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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. 

 

Gedichten I, p. 141-142 
(AEN ANNA ROEMERS) 
[…]  
‘Ksou daer even eens staen kycken 
70 (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, 
75 Sorgeloos en onbedacht 
Wie het sendt, en wie het wacht. 
[…] 
5°. Id. (11) May. Hag. Com. 
 
Gedichten I, p. 139 
VIRG. AENEID. 2 
Wy vloden al verbaest. Het schrickelyck paer slangen 
Toogh naer Laocoon en -heeft vooreerst omvangen 
Syns kindren arme lyff en jammerlyck gecnaecht. 
Den Vader diese sach en geeren had verjaecht 
5 Werdt datelyck gevat met lang -geschubde ringhen 
Die twee mael om het lyff, om den hals tweemael ginghen 
Noch staken evenwel haer hoofden over ‘tsyn: 
Hy tot den haer-bandt toe vol etter en fenyn 
Spant bey syn handen cracht om sich den cnoop t’onbreken, 
10 Doet een verschrickt geschrey door locht en wolcken breken, 
Als een gequetsten stier, die de byl met gerucht 
Vanden hals heeft geschudt, en vanden autaer vlucht. 
Cal. (1) Mays. [1619] 
 
(IN LAOCOONTEM GHEYNII) 
Cernimus Hesperys gemina cum prole ruinis 
Eductum Batauâ Laocoonta manu. 
Quae non Geiniaco debetur gratia caelo? 
Quod Proavûm fuerat, posteritatis erit. 
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Op de Laocoon van De Gheyn [FB] 
Wij zien hier Laocoon met zijn twee zoons uit de  
Hesperische ruines weggeleid door Hollandse hand. 
Welke dank zijn wij deze hemelse Gheyn niet verschuldigd?  
Wat van onze voorvaderen was, zal van onze nazaten zijn. 
 
PARAPHR 
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? 
5 ‘Tgeen ons Grootvaderen wel eer plach toe te hooren, 
Is voor kindts kinderen dees tweedemael geboren. 
6°. Non. (2) Maj. [1619] 
 
Gedichten I, p. 140-142 
(AEN ANNA ROEMERS) 
 […] 
‘Ksou daer even eens staen kycken 
70 (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, 
75 Sorgeloos en onbedacht 
Wie het sendt, en wie het wacht. 
[…] 
5°. Id. (11) May. Hag. Com. [1619]
 
Gedichten I, p. 195-196 
AEN DEN HEERE DROSSART HOOFT, ENDE DE IOFF.wen ANNA ENDE TESSELSCHADE 
VISSCHER, OP ‘T OVERLIJDEN VAN HAER’ VADER 
[…] 
Waer js ‘tbegheerigh oogh dat uwer voeten pass 
En altydt vierich volchde, en altydt gierich las? 
En Ghy gepresen Stift, en ghy vernaemde Naelden, 
En ghy beroemde Pen die myn’ gedachten maelden 
15 By tyden op den Doeck, by buyen op ‘tgelas, 
By beurten op ‘tpapier als ‘t ernst en yver was, 
Waer js de blyde handt die lievers niet en raeckte 
Dan daer van uwer dry yet bleeck, yet blonck, yet blaeckte? 
[…] 
17° Kal. Ian. (16 Dec.) [1620] 
 
Gedichten I, p. 237 
IN EFFIGIEM OPTIMI PARENTIS 
Hugeniorum prole bis ternâ Patris 
Blando seniles vertici sparsae niues, 
Quantumque viui possit occurrit viri: 
Qui candor intus, quanta virtutum strues, 
(5) Quantum decoris incolat, quantum pij, 
Non omnis aeui penna, non linguae dabunt. 
Ibidem. [1621] 
 
Op de afbeelding van mijn beste vader [FB] 
Vader van twee maal drie Huygenskinderen, 
Sneeuwwitte haren op een minzaam hoofd, 
Wat van de man getoond kan worden, is hier te zien, 
Maar zijn innerlijke schoonheid, zijn deugden, 
Zijn charme, zijn geloof,  
Zal geen pen ooit kunnen weergeven.
 
Gedichten I, p. 243-258 
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ΚΕΡΚΨΡΑΙΑ ΜΑΣΤΙΞ 
DAT JS ‘TCOSTELIJCK MALL. AENDEN HEER JACOB CATS, 
PENSIONARIS VAN MIDDELBURGH. 
[…] 
Siet suerer die mij leest; ‘tzijn grouwelijcker sweeren 
Die jck ontplaestren gae: De Schilders vande kleeren 
215 Verstouten op het werck; men valtter aen de huyt; 
Die drinckt verw en vernis meer als een niewe Luyt. 
,,Die wanghen sien te doodts, sij mosten anders leven, 
,,En wat raedt, Pieternel? Me vrouw, ‘tpinceel sal gheven 
,,Dat de Natuer vergatt; weest meester van vw vell, 
220 ,,Wat zoud’ v hinderen? die, die, die doet het wel. 
,,Die tanden sien te gheel, wie soude het decksel soenen 
,,Van sulcker peerlen doos? Wat raet? Men moetse boenen. 
,,Dat waer den moor gezeept, ‘tjs aengeboren vuyl, 
,,De verw js doorgeweyckt. Ruckts’ uyt den worttelkuyl. 
225 ,,Neen, beter gheel als gheen. Hoort, zonder mij te melden, 
,,Een niew ijvoorgebit sal d’oude scha’ vergelden; 
,,Bij Venus, dats een const die Venus waerdigh is. 
[…] 
370 Dat daer ghenade was waer hier den hals vol plaghen; 
Dan, danck hebb’ scheer en cuyp, verslijtens taeyen stondt 
Vergolden wij te minst met menigh schoonen vondt 
Van schilderijen-vreucht, van hackelen, van kerven 
Tot opden laesten draedt: want dexsel-loos te sterven 
[…]  
Lond. 5˚. Id. (11) Mart. [1622] 
 
Niet in Worp; tekst en vertaling: Leerintveld (1988), p. 174. 
Nemo dissimilem proprio conamine vultum 
Increpet, heu! paucis adeo, quo[s] aequus amavit 
Iuppiter, innotuisse ferunt το ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΨΤΟΝ [juni 1622] 
 
Laat niemand zeggen dat dit zelfvervaardigde portret niet lijkt.  
Ach! aan weinigen die de rechtvaardige  
Jupiter bemint, is immers het ‘Kent Uzelven’ bekend.’ 
 
Gedichten I, p. 269-274 
DE UYTLANDIGHE HERDER. 
AENDEN HEERE DANIEL HEINS, RIDDER ETC. 
[…]  
Hoe syn’ sorghen altijdt wacker, 
Hoe syn’ suchten altijdt vers 
‘s Vaderlandts bebloeyden acker 
60 Overwandelen van verrs; 
Hoe syn’ rusteloose nachten 
Mijmeringhen sonder end, 
Knoopen zyn van werr-gedachten, 
Schilderijen van ellend: 
[…] 
[november 1622] 
 
Gedichten II, p. 4-5 
EEN’ RYCKE VRYSTER 
[…] 
15 Men vrijdse bij Gesant, haer bij-zijn is te derven 
Vermits haer’ schilderij, de Grondkaert van haer erven; 
Hoe haer’ bors grooter gaet, hoe Sij meer Maeghdoms heeft, 
Die erger dencken derft verdient niet dat hij leeft;  
[…] 
Hag. 24e. Aug.ti. [1623] 
 
Gedichten II, p. 11-15 
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EEN SOTT HOVELING  
[…] 
Den Adel, schoone lijst van slechte schilderijen, 
Is ‘t Masker van sijn doen, daer derft hij op betijen 
15 Als off sijn’ Ouderen de voor-eer van ‘t Gevest 
Op schande waer’ vergunt, op schelmerij gevest; 
[…] 
Hagae. 26°. 7b. (Sept.) [1623] 
 
