Schnapper (1994), pp. 243-246. 
247 Gedichten VII, pp. 17: ‘[Quaero Briennaeum]’, ‘Ad comitem Briennae studio Graecae linguae incumbentem’, 
17-18: ‘Eidem, ad poeticos lusus imtempestive provocanti’, 18-19: ‘Ad Lomenium Briennae com. nuper poetam’, 
19: ‘Ad Ill.m Briannaeum’, 20: ‘Eidem’, 23-24: ‘Ad Constantinum Hugenium indignatio in puros jambos’, 24: 
‘Receptus a certamine poetico, on quo se Briennaeus a Doc.mo Cossartio Soc. Ies. adjuvari passus erat’.  
248 Zie bijvoorbeeld Brieven 5778, 5785, 5793, 5822, 5823, 5854, 5856, 5879, 5948. 
249 Zie bijvoorbeeld Brieven 5782, 5900, 5910. 
250 Mogelijk was het overlijden van Mazarin in 1661 de reden voor een tanend vertrouwen van Lodewijk in zijn 
minister; de kardinaal had namelijk voor deze familie als patroon opgetreden. Zie over de gebeurtenissen 
bijvoorbeeld Hourticq (1905). 



69 

 

het voorjaar van 1663 schreef hij de graaf nog een tweetal brieven, waarna hij het contact 

definitief verbrak.251  

Parerga Peregrina, (portret-) gedichten in den vreemde geschreven 

Gedurende zijn verblijf in Parijs schreef Huygens veel portretgedichten, het merendeel op 

portretten van hoogwaardigheidsbekleders. Naast meerdere gedichten op het portret van 

Lodewijk XIV zelf, bezong Huygens het portret van diens vrouw Maria Theresia van Spanje 

(1638-1683), hun pasgeboren zoon Lodewijk, de Dauphin, en Lodewijks moeder Anna van 

Oostenrijk (1601-1666). Ook schreef Huygens portretgedichten op de afbeelding van de broer 

van de koning: Philips van Orléans (1640-1701) en diens vrouw Henriëtta van Engeland 

(1644-1670). Hij dichtte verder op de afbeelding van Lodewijk II de Bourbon, prins van 

Condé en hertog van Enghien (1621-1686) en diens zoon Henri Jules (1643-1709). Ook de 

portretten van Hugues de Lionne, markies van Berny (1611-1671) en minister onder Lodewijk 

Antoine hertog de Gramont (1604-1678) maarschalk van Frankrijk werden bezongen.252  

 Het schrijven van portretgedichten was, net als de bezoekjes aan de Loménies, 

onderdeel van Huygens’ sociale politiek. Ik citeer het eerste gedicht dat hij tijdens zijn 

aanwezigheid in Parijs schreef; het is gedateerd 25 december 1661. Het luidt, in vertaling uit 

het Latijn:  

 

‘Op de afbeelding van de allerchristelijkste koning Lodewijk XIV’ 
Frankrijk, puik land, stop van al jouw helden, dankzij wie  
Je bent wat je bent, de gezichten of gedenktekens te vereren.  
Alle grote koningen die de tijden ooit hebben vereerd,  
Van hen allen heb je hier de samenvatting in één.  
Om de lof van allen op deze ene te kunnen plakken,  
Zeg dan: deze ene ontvouwt allen; hier is de stamvader.253 

 

Interessanter dan de inhoud van de gedichten die hij in deze tijd schreef – centraal staat 

telkens de afkomst van de afgebeelde – is hun gebruikscontext. Zo stuurde Huygens gedichten, 

waaronder waarschijnlijk een volgend gedicht ‘In effigiem regis’ van 4 januari 1662, aan Henri 

Louis Loménie op 11 januari 1662. Hij schreef in de begeleidende, in het Latijn gestelde brief: 

‘Ik stuur deze verzen want niet alle geletterden aan uw hof vonden ze gevat. Dat hoor ik van 

