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Lijst van bijlagen op de CD-ROM 

Bijlage 1: Verwijzingen naar kunst in Huygens’ poëzie 

 

In deze bijlage zijn gedichten van Huygens opgenomen waarin de schilderkunst voorkomt. Ik 

heb het oeuvre zoals dat door Worp in zijn Constantijn Huygens. De gedichten is 

gepubliceerd, als uitgangspunt genomen. Ik heb aan deze editie geen tekstuele aanpassingen 

gedaan. Het begrip ‘schilderkunst’ is breed genomen. Waar het Huygens’ Nederlandse poëzie 

betreft, heb ik alle gedichten geselecteerd waarin de beeldende kunst voorkomt. Ook gedichten 

waarin teken- of schilderkunst als metafoor wordt gebruikt, reken ik tot deze selectie. Van al 

deze gedichten neem ik de relevante passages over. Voor de Latijnse en Franse poëzie heb ik 

slechts díe gedichten opgenomen waarin de kunst expliciet ter sprake komt. Frans Blom 

vertaalde voor dit onderzoek vele Latijnse gedichten waarvan nog geen Nederlandse vertaling 

is gepubliceerd; de vertalingen heb ik in cursief opgenomen. De gedichten zijn in 

chronologische volgorde opgenomen. 

 

 

Bijlage 2:  Verspreiding van Huygens’ bezittingen na zijn dood 

 

Deze bijlage gaat over Huygens’ nalatenschap. Eerst schets ik een algemeen beeld van de 

verspreiding van Huygens’ bezittingen waarna ik in ga op enkele achttiende-eeuwse 

documenten waarin schilderijen worden genoemd.  

 

 

Bijlage 3:  Alexander van Fornenberghs ‘Gheestelijcke bedenckinghe’ 

 

In deze bijlage is het transcript opgenomen van een gedicht van Alexander van Fornenbergh 

met de titel ‘Gheestelijcke bedenckinghe’.  

Signatuur: KB, KA 42c-3. 

Datering: 1641. 

Biografisch: Schilder, tekenaar, auteur Alexander van Fornenbergh (1581/1601-1663/1683), 

(werkzaam 1621-1663). 

Verwijzing: Bijlage bij de brief van Van Fornenbergh aan Huygens, Brieven 2844, die was 

geschreven vanuit Luik en gedateerd 3 september 1641. 

Transcriptie:  A.M.Th. Leerintveld en I. Broekman. 
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Bijlage 4:  Passage over de schilderkunst in Huygens’ Mijn jeugd 

 

In deze bijlage is de passage over de schilderkunst uit de Latijnse autobiografie van Huygens’ 

jeugd opgenomen. Het betreft de vertaling zoals Heesakkers die in 1987 heeft gepubliceerd 

onder de titel Constantijn Huygens. Mijn jeugd (pp. 70-94). Ik gebruik de herdruk uit 1994.973 

De door Heesakkers toegevoegde hoofdstuktitels neem ik ook over, net als de ingevoegde 

voetnoten. De passage volgt in de autobiografie op de passage over Huygens’ studie van de 

oraties van de Romeinse geschiedschrijvers en wordt daarin gevolgd door die over het 

boetseren en het snijden van penningen.  

 

 

Bijlage 5:  ‘A receipt how to grind, and wash Collours, to temper uppon Ye Pallet wth Oyle’ 

    

In deze bijlage is het transcript opgenomen van het document ‘A receipt how to grind, and 

wash Collours, to temper uppon Ye Pallet wth Oyle’.  

Signatuur: KA 47, fol. 434r – 434v. 

Opschrift: In Huygens’ hand: ‘fro mr. Nic. Lanier. Antwerp Jul. 1657.’ 

Biografisch: Nicolaas Lanier (1588-1666). 

Verwijzing: Recept voor het maken van verf. Ingebonden in convoluut KA 47 direct achter 

een brief van Seghers aan Huygens van 3 maart 1658 (Brieven 5575. KB: KA 47, 

433). 

Transcriptie:  I. Broekman. 

  

                                                      
973 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1.  