Gedichten II, p. 20-21 
CHARACTERISTA OFT EEN PRINT-SCHRIJVER 
Hij is een spiegel-ruyt die elck sijn selven toont; 
Een weerschijn aller verw; een viller van Gewoont; 
Een katt die nagels heeft en krabblen moet daer ‘t rouw is, 
Maer glijen over ‘tgladd; een tong die nergens schouw is 
5 Dan daer de waerheit feilt; een deuchdelicke Spie; 
Een all-om Waersegger, al waeght hij Waer noch Wie; 
Een schilder mette pen, al ruyckt sij na sterck-water; 
Een all dat ijemand is; een ernstigh kluchten-prater; 
Sijn opper oogh-merck is profijtelick vermaeck; 
10 D’ een treck’er voetsel af, een ander niet dan smaeck, 
Hij heefter twee voldaen, doch beide maer ten halven: 
Maer ‘tspertelende been is moeyelick om salven. 
Wie dan noch vrucht noch vreught will vinden in sijn dicht, 
Stopt Oor en Ooghen toe in spijt van klock en licht: 
15 De Waerheit stelt sich schoon voor diese will begrijpen; 
Wie tegen haer verhardt en laet sij niet te nijpen; 
Hoe wel-voordachtelick omhelsden elck sijn roe, 
En roemde sich van schaemt, Die plaester hoort mij toe! 
Hij wandelt bijder wegh met slechte, sluycke treden, 
20 Maer wacht u, die hem moet, voor ‘tooge van sijn’ Reden, 
Hij straelt’er sterling met door ‘tbuffel-leder heen: 
Hij stroopt de schaduw-deughd de spieren van het been, 
En van soo menigh’ bleyn, soo veelderhande pocken 
Als duycken onder ‘tdack van Broecken en van Rocken 
25 Versamelt hij een klomp, en print daer af een beeld 
Daer ‘trechte wesens-kroost der moeder-vorm in speelt. 
Soo tracht hij ijeder een sijn bulleback te maken, 
En door sijn’ eygen Door de Deughd te doen genaken. 
Die voor sijn selven schrickt ontloopt sich ruggeling, 
30 En raeckt doch daer hij hoort onwillens, blindeling. 
Maer ‘t groot schort schort hem oock; de kennis van sijn selven, 
Dien dicken dampen-dijck en kan hij niet doordelven; 
Sijn kaers en licht hem niet, sijn heel lijf staet’er voor, 
Sijn’ oogen sien hem niet, hij sluypter tusschen door, 
35 En seght hij wat hij is, hij gist maer soo te wesen, 
Sijn boeck leght averechts; O die het rechts kont lesen 
En hebt uw aengesicht nae ‘t sijne toegewent, 
Wascht sijn’ met uwe hand, en maeckt hem sich bekent. 
O oogen die van ‘tsand van vuijle laeck-sucht vrij zijt 
40 Beloont sijn trouw’ Hy is, met een medoogend’ Ghij zyt; 
Dat heeft de redens-kracht verkreghen op sijn bloedt, 
Koel seggen wat hij siet, koel hooren wat hij doet. 
Hag. 12°. 8b. (Oct.) [1623] 
 
Gedichten II, p. 21-22 
EEN COMEDIANT 
Hij is een Alle-mann, altijd en allerwegen 
Waer ‘them den honger maeckt; een Bedlaer met een degen; 
Een Papegay om Go’; een laccher van gebreck;  
Een Meerkatt in een Mensch; een meesterlicke Geck;  
5 Een Schilderij die spreeckt; een spoock van weinig’ uren; 
Een levendige Print van ‘sWerelts kort verduren; 
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Een hijpocrijt om ‘tjock; een schaduw diemen tast; 
Een drolligh Aristipp, dien alle kleeding past. 
Hij is dat ijeder een behoort te konnen wesen: 
10 Verandering van staet verandert maer sijn wesen 
[…] 
Hagae. 14°. 8bris. (Oct.) [1623] 
 
Gedichten II, p. 179-180 
IN EFFIGIEM MEAM PAULLO ANTE NUPTIAS DEPICTAM 
Tabella, fare, quanta me vis gaudij 
Quanta obsidebat intus exultatio, 
Cum pene Stellae victor, aut prorsus, meae 
Superne Stellas quotquot illucent Polo 
5 Calcare visus, et triumpho proximus, 
Felicitatis argumenta te meae, 
Hoc frontis aequor, hunc alacri lumine 
Quietae mentis indicem, vultum bonum, 
Praebere iussi posterorum saeculo. 
10 Dic, ante tempus, dic, ab aevo principe 
Nil orbe Solem, nil deos beatius 
Vidisse Coelo, nil futurum utrolibet. 
Tace, Tabella, dixeris vel sic nihil. 
In Castris ad Groll. ult°. (31) Iul. [1627] 
 
Gedichten II, p. 180 
OP MIJN’ SCHILDERIJE, KORTS VOOR MIJN’ BRUYLOFT GEMAECKT 
Spreeckt, Schilderij, en segt hoe grooten kracht van vreugden 
Mijn ingewand verheugden, 
Ten tijden als ick schier, off heel, verwinner werd 
Van mijner Sterren hert, 
5 En docht van overvreugd ick trad op all’ de Sterren 
Die om den Hemel werren, 
En hiet u tuygen van mijn vrolicke gemoet 
Aen d’eew die komen moet, 
Door dit gewackert oogh en voorhooft sonder vooren 
10 Die sulcken hert behooren. 
Segt, dat voor d’eewen, noch van datter eewen zijn 
Geen luck en was als ‘tmijn, 
Seght datter boven Sonn, noch onder Maen, naer desen 
Geen mijns gelijck sal wesen. 
15 Swijgt, Schilderij, en spreeckt veel liever niet van mij, 
‘T en komt toch all niet bij. 
Ibid. 2. Aug.ti [1627] 
 
Gedichten II, p. 181 
NOCH OP DE SELVE  
Schilder, ‘tquam soo wel te pass, 
Recht eer dat ick Sterre was 
[(Schrickt niet, ‘k sal u haest ontwerren,] 
[Hoe ick kost en most versterren,] 
5 Sterre was ick, met als Sij 
Haer verruylde tegen mij) 
Mijn’ gedaente nae te trachten. 
Zedert waer ‘t de kracht verkrachten 
Van de verw, die pass een mann 
10 Mans gelijck verschaeuwen kan. 
Ja, ick gheve dat mijn’ vreugden 
Maer mijn aengesicht verheugden, 
Vreugden, daervan in mijn’ Ziel 
D’eerste met mijn Sterre viel: 
15 Noch en waer met dat vermaken 
Mijn gesicht niet nae te maken. 
Sterre leent het sulcken licht 
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Datter alle verw voor swicht. 
Schilder, ‘twaer nu veel te spade; 
20 Mijn besitt is sonder gade, 
Soo mijn’ vreugden sonder paer, 
En daer treckt het aensicht naer. 
Voor Groll den 7en. Aug.ti [1627] 
 
Gedichten II, p. 181-182 
OP P. C. HOOFTS HENRICK DE GROOTE 
‘T berouwt mij van eertijds; ‘kbeklage mijn onthouwen, 
En wenschte ‘tLely-loof en waer’ mij noyt ontvouwen, 
‘Tnaest-jongste Lelij-loof, dat op de blancke bla’en 
‘T laurierighe bedrijf van Henrick heeft gela’en. 
5 Soo hadd ick, ongebuckt, soo hadd ick, ongebogen 
Nae ‘tlaegher woorden-peil van platte penne-toghen, 
De geensgelijcke Print van uwen Sonder-gae’ 
Soo verr de Sonne rijst tot waer sij onder gae 
Eerst overend gevatt; noyt Henrick min begrepen 
10 Dan of hij Henrick waer; mijn ooghe noyt benepen 
Om ‘t Hemel-aerdigh saed te vinden onder ‘tvolck, 
Om Henrick oyt soo laegh te soecken als een’ wolck: 
Maer, ve’er en vlucht-gemeen met uw’ verheven toonen, 
De toppen van sijn’ eer beklommen daer sij woonen, 
15 En door uw’ fixe penn dat seggen en dat doen 
Sien rijmen over een, als voet en leest en schoen. 
Noch wensch ick averechts; en dat berouw berouwt mij; 
Hooft-schrijver van mijn Land, uw’ waerde wederhouwt mij, 
De waerde van die penn, die mij ten twijffel stelt 
20 Off Henrick meer verdient of die hem soo vertelt. 
‘Kvergaep mij aen den treck van ‘tschilderen soo gierigh 
Dat mijn Gedencke klaegt mijn oogh was veel te vierigh, 
Mijn opmerck veel te koel. De Noôt verleidt mijn oor 
Soo, dat ick naer den Sinn maer stuxgewijz en hoor. 
25 Vergeeft hem, Groote vorst, ghij hebt hem danck te weten 
Die soo veel arbeids heeft op uwen roem gesleten; 
Maer nu de tijd uw doen met u begraven heeft 
En uw rapier alleen in dese penn herleeft, 
Hij deelt diep in uw’ eer, die soo veel groote daden 
30 Sluyt in soo weinighe soo kostelicke bladen; 
Ia, springt de reden van de Wiss-konst niet te kort, 
‘T begrijpende is wat meer dan dat begrepen wordt. 
Ad Groll. 7e. Aug.ti  [1627]  
 
Gedichten II, p. 187 
IN EFFIGIEM HENRICI 4. GALLIAE REGIS. 
Victorem talis decuit clementia vultum, 
Clemens, inuictum talis reuerentia Regem. 
 