                                                      
251 Zie Brieven 6006, 6018, 6025, 6047 
252 Zie Gedichten VII, p. 5: ‘In effigiem regis christianissimi Ludovici XIV’, ‘In eandem’, pp. 7-8: ‘In effigiem regis’, 
p. 36: ‘In effigiem Annae Austriacae reginae matris Ludovici XIV’, p. 42: ‘In effigiem Maria Teresae Reginae’, p. 
45: ‘In effigiem regis’, 46: ‘In effigiem ducis Aurelianensis regis unius fratris, Ad D. de Lionne’, ‘In eius effigiem’, 
p. 47: ‘In effigiem Ill.mi Leaenae’, ‘In effigiem … Britannicae Ducissae Aurelianensis’, ‘In effigiem Principis 
Delphini’, p. 51: ‘In effigiem principis Condaei’, ‘In effigiem ducis Anguiani’, p. 72: ‘In effigiem ipsius quam in 
tabula uxor manu tenet’, p. 73: ‘In effigiem viri excelsi’ (klad: ‘In effigiem Ducis Grammontij’), p. 77: ‘In effigiem 
eius quam in tabula uxor tenet.’  
253 Gedichten VII, p. 5. Zie bijlage 1 voor de Latijnse tekst.  
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vrienden, vrienden weliswaar. Beoordeelt u ze eens…’.254 Blijkbaar was het gebruikelijk om de 

portretgedichten in hofkringen te laten circuleren als intellectueel spel.  

 Op 7 april 1664 stuurde Huygens enkele gedichten naar Hugues de Lionne, een andere 

minister onder Lodewijk XIV. In het begeleidend schrijven stelde hij: ‘De lange wegen van 

Parijs zetten me telkens aan om gedachten te formuleren ter verdrijving van verveling of 

verslapping.’255 De Lionne zal bij deze brief onder andere gedichten vinden op ‘de portretten 

van de koning, koninginnen, de Dauphin, van meneer en mevrouw, meneer De Lionne enz.’256 

Huygens vervolgde zijn brief: ‘en als u er een oogje op heeft geworpen, zal ik u plechtig 

beloven die dingen te verbranden, zoals men met de ketters doet bij de heilige inquisitie, want 

ze zijn geen haar beter dan hun auteur, die u nederig de voeten kust.’257 Met De Lionne zou 

Huygens een vriendschappelijk contact blijven onderhouden.258  

Gedurende zijn verblijf in Parijs gebruikte Huygens poëzie voor het kweken van een 

gunstig onderhandelingsklimaat met de hovelingen. Ook zijn dichtbundels werden met dat 

doel ingezet. Huygens schonk niet alleen Henri Louis Loménie, maar ook Lodewijk II de 

Bourbon een exemplaar van zijn Momenta desultoria.259 Geheel in lijn met de hofconventies 

bood hij zijn poëzie op nederige wijze aan de belangrijke heren aan. Hij presenteerde zich als 

een intellectuele erudiete dichter – het merendeel van de gedichten schreef hij in het Latijn – 

bij wie het schrijven van poëzie fungeerde als verantwoorde vrijetijdsbesteding.260  

 

Maar in tweede instantie wilde Huygens zich met deze gedichten ook aan een groter publiek 

presenteren. Dit blijkt uit een brief die hij op 28 maart 1667 vanuit de hofstad aan Frederik 

van Dohna  stuurde.261 Huygens schreef dat hij de Latijnse poëzie die hij tijdens zijn verblijf in 

Parijs had vervaardigd uit wilde geven onder de titel Parerga Peregrina.262 Tot publicatie lijkt 

het overigens niet te zijn gekomen. Worp geeft in het registerdeel van zijn uitgave van de 
                                                      