Hij most’er soo uyt sien, soo minnelick, soo straff, 
Die overal verwonn en overall vergaf. 
Ad Groll. 16. 7b. (Sept.) [1627] 
 
Gedichten II, p. 190-191 [Rijmbrief, getekend JvanderBurgh] 
AEN DE HEER CONSTANTIJN HUIGHENS, RIDDER, ETC. 
‘T gemijmer op ‘t verlies van onbestede daeghen, 
Gespilt aen lichte vracht van Venus malle waeghen, 
Brengt my geen quellingh aen. Al dat verloren is, 
Dat stel ick by het geen dat noijt geboren is. 
5 Ick weet wel dat het iongst van mijn volwassen iaeren 
Sich licht vergeten kost, doch lichter weer bedaeren; 
En dat mijn leven niet zoo effen af en liep, 
Dat noijt mijn oordeel mist’ en in ‘t verkiesen sliep: 
Doch ‘t quaet dat teijckent min in redelijcke zielen, 
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10 Als d’ aarent in de lucht, en in de zee de kielen; 
Indien ick oijt verkoos de zonden voor het goet, 
Het was maer sluijmeringh, en setten nimmer bloet. 
Geen nae-smaeck van het quaet en bleef in mijn gedachten, 
Als die tot baecke diend’ om mij voortaen te wachten. 
15 Dan dat en baerde my noijt quellingh: maer ick vrees, 
Indien my iet mistont dat u dat iemant wees. 
Ick vreese datmen my voor u heeft afgeschildert, 
Al of ick was veraart en t’eenemael verwildert. 
En ‘t missen van uw gunst dat leijdt my op de leên 
20 Soo swaer, als van de lof van onbesproocken ze’en. 
Maer, waerde Vrient, ick sweer ick wacht my voor quaewennis, 
Mijn Reden struijckelt wel, maer komt weer haest tot kennis. 
Ick was noijt zoo verzeijlt in ‘s levens woeste zee, 
Of wenden ‘t weer te rugh eer dat ick schipbreuck lee’. 
25 Mijn ziel is wat te weeck, en weet sich licht te passen 
Op ander’ luijden aert, iae schijnt ‘er nae te wassen; 
‘T geselschap te geval zoo deed ick dickwils meê, 
Met weijnich onderscheijts, het geen een ander deê. 
Maer, laes! wel ruijm soo traegh bevind ick noch mijn krachten, 
30 Als ick een ander soeck in deuchden nae te trachten; 
Dan ‘t is al vroom gestreen, die spoor hout in sijn ieucht, 
In desen dorren tijt en winter van de deucht. 
Men viert sich nu den toom tot datmen inde gront leijt, 
Tot spillinghe van eer, van gelt, en van gesontheijt; 
35 En krijgt den rouwen hoop maer iemant in ‘t gedrangh, 
Eer datmen ‘t wert gewaer zoo gaetmen mé haer gangh. 
Men troost sich met de luij, en soeckt het te bedecken 
Met desen rijcken oegst, en overvloet van gecken. 
Dit is nu zoo de stijl. te weijg’ren is het droom, 
40 En die niet mé en doet en houtmen niet voor vroom. 
Maer, vrient ick zoeck niet meer mijn handel te bekleeden 
Met siecten van ons’ eeuw’ en afgedwaelde zeden. 
Ick ben het mallen wars, en vind geen grooter vreucht, 
Als een vernoechde ziel in oeffeningh van deucht. 
45 Onledigh’ eensaemheijt die kan my bet verheughen, 
Als ‘t vroolijckste gelach van luij die niet en deughen; 
Maer overschot van tijt verdrijf ick noijt alleen, 
Ick spreeck mijn luijt maer aen, zoo zijn wy met ons tween. 
De luijheijt nu te langh pluijmstrijckster van mijn sinnen, 
50 Sal op mijn ledicheijt noijt zoo veel voordeels winnen, 
Als doen mijn laffe ziel by nae verovert was 
Van ‘t toverend’ gesicht dat mijn gemoet belas. 
Ick voel, ick voel alree’ veranderingh van leven, 
Mijn sinnen grijpen moet, en derven haer begeven 
55 Op ‘t heijlsaem’ enghe padt dat ons ten Hemel leijdt, 
En geen zoo wulpsche lust die my te rugghe vleijt. 
Ick kan de korte vreucht des weerelts wel vergeten, 
Maer quaelijck datmen u mijn feijlen heeft doen weten: 
Want dat ick u geviel is al mijn hovaerdij, 
60 En die my dat benijt, misgun’ my ‘t leven vrij. 
Doch ‘k vond uw goede wil zoo los noyt in ‘t verliesen, 
Dat van zoo kleijnen rijp’ de wortel uijt zou vriesen; 
Oock wacht ick meerder gunst uijt ‘t vonnis van een vrient, 
Als wel uw dienaer lofs met dit gedicht verdient. 
JvanderBurgh. 
uijt Aernhem desen 30n Ian.r [1628] 
 
Gedichten II, p. 192 
ANTWOORD 
Zijnder kladders komen loopen 
Die mij sulcken Schilderij 
Van u sochten te verkoopen, 
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VanderBurgh, ick zeide’r bij, 
5 ‘Tis van Mierevelds pinceel niet, 
Noch van Ravesteins palett, 
Maer een Copiïst die scheel siet 
Heeft hem, slinx, soo af gesett. 
‘K ken de tronie van sijn Ziel wel: 
10 Staetse nu en dan wat loss; 
Geen goed rijder, hij en viel wel 
En betaelde ‘t met een blos. 
Maer die vlamme van sijn wesen 
Nam noyt meester voorden mann, 
15 ‘Tmoet de grond van ‘tschepsel wesen 
Daermen staet op maken kan. 
Soo verdedigh ick de schaduw 
Daerm’ uw’ deughden in verwerrt; 
Sorght voort selver wat; het gaet u 
20 Aen de Ziel, als mij aen ‘thert. 
Wat de Deughd is, en haer’ looning 
Waer’ u nu te laet geleert, 
All van uyt de Leidsche Wooning 
Quaemt ghij met die less vereert. 
25 Maer uyt dese Schilderijkens 
Komt u een vermaen te baet: 
‘Ksegg daer is niet veel gelijckens 
Tuschen uw en haer gelaet; 
Soo ghij u en mij oyt minden, 
30 Doet soo veel voor beide nu, 
Laet ons geen gelijcken vinden 
Tuschen haer gelaet en t’uw. 
Hag. 14. Feb. [1628]
 
Gedichten II, p. 206 
IN EFFIGIEM P. HEINIJ 
Talis Iasonidae Batavi, victoris, imago est: 
Vincentis faciem cernere nemo velis: 
Illos intuitus radium de sole propinquo 
Ferre potens totâ Classe redemit Iber. 
 
THE SAME 
Hollands Iasonides looketh, conquerour, as heere; 
For his conquering face, let noman wish to see ‘t; 
The Spaniard, that abideth the sunne-beames from so neere, 
Redeem’d those fiercer lookes with all his golden fleet. 
Ian. [1629] 
 
Gedichten II, p. 234  
IN EFFIGIEM CHRONI PENNAS AMORI PRAESCINDENTIS 
Ε’ύπτερος, alternis poteram reditare Cupido, 
�΄Απτερος, aeternus jam comes, inquit, ero. 
Increpuitque senex quae non peccaverat alam 
Sollicitas, segnes plectere tela manus. 
9. Martij. [1632] 
 
Op de afbeelding van de Tijd die de vleugels bij Amor afknipt  
[Vertaling: Depauw & Luijten (1999), p. 357] 
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. 
 
IN LIBROS ICONUM ILLUSTRIUM VIRORUM ANTON: DYCKIJ   
Vivitur ingenio: servat cum vertice dextras 
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Dyckius, et, sunto caetera mortis, ait. 
11. Mart. [1632] 
 
Op de boeken met portretten van beroemde mannen door Antoon van Dyck  
[Vertaling Depauw en Luijten (1999), p. 73] 
Men leeft voort in zijn talent: Van Dyck bewaart de handen 
Samen met het hoofd en zegt: De rest is voor de dood.
 
Gedichten II, p. 235 
IN MEAM IBIDEM EFFIGIEM  
Hugenium illustres inter mirare? necesse 
His umbris lucem quae daret umbra fuit. 
(11. Mart.) [1632] 
 
Op mijn portret te zelfder plaatse [Vertaling Leerintveld (1990), p. 176] 
Verbaasd Huygens tussen deze ‘lichten’ te zien? 
Er moest een schaduw bij om aan deze afschaduwingen het licht te geven.
 
Gedichten II, p. 235 
IN IPSIUS DIJCKIJ EFFIGIEM 
Os aliquis frontem atque oculos imitarier audet 
Dijckj, nemo manum non imitabilem. 
11. Mart. [1632] 
 
Op Van Dycks zelfportret [Vertaling Leerintveld (1990), p. 176] 
Van Dyck, iemand durft het wel aan een mond, een gezicht  
En ogen weer te geven, niemand een onnavolgbare hand. 
 
Gedichten II, p. 235 
SUR UN St. PIERRE DE IEAN LIEVENS 
Ce Pierre est plus heureux que l’autre n’a peû estre, 
En ce qu’il ne sçauroit dissimuler son Maistre. 
19. Marty. [1632] 
 
Si Pierre se voijoit dedans la repentance 
Où ce Peintre l’a veu, 
Il se repentiroit dans sa ressouvenance 
D’en avoir eu si peu. 
20. Mart.
 
Ars nimia in vitio est; haec mel suspiria vincunt, 
Hae mannam lachrijmae, Пέτρος έχλαυσε πιχρως 
20. Mart.  
 
Teveel kunst is niet goed; deze zuchten zijn sterker dan honing,  
Deze tranen zijn sterker dan manna. [FB] 
 
Ainsi pleura St. Pierre, ainsi de cette pierre 
La main de l’Eternel fit sortir un ruisseau. 
Et, pour nous estonner d’une merveille entiere, 
Sa verge ne fut rien que le chant d’un oiseau. 
21. Mart. 
 
Gedichten II, p. 235-236
IN EFFIGIEM MEAM, MANU I. LIVIJ 
Picturae nec lingua deest, ne fallere, nec vox; 
Hugenij facies haec meditantis erat. 
Si quaeras animam, spirantem quisque videbis, 
Qui attuleris qualem Livius intuitum. 
5. Apr. 1632. 
 
Bij mijn afbeelding, van de hand van Lievens  
[Pieters (2005), p. 121] 
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Vergis je niet: dit schilderij ontbeert taal noch stem; 
Zo was het gezicht van de mediterende Huygens. 
Als je er de ziel in zoekt, zal je haar zien ademen 
Op voorwaarde dat je met hetzelfde oog kijkt als Lievens. 
 
Gedichten II, p. 236 
IN EFFIGIEM GERARDI MERCATORIS GEOGRAPHI RUPELMONDANI 
Parva Rupelmondae pars est Mercator, et illa 
Pars mundi, et Mundus pars quotacumque viri. 
Quis capit hoc, partis partem non totius esse, 
Vel, si sit, totum parte capi et capere? 
11. Apr. die Paschali. [1632] 
 
Op de afbeelding van Gerardus Mercator, de geograaf uit Rupelmonde [FB]  
Mercator is een klein deeltje van Rupelmonde, en die plaats, 
Een klein deeltje van de wereld, en de wereld ieder deel van Mercator.  
Wie bevat dit, dat hij van het niet gehele deel een deel is,  
Ofwel, als hij het is, dat hij geheel in een deel past en dat dat in hem past?  
 
Gedichten II, p. 237 
IN EANDEM 
Impiger extremos currit Mercator ad Indos, 
Sic Laurum sibi, sic, Lector, tibi repperit aurum. 
13. Apr. [1632] 
 
Op dezelfde [FB] 
Onvermoeibaar trekt koopman Mercator naar het verre Indië, 
Zo brengt hij zichzelf lauwer, en u, lezer, goud.  
 
Gedichten II, p. 237 
SUR LE PORTRAICT D’UN DECAPITÉ. 
Quelle des deux a decreté, 
La Iustice, ou la phrenesie, 
Qu’un homme soit decapité, 
Et puis pendu en effigie? 
7. Maj. Hag. ibidem [1632] 
 
Gedichten II, p. 243 
IN ACERBULAM PUELLAE EFFIGIEM 
Non loqueris, formosa, sed est in nutibus illis, 
Est quod amans audit, Iulia; non patiar. 
Decemb. [1632] 
 
Op een wreed schilderij van een meisje [FB] 
Je spreekt niet, schoonheid, maar in het knikken (van je hoofd), 
Is iets wat een minnaar hoort, Julia. Ik kan er niet tegen.
 
Gedichten II, p. 244 
IN EFFIGIEM REGIS SUECIAE  
Coelum aliquis coelo, stellas expressit et ignem, 
Primus hic armati fulminis effigiem. 
Ian. [1633] 
 
Op de afbeelding van de koning van Zweden [FB] 
Anderen hebben de hemel, sterren en vuur geschilderd, 
Hier is voor het eerst een afbeelding gemaakt van gewapende bliksem. 
 
Gedichten II, p. 245 
IN IACOBI GHEINIJ EFFIGIEM PLANE DISSIMILEM. SCOMMATA 
Talis Gheiniadae facies si forte fuisset, 
Talis Gheiniadae prorsus imago foret. 
 
On Jacob de Gheyn’s portrait, which is not like him at all: jokes  
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[Vertaling serie gedichten: Corpus II, A 56, p. 223] 
If De Gheyn’s face had happened to look like this, 
This would have been an exact portrait of De Gheyn. 
 
(ALIUD) 
Haereditatis patriae probus Pictor 
Invidit assem Gheinio, creavitque, 
Quem recreet semisse posthumum fratrem. 
 
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. 
 
Gedichten II, p. 246 
(ALIUD) 
Quos oculos, cuius video sub imagine frontem? 
Desine, spectator, quaerere, non memini. 
 
Whoose eyes and whose face do I see in this portrait?  
Stop your questions, Viewer, I cannot remember. 
 
(ALIUD) 
Gutta magis guttae similis fortasse reperta est, 
Tam similis guttae non, puto, gutta fuit. 
 
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. 
 
(ALIUD) 
Geiniadem tabulamque inter discriminis haec est 
Fabula quantillum distat ab historia. 
 
There is a little difference between De Gheyn  
And the painting as between myth and history. 
 
(ALIUD) 
Tantum tabella est, si tabella quae bella est, 
At haec, tabella bella, bella fabella est. 
 
It is only a painting, though a lovely painting,  
But this lovely painting is a lovely myth. 
 
(ALIUD) 
Cuius hic est vultus, tabulam si jure peculj 
Quisque suam possit dicere, nemo sui? 
18. Feb. [1633] 
 
Whose face is this, that anyone can call his own for money,  
But no-one on the grounds of likeness?  
 
(ALIUD) 
Rembrantis est manus ista, Gheinij vultus; 
Mirare, lector, et iste Gheinius non est. 
Eod. die. [1633] 
 
This is the hand of Rembrandt, the face of De Gheyn;  
Look in wonder, reader, it also is not De Gheyn. 
 
Gedichten II, p. 246  
AD POSTHUMUM, DE PICTORE MEDICUM 
Olim quem toties errasti prostitit error; 
Quem mox errabis, Postume, terra teget. 
18. Feb. [1633] 
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Aan Posthumus, die van schilder dokter wordt [FB] 
De fout die jij vroeger zo vaak hebt begaan, leeft voort, 
De fout die jij weldra begaat, Posthumus, zal de aarde bedekken.
 
Gedichten II, p. 246 
IN EFFIGIEM MAGNI IANITORIS REGIS ANGLIAE MANU I. LIVIJ 
Monstrum horrendum, informe, ingens cui lumen ademptum 
Si foret, Anglorum jam Polyphemus erit. 
24. Feb. [1633] 
 
Op de beeltenis van een grote poortwachter van de Engelse koning door Jan Lievens [FB] 
Hij is een afschrikwekkend monster, lelijk en groot.  
Zou hem een oog ontbreken, dan zou hij de Polyphemus der Engelsen zijn. 
 