254 Brieven 5749: ‘Hos inquam claudicantes et sui naturâ versiculos et autoris inscitiâ audeo ad te mittere, vir 
eximie, postquam non omnibus aulae vestrae literatis contemptui fuere, ut quidem amici referunt, sed amici. 
Cense tu pro imperio, cui me submitto, libens meritoque, et vale, patriae meum decus.’ 
255 Brieven 6244: ‘Ainsi les longues rues de Paris me font la faveur de me produire tousjours quelque pensée qui 
me destourne de celle du chagrin ou je languis icy.’ 
256 Brieven 6244: ‘des portraicts du Roy, des Reines, du Prince Dauphin, de Monsieur, de Madame, de M. de 
Lionne’. 
257 Brieven 6244: ‘et apres y avoir donné una ochiata, on vous promettra de calciner ces elles drogues, comme on 
faict les heretiques alla santissima inquisizione, car elles ne valent pas mieux que leur auteur qui besa los pies à 
V.E.’. 
258 Zie Worp (1896), pp. 113-115 en Huygens/Blom (2003b) II, p. 353. De gedichten die Huygens op het portret 
van De Lionne schreef, lijken bovendien als enige van de gestuurde te refereren aan een specifiek portret. Zie 
bijlage 1 voor de teksten. 
259 Huygens/Blom (2003b) II, p. 353, Gedichten VII, p. 41: ‘Momentis Desultorijs cels.mo principi condaeo datis 
inscriptum’.  
260 Zie de literatuur over Huygens’ Otia (1625) en zijn Momenta desultoria (1644). Huygens herhaalt dit in een 
brief van 21 januari 1666 aan De Lionne (Brieven 6510) wanneer hij het heeft over zijn ‘grand nombre de 
ravauderies qui m’ont dessenuyé dans les carosses et les litteries, et mesme en chevauchant’. Zie ook Brieven 6552.  
261 Brieven 6603. Dohna was zoon van Amalia haar zus Ursula van Solms en had de positie van gouverneur van 
Orange bekleed voor de Franse bezetting. Huygens en hij stonden in goed contact. Zie voor een overzicht: 
Huygens/Blom (2003b) II, p. 378. 
262 Zie ook Brieven VI, p. X.  
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poëzie aan dat Huygens 146 Latijnse gedichten uit het klad had overgeschreven en 

gerangschikt.263 In de bundel zouden onder andere alle gedichten zijn opgenomen die hij met 

vader en zoon Loménie had uitgewisseld, de portretgedichten op de Franse Koninklijke familie 

en hovelingen, maar bijvoorbeeld ook twee gedichten op zijn eigen portret.  

 De inhoud van de Parerga Peregrina zou bestaan uit een subtiele afwisseling van 

gedichten die zijn diplomatieke netwerk schetsen, en poëzie geschreven vanuit een 

persoonlijke invalshoek. Zo zou het op 19 april 1664 geschreven ‘In effigiem meam’ plus het 

op 20 april in het Latijn geformuleerd vervolg, erin worden opgenomen.  De tekst van ‘In 

effigiem meam’ luidt, in vertaling:  

 

Wat de natuur niet kan, doet de goddelijke macht van de kunst;  
Dit is namelijk, zonder mij, de schaduw van mijn lichaam.  
En waarover je je nog meer verwonderen mag:  
Wanneer ik er niet meer zal zijn, zal zij voortgaan te leven,  
En zal mij zonder te sterven mijn Schaduw overleven.  
Hoe nietig is de mens! Wat de Pezen door de dood ondergaan,  
Wat het vlees ondergaat, dat ondergaat niet het doek,  
Dat ondergaat zelfs de Schaduw niet.264 

 

De schilderkunst zorgt er ook in dit gedicht voor dat het uiterlijk van de beschreven persoon 

voortleeft. Maar er zit wel degelijk een persoonlijk element in deze poëzie. Het tweede is 

getiteld ‘In eandem, ad liberos’ en luidt: 

 

In levenden lijve ben ik niet bij jullie, het is de schaduw van mijn lijf.  
Als je wilt doen alsof ik er ben, wel hier is je Vader.  
Maar als je hem meer aanwezig wenst, geloof dan maar, dat jullie Vader,  
Met al zijn gedachten, die de schilder niet weergeven kon, thuis is.265 

 

Hier klinkt Huygens’ verlangen door naar de thuisreis. 

Schrijven over kunst in gedichten met een specifieke functie 

Het merendeel van Huygens’ gedichten die in dit deel centraal hebben gestaan, is geschreven 

naar aanleiding van een situatie of gebeurtenis. De ontstaanscontext bepaalde dan ook in veel 

gevallen de inhoud van het gedicht. Huygens gebruikte gedichten om te bedanken voor 

kunstzinnige cadeautjes en schreef grafdichten op het overlijden van schilders die hij 

persoonlijk kende. Wanneer het over kunst ging, gebruikte Huygens een passend jargon. En 

wanneer de situatie vroeg om verzen waarin schilders als blinden moesten worden 

voorgesteld, zoals in Ooghentroost, schreef hij die en formuleerde hij de vondst zo, dat de 

schilders hem zijn argument niet kwalijk konden nemen. Huygens’ gedichten die letterlijk als 

bijschrift naast of onder een portret zijn gebruikt, gaan voornamelijk over geportretteerden die 

                                                      
263 Gedichten IX, pp. 185-188. 
264 Zie Gedichten VII, p. 52 en Leerintveld (1990), p. 182. 
265 Zie Gedichten VII, p. 52 en Leerintveld (1990), p. 182. 
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hij kende uit de hof- of privékring. Al deze gedichten tonen Huygens in zijn sociaal-artistieke 

netwerk. 