Gedichten II, p. 252 
AEN IOFF.w. TESSELSCHADE VISCHER, DRIJVENDE EEN’ SCHOONE DOCHTER VAN Mr. 
PIETER VAN VEEN, IN SIJN LEVEN UYT-NEMEND SCHILDER, TOT HET GEESTELICK LEVEN  
Die ‘tdaghwerck niet en kent van Veens geleerd gesmeer, 
(Ghij kent het, rijcke Tesch van oor-deel en van ooghen) 
Veracht’er ‘tnachtwerck bij: Maer isser geen medooghen 
Bij tuijghen van sijn’ deughd op ‘tsmooren van sijn’ eer? 
5 Hij maelde’s noijt soo veel, men wenschte steeds om meer. 
Dese’ is van ‘tsoetst verdiep, van ‘tlieffelixt verhoogen, 
Van ‘tlevendigst pinceel: Rolt ghij se wegh te droogen, 
Te schimlen in een hoeck voor ongebruijckbaer le’er? 
De wereld eischt copij van sulcken schoonen omtreck, 
10 Eischt enten van dien stamm, eischt stammen van dat ent. 
Zijt ghij ‘t alleen die lust en reden tegenrent, 
En voert uw speelnoot mis? Lydt datmen u weerom treck’ 
En wuijv’ en wenck’ en roep’, Stae, Tesselschae, waer heen? 
Wie sagh oijt vrucht off vreughd van ongesteken veen? 
Opde Veluwe 28. Apr. [1633] 
 
Gedichten II, p. 259 
TOOVERIJ DOOR SCHILDERIJ 
Ick houw mijn oogh op ‘t uw, en sie daer in verbranden 
Mijn’ arme schilderij: en sie wat leegher aen 
Mijn arme schilderij verdrincken in een’ traen. 
Wat had ghij middels nu van quaed-doen in de handen, 
5 Soo ghij de swarte konst van ‘t toover-dooden wist, 
Door beelden eens gemaelt en wed’rom uyt gewist! 
 
Maer, sonder sorgh; ick hebb uw’ soete soute tranen 
Gedroncken en verteert: en, schoon ghij storter meer, 
Ick gae, en soo verdwijnt mijn’ schilder-schaduw weer, 
En soo verdwijnt mijn’ vrees’, dat derv’ ick self vermanen, 
‘Klaet u een’ schilderij, maer buijten smaed en smert: 
Dat’s die ghij wilt en moet bewaren in uw hert. 
Boxtel. 3. Sept. [1633]
 
Gedichten II, p. 297 
STATUAE AD PICTOREM PUERUM 
Pinge puer, dum flamma favet facis atque juventae, 
Dum sumus, et non est qui teret ista dies.  
19. Oct. [1634] 
 
Standbeelden tot een jong schildertje [FB] 
Schilder, jongen, zolang de fakkel der jeugd brandt, 
Zolang wij [standbeelden] er zijn, en de dag niet is gekomen die dit verwoest.
 
Gedichten II, p. 297 
PUER PICTOR AD STATUAS 
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Pingite me viui lapides: me vita stupentem  
Vestra necat: mirum est si petra non moueor?  
19. Octob. [1634] 
 
Het jonge schildertje tot de beelden [FB] 
Schilderen jullie mij! Levende stenen. Jullie leven heeft  
Mij gedood van verbazing. Vind je ‘t gek als ik versteen? 
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Gedichten II, p. 297 
OP DE SYDELINGE AFBEELDING VAN BROSTERHUIJSEN 
Veel’ willen voorwaerd uyt, en yeder een verbij; 
Veel’ drijven over stier, als tegen wind in tij: 
Ia, Ia, seij Brosterhuijs’, en trok sijn zeiltjen bij, 
En wenden ‘t over zij. 
6. Nouemb. inde Henmeer. [1634] 
 
NOCH 
Quam de Paus in goud en sij, 
En ‘tscharlaken volck daer bij, 
En tien Coningen in Lij, 
En te Loef een Prins twee drij; 
5 Quam’er alle rijck en blij; 
Brosterhuijsen, still en vrij, 
Stond gelijck sijn’ schilderij, 
Met sijn backhuijs over zij, 
En saghs’ allegaer verbij. 
11. Novemb. Hagae. [1634] 
 
Gedichten II, p. 298 
NOCH 
Siet om. Wat isser? Ick. Wie? Vander Burgh van Leijden. 
Dat mocht mij noch verleiden, 
En door mijn’ schilderij 
Doen lacchen over zij: 
5 Maer quam’ all ‘s werelds moij, en all de blinde bollen 
Die naer den wellust hollen, 
En waer ick dat ick schijn, en mocht ick dat ick wou’, 
‘K kroop in des’ olyverw, en liet mij daer bestollen 
Eer ick mij wenden sou’. 
10 Of Tesselschae verscheen? Aij! dat ‘s te teeren zeer, 
‘Kvoel dat ick met panneel en verwen staen en keer. 
En sagh all of sij Iae zeij? 
O treedt mij daer niet weer, 
‘Kwaer d’eerste die ‘t haer na zeij. 
11. Nov. Hag. [1634] 
 
Gedichten II, p. 299 
 (OP DE SYDELINGE AFBEELDING VAN BROSTERHUYSEN) 
Kyck, kijck, de vrijers oogh staet snell of’t van een valck waer!  
Dat denck ick wel, het siet van Leyden binnen Alckmaer. 
Postridie. (12 Nov.) [1634] 
 
IN EFFIGIEM ANNAE MARIAE A SCHUERMAN αύτόχειρου, άχειρου IPSIUS VERSIBUS 
INSCRIPTAM 
De facie gratum est: sed enim bis quinta Dearum, 
Cur magis illustri parte stupenda lates? 
Pingere se incertam nequijt, quae, mobilis usque 
Et nova, non cessat se superare, manus. 
5 Nec lateo quâ parte tamen, si coeperis esse 
Lector, ubi inspector desinis esse mei: 
Mente, manu vultum retuli; plus litera pinxit; 
Scripta refert mentem litera, picta manum. 
2. Dec. [1634] 
 
Bij het eigenhandige portret zonder handen van Anna Maria van Schurman en de verzen die ze als 
onderschrift toevoegde  
[Vertaling: Van der Stighelen en De Landtsheer (2010), p. 151] 
Uw portret stemt me dankbaar, maar, Tiende Muze, waarom 
Het meest illustere deel verbergen, bewonderenswaardige vrouwe? 
De hand die altijd beweeglijk en origineel zichzelf 
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Blijft overtreffen, kon, rusteloos, zichzelf niet afbeelden. 
Toch verschuil ik geen enkel deel van me, zodra u, 
Ophoudt me te bekijken en mijn lezer wordt: 
Met geest en hand heb ik mijn trekken weergegeven; het woord schildert meer; 
Mijn geest weerspiegelt zich in het geschreven woord, mijn hand in het portret. 
 
Gedichten II, p. 299-300 
(OP DE PRINT VAN IOFFROU ANNE MARIE SCHURMANS, SONDER HANDEN UYTGEBEELT, 
ENDE DOOR HAER SELVER GESNEDEN)  
Waerom berght de Maeghd die handen 
Die noijt wedergaed’ en vanden? 
‘T koper om end om gesett 
Heeft haer’ vingeren gesmett, 
5 En sij schroomtse soo te thoonen. 
Leser, helpt de schuld verschoonen. 
‘Tis de schuld van d,’erste sné, 
Die sij van haer’ dagen dé. 
2 Dec. [1634] 
 
Gedichten II, p. 300 
(DE SELVE) 
Handeloos en sonder spraeck, 
Uijt een’ onbewogen kaeck, 
Onbewogen als een baeck, 
Dat de baren overblaeck, 
5 Als een ancker voor een’ kraeck, 
Doof en ongevoeligh stae’ck: 
Maer wie is soo sonder smaeck, 
Die mijn’ waerde niet en raeck’, 
Die van wilde weelde kraeck’, 
10 Die mijn’ stomme stilte laeck’, 
Die ick niet genoegh en waeck, 
Die mij van te grooten vaeck 
Tot een’ slappe slaepster maeck’? 
Wie soo menscheloosen draeck 
15 Die mij nijdelick genaeck’ 
Met een’ onverdiende wraeck, 
Die mijn’ eer ten halven staeck’, 
Die kon lijden dat ick braeck 
Of in vier en kolen staeck? 
20 Is ‘t een’ dagelixe saeck 
Dat ick oor en oogh vermaeck 
Handeloos en sonder spraeck? 
2. Dec. 
 