Ook gebruikte Huygens zijn vaardigheid om op een intellectuele manier over kunst te 

schrijven in zijn diplomatieke leven. Het contact met de Loménies toont dat Huygens 

inspeelde op de persoonlijke interesse van mensen die hij belangrijk achtte. Als hij had 

gemerkt dat de beeldende kunst voor iemand belangrijk was, gebruikte hij die kennis om op 

gepaste manier van zich te laten horen. Het spreekt voor zich dat ook de inhoud van deze 

gedichten zich dus liet sturen door de situatie waarin ze waren ontstaan. Dat beeldvorming 

voor Huygens belangrijk was, blijkt uit zijn vele publicaties en plannen daarvoor. Als zodanig 

functioneerden de hier besproken gedichten over de kunst in een netwerk van (internationale) 

relaties. Huygens presenteerde zich als intellectueel hoveling-dichter die, indien nodig met een 

gedegen kennis van de topiek die door humanisten voor de schilderkunst werd gebruikt, 

telkens weer een passend gedicht vervaardigde.  

Conclusie 

De gedichten van Constantijn Huygens staan vol met verwijzingen naar kunst, met gedichten 

over kunst en met termen die ook in kunsttheoretische handboeken voorkomen. Maar sprak 

Huygens zich uit over de contemporaine schilderkunst? Ik heb geen aanwijzingen gevonden 

waaruit dat blijkt.266 De gedichten waarvan bekend is op welk schilderij of gravure de dichter 

zich richtte, staan eerder in het teken van het kunstig toepassen van literaire topiek dan van 

het becommentariëren van het desbetreffende kunstwerk. In de sneldichten waarin kunst of 

kunstenaar centraal staat, baseerde Huygens zijn vondsten bovenal op kennis uit klassieke en 

contemporaine teksten waar hij weer zijn eigen draai aan gaf die vaak een morele les betrof. 

Als ware humanist putte hij uit een rijke traditie.267 

 Verwijzingen naar de schilderkunst komen ook veelvuldig voor in gedichten die 

geschreven lijken te zijn met een onderliggend sociaal of diplomatiek doel. Huygens gebruikte 

zijn kennis van kunst en van de manier waarop daarover werd geschreven door 

contemporaine kunsttheoretici om zichzelf als een veelzijdig man neer te zetten. Hij liet zien 

dat hij wist waarover hij schreef en wilde daarin puntig en gevat zijn. Waar de sneldichten 

voornamelijk circuleerden in zijn persoonlijke kring, gebruikte Huygens het genre 

portretgedicht om bij belangrijke tijdgenoten in de gunst te komen. De gebruikte topiek moet, 

gezien de voortdurende herhaling, betekenis hebben gehad voor de zeventiende-eeuwse 

intellectueel.  

                                                      
266 Al in 1959 zuchtte kunsthistoricus Hendrik Enno van Gelder ‘dat welliswaar precies twee dozijn schilders in 
het naamregister van Worps volledige uitgave voorkomen’ maar dat geen van deze verwijzingen betrekking 
hebben op ‘een ook maar enigermate belangrijk gedicht’. Van Gelder (1959), p. 176. 
267 Dit sluit aan bij de visie van Strengholt op Huygens’ gedichten over dromen, denken en dichten. Zie 
Strengholt (1977), pp. 23-25.  
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De gebruikscontext van Huygens’ gedichten is dus van groot belang. Zijn poëzie 

functioneerde in sociaal artistieke kring. Een algemene karakteristiek van Huygens’ gedichten 

over de kunst en van zijn gedichten waarin de kunst voorkomt, is dat hij zich presenteert als 

een erudiet dichter. Ze functioneren in een sociaal netwerk en hun inhoud en de manier 

waarop ze worden gebruikt, laten zien dat ze in het teken staan van een zorgvuldig 

georkestreerde zelfrepresentatie. Uit de aard van de gedichten en deze specifieke context kan 

worden geconcludeerd dat Huygens’ poëzie niet gelezen moet worden als bron voor 

persoonlijke ideeën over schilders en hun werk, maar als een netwerkinstrument. 

  