Gedichten II, p. 300-301 
(OP DE SELVE) 
Jammer, jammer, seij de Reden, 
Daer dit Meisjen quam getreden, 
Dat soo soeten schepsel lamm 
Handeloos ter wereld quam: 
5 Maer de waerheid sprack ‘er tegen, 
Weester weinigh in verlegen; 
Als het Haeghje wandel-loos, 
Als den Amstel handelloos, 
Als de Duijnen strandeloos, 
10 Als den Oever sandeloos, 
Als de tiger tandeloos, 
Als de sonne brandeloos, 
Als de minnaer bandeloos, 
Als de Heide landeloos, 
15 Als de kercken pandeloos, 
Als de merckten mandeloos, 
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Als de doosen randeloos, 
Als de boose schandeloos, 
Soo is’t Meysjen handeloos. 
2. Dec. [1634] 
 
Gedichten II, p. 301 
(OP DESELVE) 
Stoot af het nijdigh berd, en gunt mijn oogh de handen 
Die ‘t lang van verre siet, en langhe dreight te vanden. 
Stoot niet; all staet de planck ‘er voor, 
Ick sies’er in, en op, en door. 
5 Bewaertse veil en vast, en van verongelucken. 
Geraeckt’er een, in stucken, 
Wanneer verhaeldemen de schad’, en waer, en hoe? 
Daer is geen’ weergae toe. 
2. Dec. [1634] 
 
Gedichten II, p. 301 
(IN EANDEM) 
Anna, fatebor enim, poteras plus picta placere, 
Formaque non sculpti gratior aeris erat: 
Sed mage sculpta places. Ajunt venire puellam, 
Picta cui multo mala colore nitet. 
5 Quae, tantum virtutis amans, ignorat Amantem, 
Cui specie, si fas, non placuisse, placet, 
Quae paucis non dura viris si nupserit, unis 
Ingenys uno nupserit ingenio, 
Quae, mens tota, velit solâ se mente videri, 
10 Membra supervacui ponderis instar habet, 
Psilothro niteat, cretam ferat oblita? scalpi 
Debuit, et scalpi debuit ungue suo. 
5. Dec. [1634] 
 
Op dezelfde  
[Vertaling: Van der Stighelen en De Landtsheer (2010), p. 151-152] 
Anna, ik zal het maar bekennen, getekend kon u me meer behagen, 
En uw charme, die niet in koper was geëtst, was me aangenamer. 
Maar geëtst kunt u me meer behagen. Een meisje, wier koontjes glimmen 
En dat kleurrijk is opgemaakt, is – zo zegt men – een lichtekooi. 
Een meisje echter dat slechts de deugd bemint en geen minnaar kent, 
Dat er genoegen in schept –mag ik het zeggen – dat haar uiterlijk niet in de smaak valt. 
Een meisje dat, als ze voor slechts enkele mannen mild was en zou trouwen, 
Haar unieke talent aan een man met uitzonderlijke talenten verbindend, 
Een meisje dat, één en al geest, alleen geestelijk gezien wil worden 
En haar leden beschouwt als een overtollig last, 
Moet zo’n meisje blinken van de zalf en onachtzaam [de opsmuk van] poeder dragen? 
Gegraveerd moest ze worden, en wel met haar eigen etsnaald. 
 
Gedichten II, p. 301 
(IN EANDEM) 
Hactenus una fuit; furto datur altera Phoenix: 
Publica privatum gratia crimen habet. 
Quam bene non prodit, quae se, fugiendo, fatetur 
Dextera Phoenicem surripuisse sibi! 
5. Dec. [1634] 
 
Op dezelfde [Vertaling: Van der Stighelen en De Landtsheer (2010), p. 152] 
Tot nu toe was er slechts één feniks, nu verschijnt een tweede: 
Openlijke bijval zeit ze als een persoonlijk risico. 
Hoe goed slaagt de hand erin zich schuil te houden die, vluchtend, 
Toegeeft dat ze de feniks aan zichzelf onttrokken heeft.
 
Gedichten II, p. 302 
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(DE SELVE) 
Is het aengesicht voll kerven, 
Die en kost de kunst niet derven: 
Leser, siet mij door de borst, 
Des’ en is maer koele korst. 
5 Maghs’ haer uijterst niet bederven 
Die ten uijterst maeghd will sterven? 
6. Dec. [1634] 
 
Visage faict comme ce qui l’anime: 
Masle beauté, dont la jalouse estime 
Porte l’envie au poinct de t’adorer; 
Endures tu que toute main te touche, 
5 Te souffres tu tous les jours reverer 
De front à front, d’oeil à oeil, bouche à bouche, 
Et peux tu bien, merveille des humains, 
Me refuser de te baiser les mains? 
6. Dec. [1634] 
 
Ben tu savia paresti 
Quando più d’ogni man mano eccellente, 
Quando ti nascondesti, 
Quando le luci spente 
5 In te sola figesti, e non intente. 
Come ti pingeresti? 
Invitta, inimitabil’ man’ dipinta 
Saria come vinta. 
15. Decemb. [1634] 
 
Gedichten II, p. 303 
IN EFFIGIEM PATRIS MEI IN BIBLIOTHECA HEINSIJ APPENSAM 
Hugenij libros inter mirate Parentis 
Effigiem, caussa est quam, puto, Lector, ames: 
Credidit esse librum, cuius quot supputat annos, 
Tot virtutis ait Heinsius esse libros. 
23. Dec. [1634] 
 
Op de afbeelding van mijn vader, hangende in Heinsius’ bibliotheek [FB] 
Als je je erover verbaast dat mijn vader Huygens  
Tussen de boeken hangt, dan is de reden wel leuk om te vernemen: 
Hij [Heinsius] meende dat hij [CH] een boek was;  
Zo veel jaren als hij [CH] telde, zoveel boeken over deugd, zegt Heisius, dat er zijn. 

AD HEINSIUM 
Qui mitto Patris mortui umbram mortuam, 
Hoc tantum, amari viva postulo,  
Tuus.  
23. Dec. [1634] 
 
Aan Heinsius [FB] 
Degene die jou de dode schaduw van zijn dode vader zendt, 
Vraagt slechts dit: heb ‘t als levend lief.
 
Inerarrable Createur 
Qui du Herault de ta louange, 
Ton Ange, fais ton serviteur, 
Faij de ton seruiteur ton Ange. 
25. Dec. [1634] 
 
Non fuit haec Iani, quanquam bifrontis imago; 
Si Caius fuerit, sic, puto Caja bifrons. 
25. Dec. [1634] 
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Dit was niet de kop van Janus, al is hij tweehoofdig. 
Als hij Caius was geweest, dan ziet Caia er ook zo tweehoofdig uit. [FB] 
 
Gedichten II, p. 305 
OP DE ZYDELINGE AFBEELDING VAN MIJ EN MIJN HUIJSVROUW IN EEN BLAD DOOR I. 
VAN CAMPEN 
Heiligh zyn de trouwe stralen 
Die sich echte Mann en Vrouw 
Door de vreughd en door den rouw 
Wederzyds ten oogh uyt halen: 
5 Maer dit’s heiliger belegg; 
Mann en Vrouw sien eenen wegh. 
25. Dec. [1634] 
 
NOCH 
Schilder, die ons voll genoegen 
Soo getreft hebt in dit voegen, 
Treckt ‘er een vell over heen: 
Man en Vrouw en zijn maer een. 
25. Dec. [1634] 
 
Gedichten II, p. 306 
(OP DE ZYDELINGE AFBEELDING VAN MIJ EN MIJN HUYSVROUW IN EEN BLAD DOOR I. 
VAN CAMPEN) 
Broer en Suster moghen schelen, 
All wat vred’ en vriendschap velen; 
Man en vrouw niet meer als hier, 
Niet de dickte van ‘t papier. 
2. Ian. [1635] 
 
Gedichten II, p. 308 
IN EFFIGIEM PATRIS 
Ambigitur niveam aestatem, brumamne virentem 
Dixeris, Hugenio dum fuit iste color. 
Hoc certum est, quos forte putas in vertice canos, 
Prorumpens toto de sene candor erant. 
12. Ian. [1635] 
 
Op de afbeelding van mijn vader [FB] 
‘T is de vraag of je het zomersneeuw moet noemen, of  
Ontluikende winter, toen Huygens deze kleur [haar] had.  
In ieder geval: wat je meent witte haren te zijn op zijn hoofd,  
Is in feite zijn innerlijke smetteloosheid die uit zijn hele lijf naar buiten komt. 
 
Gedichten II, p. 309-310 
(IN EFFIGIEM PATRIS) 
Hugenius Pater in tabula, quam vivere jures, 
Cur Leidae taceat, caussa nec ambigua est: 
Qui talis tam facunde, tam saepe, tot olim, 
Tam bona, tam memori dixerit Heinsiadae. 
19. Ian. [1635] 
 
Op de afbeelding van mijn vader [FB] 
Mijn vader Huygens is in een schilderij en je zou toch zweren dat hij leefde. Het is geen wonder dat 
Leiden hierover zwijgt: deze goede man sprak zo goed, zo vaak en sinds zo lang, zei zulke goede dingen 
tot Heinsius, die ze zo goed onthield. 
 
Gedichten III, p. 5     
IN EFFIGIEM CARD. RICHELIJ. 
Mercedem, pictor? veniam pete Gallia donet, 
Indigni pretium grande laboris erit. 
Excidit, infami lapsu, mortalis imago 
Conanti diuam reddere Richelij. 
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16. Iun. [1636] 
 
Op ‘t portret van Richelieu [FB] 
Loon? Vraag liever vergeving aan Frankrijk, schilder. Dat zal een hoge beloning zijn voor een 
onwaardig werk. Er is door infame prutsers, een sterfelijk beeld gemaakt. Toen de schilder een 
goddelijke afbeelding van Richelieu poogde te maken. 
 
IN EANDEM. 
Stupende cardo non fatentis Europae, 
Non diffitentis; sed ferentis Europae, 
Et sic fatentis; Richeli, genus divûm: 
Non te in tabella simplici tuo totum 
5 Vultu intuemur, Trismegiste: personam 
In qua triumphas triplicem, unicâ fronte 
Reddat necesse est, quae tuam relatura est 
Subire totam nata dextra naturam, 
Et Galliam, et Te reddat, et tuum Regem. 
17. Iun. [1636] 
 
Op dezelfde [FB] 
Verbluffend middelpunt van Europa, dat zoiets niet zegt, maar ook niet ontkent, maar ‘t accepteert en als 
volgt spreekt: Richelieu godenkind: wij zien jou in dit eenvoudige schilderij niet met je hele wezen, 
Trismegistes. De hand van de sterveling die jouw natuur wil weergeven, en de drievuldige persoon 
waarin jij glorieert in één aanblik wil vangen, die moet jouw hele natuur ondergaan: én Frankrijk, én 
jou, én jouw koning. 
 
Gedichten III, p. 48-109 
DAGHWERCK. HUYS-RAED. 
[…] 
204. En hoe kent de Cock sijn kost? 
1785 Als sijn’ overgrootevader, 
Bij verhael. neen, noch wat nader, 
Bij sijn koock-boeck: noch een steck, 
Noch een treedje, noch een treck 
Naerder waerheid, by de streken 
1790 Van een schilder van drij weken. 
[…] 
 
Gedichten III, p. 142 
IN EFFIGIEM MEAM QUINQUE LIBERORUM VULTIBUS CINCTAM. 
Quo genus et formam Constanter, opesque et amoris 
Imtempestiui spernat ubique faces, 
Hugenium diuâ privatum Conjuge Patrem 
Hoc armaverunt Fata satellitio. 
3. Ian. [1641] 
 
Op mijn portret omgeven door de gezichten van mijn vijf kinderen.  
[Vertaling: Leerintveld (1990), p. 177-178] 
Opdat hij afkomst en schoonheid constant [FB: standvastig] 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.
 
Gedichten III, p. 143 
IN DIVINISSIMAS EFFIGIES ANUS ET PUELLAE AB INCERTA MANU. 
Si, quis homo post hos homines se condat Apelles, 
Quaeris, homo. hoc primum dispice, num sit homo. 
6. Ian. [1641] 
 
Op de goddelijke afbeelding van een oude vrouw en meisje door onbekende hand [FB] 
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Mocht je willen weten, mens, welke mens Apelles zich verschuilt achter deze twee mensen dan moet je dit 
eerst zien/vragen: of hij wel een mens is. 
 
Gedichten III, p. 144 
IN PRINCIPUM AURIACI ET AURIACAE EFFIGIES DOMI MEAE. 
Si domui non vana Laris tutela; quid isti 
Cum Iunone Larem semper habere Iovem? 
12. Ian. [1641] 
 
Op de afbeelding van de prins en prinses van Oranje in mijn huis [FB] 
Als er geen loze bescherming van mijn huisgod is:  
Waarom dan een Jupiter en Juno als huisgod te houden? 
 
Gedichten III, p. 146 
IN PRAESTANTISSIMAM PICTURAM I. À CALCAR. 
Hoc volui, dictus proprio mihi nomine Calcar, 
Post me cursuris addere calcar equis. 
17. Ian. [1641] 
 
Op de voorname afbeelding van I. van Calcar [FB] 
Dit was de bedoeling, toen men mij terecht de naam Calcar [= spoor] gaf: 
Dat wie mij wil bijhouden, zijn paard de sporen geeft. 
 
Gedichten III, p. 147 
CALIGAE BYSSEAE. 
Sit calor, ut color est, quasi nudae serica carnis 
Pictorem possit fallere mollities. 
20. Ian. [1641] 
 
Zijden handschoenen/laarzen [FB] 
Laat jullie warmte net als jullie kleur zijn, net zoals de zijden zachtheid  
van bloot vlees de schilder kan bedriegen. 
 
Gedichten III, p. 153 
IN EFFIGIEM MEAM LIBERIS CINCTAM. 
Circulus a centro paribus patet intervallis, 
Par Patris a centro linea, par et amor. 
13. Feb. [1641] 
 
Op mijn portret omringd door de kinderen  
[Vertaling: Leerintveld (1990), p. 177] 
Deze cirkel laat vanaf het midden gelijke afstanden zien, 
Gelijk is vanuit het midden de lijn van de vader, gelijk ook de liefde.
 
IN EANDEM. 
Ambiat omnigenûm doctos prudentia rerum, 
‘Εγκυκλοπαιδία est haec Patris Hugenij. 
13. Feb. [1641] 
 
Op hetzelfde [Vertaling: Leerintveld (1990), p. 177] 
Laat wijsheid in allerlei zaken de geleerden omgeven, 
Dit is de ‘encyclopedie’ van vader Huygens.
 
Gedichten III, p. 155 
IN EFFIGIEM INFANTIS BEATAE MARIAE POMUM TENENTIS. 
O Mali damnande malo, Iustissime, Malum 
Eripe foemineâ nunc quoque, Christe, manu. 
22. Feb. [1641] 
 
Op de afbeelding van het kind van de H. Maria, die een appel vasthoudt [FB] 
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. 
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Gedichten III, p. 156 
NASUS. 
Pictori noceo: neque enim, sine naribus, esset 
Cur pictura Rosae cederet aut violae.  
2. Mart. [1641] 
 
Neus [FB] 
Ik ben nadelig voor de schilder, want zonder neus zou er geen reden zijn dat een schilderij wijkt voor een 
echte roos of viool.
 
Gedichten III, p. 160 
EPITAPHIUM IACOBI GEINIJ F. 
Aufer, viator, nobili pedem busto; 
Hic Artis, hic modestiae penu calcas, 
Hic Geinium: qui quid valeret in vivis 
Nescîsse mortem mirer? ipse nesciuit. 
5 Sin pene sciuit ipse, noluit sciri. 
Fortasse posteri scient. Sciant porro 
Vel nesciant, tam scire Geinius curat, 
Quam qui, sciens quod credidit, quod hic scimus 
Nescire nos scit, et scientias, artes, 
10 Et omne quo tumemus inscij, fumum, 
Et hoc putamen, corpus, et nucem cassam. 
Infer viator labili pedem busto; 
Non artis aut modestiae penu porro,  
Non Geinium: fefellimus: Nihil calcas. 
In Castr. ad Gennep. 24. Iuny. [1641] 
 
Grafschrift op Jacob de Gheyn [FB] 
Verwijder je voet, vreemdeling, van dit nobele graf. Hier treed je de huls van de kunst, van gematigdheid, 
hier treed je De Gheyn. Zou ‘t mij verbazen dat de Dood niet heeft geweten wat hij onder de levenden 
vermocht? Hij wist ‘t zelf ook niet. En heeft hij ‘t zelf geweten, dan wilde hij niet dat ‘t bekend werd. 
Misschien zal ‘t nageslacht ‘t weten. Maar weten of niet weten: De Gheyn zorgt dat ze zoveel weten als 
iemand, die, wetend wat hij heeft geloofd, weet dat wij niet weten wat wij hier weten, en de kunst en 
wetenschap, en alles waar wij onwetenden op bogen, dat dat rook is en nietig, lichamelijk en holle noten. 
Zet je voet maar weer terug, vreemeling. Je treedt niet de huls van kunst of gematigdheid, je treedt niet 
De Gheyn: wij hebben ‘t mis: je treedt helemaal niets. 
 
Gedichten III, p. 161 
EPITAPHIUM MICHAELIS MIEREVELDIJ. 
Aemathiae memor aut Thrasijmeni littoris, horre 
Quisquis es, et Patriae cladibus illachrijma. 
Parca virum vitas Pictoris morte peremit, 
Arte perempturus quot fuit ille neces. 
5 Aemylium Cannasque puta: Mireveldius istic 
Non una Batavûm cum legione jacet. 
8. Iuly. [1641] 
 
Grafschrift op Michiel van Mierevelt [FB] 
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. 
 
Gedichten III, p. 161 
IN EFFIGIEM MEAM A DECREPITO MIREVELDIO PICTAM.  
O miranda senis Mireveldj dextera, vitam 
Vivida quae toties, nunc moribunda dedit!  
 
Op mijn portret geschilderd door de afgeleefde Miereveld. [Vertaling: Leerintveld (1990), p. 177]  
O wonderbaarlijke rechterhand van de oude Miereveld,  
Die zo vaak het leven levend heeft gegeven, gaf het nu op weg naar de dood.
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Gedichten III, p. 165 
AEN HAER SCHILDERIJ, IN MYN BESITT. 
Nu leeft, mijn’ Oly-verw, nu duert voor langhe jaeren: 
Uw schoon oorspronckelick dryft in de silte baren, 
Verdreven door de dood, vertroetelt en vermoort, 
En door haer’ koude hand in Water-verw gesmoort. 
22. Aug. [1641] 
 
Gedichten III, p. 171 
SUR LE PORTRAICT DE DU MORIJ. 
La teste que d’un fier esclat 
Tu vois gagliardement armée, 
Est d’un Ministre: quoy, d’Estat? 
Bien plus; d’un ministre d’Armée. 
ult. (31) Ian. [1642] 
 
Gedichten III, p. 171 
IN EFFIGIEM CARD. D. RICHELIJ. 
Gallica cui soli moles incumbit Atlanti, 
Cuius ab ore, sui nescia, se didicit, 
Richelium frustra, Pictor, formare laboras, 
Ni similem faxis os humerosque Deo. 
ult. (31) Ian. [1642] 
 
Op de afbeelding van Cardinaal Richelieu [FB] 
De man die geheel Frankrijk als eenzame Atlas torst,  
De man aan wiens gezicht Frankrijk zichzelf afleest,  
Richelieu, zou jij, schilder,vergeefs pogen gestalte te geven,  
Als je ‘m niet Goden gelijk zou maken.
 
Gedichten III, p. 171 
IN EFFIGIEM ABRAH. DE MORI, VERBI DIVINI PRAECONIS, MATRI MISSAM. 
Auribus hunc oculisque, Parens anus, excipe natum: 
Aurea cum vultu concio missa venit. 
Facundo toties quod praecipit ore Batauis 
Dicere et hic mutum crede, Memento Mori. 
ult. (31) Ian. [1642] 
 
Op de afbeelding van Abraham de Mori, predikant, toegezonden aan diens moeder [FB] 
Ontvang, oude moeder, uw zoon hier met uw oren en ogen: 
Een gouden kerkdienst komt met dit gezicht bijeen.  
Wat hij zo vaak welbespraakt tot de Hollanders zei, 
Zegt deze, zwijgende, ook hier: Gedenk te sterven en gedenk Mori!
 
Gedichten III, p. 172 
IN EFFIGIEM FRANC. ARSENIJ DE SOMMELSDIJCK. 
Os hominis sublime, cui par Belgica, cui par 
Gallia non genuit, muta tabella refert. 
Quam bene conjunctos, quales natura creauit, 
Arsenium pictor reddidit et tacitum. 
3. Feb. [1642] 
 
Op de afbeelding van François van Aerssen [FB] 
Een verheven mensenmond, zoals Nederland noch Frankrijk 
Een tweede heeft voortgebracht, geeft dit zwijgend schilderij weer. 
Hoe fraai en sprekend, zoals de natuur hem schiep, 
Heeft de schilder Aersen weergegeven, en toch ook zwijgend. 
 
Gedichten III, p. 173 
IN EFFIGIEM H. GROTIJ 
Quidlibet audendi pictoribus atque poetis 
Copia, ut est hodie, non satis aequa datur. 
Restituit patriae Grotium sine crimine pictor: 
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Si vel idem Grotius cogitet, ecce reum. 
4. Feb. [1642] 
 
Op de afbeelding van Hugo de Groot [FB] 
Schilders en dichters hebben vandaag de dag 
Geen gelijke vrijheid van werken. 
De schilder heeft Grotius zonder vergrijp weergegeven, 
Maar zou Grotius dat overdenken, dan heb je opeens een schuldige. 
 
Gedichten III, p. 173 
IN EFFIGIEM GEINIJ F. 
Geiniadae caput impense pretiosa tabella est: 
Quid si Geiniadae sit caput atque manus? 
6. Feb. [1642] 
 
Op de afbeelding van De Gheyn Zoon. [FB] 
De kop van De Gheyn is al een vreselijk duur portret.  
Maar wat als hoofd én handen waren afgebeeld? 
 
Gedichten III, p. 173 
IN EFFIGIEM GROTIJ. AD PICTOREM. 
Mille libros unâ retulisti incaute Tabellâ: 
Exiguo tantus venditur aere labor? 
Disce quid exponas; ipsa est quae milite coeco 
Rapta Louestenio Bibliotheca fuit. 
6. Feb. [1642] 
 
Op de afbeelding van De Groot. Tot de schilder [FB] 
In één portret heb je, nogal onvoorzichtig, duizend boeken weergegeven.  
Ga je zo’n groot werk voor weinig geld verkopen? 
Luister wat je weggeeft: het is een hele bibliotheek 
Die ongezien uit Loevenstein is ontvreemd. 
 
Gedichten III, p. 175 
VAN EEN VERLOOPEN SCHILDER. 
Ian Kladd heeft doecken en panneelen 
Besmeert voor uyterste Iuweelen, 
Ter wijcke van een’ harden stoot, 
Of Schuddje-beurs, den hoogsten nood. 
5 De Kistemaecker en de Wever, 
Vermoeijt van ‘t geldeloos gelever, 
Vervolghen hem voor doeck en planck 
By pleiterij ter schepenbanck. 
‘T goed gaet ter merckt, en kan niet gellen: 
10 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, 
15 En helpen den verloren man 
Sijn leed verdrincken in een’ kan. 
Ian Kladd is konstelick verwildert; 
Hy heeft sijn selven uyt geschildert. 
22. Feb. [1642] 
 
Gedichten III, p. 188 
IN EFFIGIEM CARDINALIS RICHELIJ, IN ADVERSA PARTE NUMMI REGIJ. 
Vanus honor onus est, Armande, nec omine nullo: 
A facie facies Regia versa tuâ est. 
Bodberg. 22. Iul. [1642] 
 
Op de afbeelding van Card. Richelieu op de achterzijde van een vorstelijke munt [FB]  
IJdele roem is een last, Armand, en hoe om ineens:  
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Het gezicht van de vorst is afgewend van het jouwe. 
 
Gedichten III, p. 194 
C. DE R. 
Met reden heet hy Cardinal; 
Hij thoont sich voll qua aerd in all. 
Ib. 26. Iul. [1642] 
 
IN NUMMUM QUI AB UNA PARTE REGIS FACIEM PRAEFERT, AB ALTERA CARDINALIS. 
Quod Caesaris est hoc Caesari jubeor dare; 
Quod Caesaris est et subditi, cui dabo? 
Ib. 27. Iul. [1642] 
 
Idem [FB] 
Wat des keizers is, moet ik den keizer geven. 
Maar wat des keizers en zijn dienaar is, aan wie moet ik dat geven?  
 
IN EUNDEM. 
Dimidium caput immerito das, Gallia, Iusto: 
Dimidij Regis non obit ille vicem.  
Ib. 27. Iul. [1642] 
 
Idem [FB] 
Ten onrechte, Frankrijk, geef jij het halve hoofd aan Justus:  
Die heeft immers niet het lot van halve koning ondergaan. 
 
MIS-SCHILDERDE GELIEVEN. 
T en is geen wonder, Lief, men kant seer wel bezeffen, 
Hoe ‘tkomt dat Mierevelt noch u noch mij kan treffen. 
Hij schilder’ hoe hij will, hij sal noijt meester zijn 
Van sulcken Sonn als ghij, van sulcken vlam als mijn’. 
Ib. 27. Iul. [1642] 
 
Gedichten III, p. 200 
IN TABULAM PERCELLI PICTORIS ύδροποιου EXCELLENTISSIMI. 
Fabula Pegasei si non est Fontis origo, 
Fabellis hodie vilior historia est. 
Aspice quam Batavae dispar vetus ungula dextrae 
Exiguas ictu viuere fecit aquas. 
5 Attigit hanc leuiter telam Percellus, et alti 
Fluminis et salsi prodijt unda maris. 
Ib. 5. Aug. [1642] 
 
Op een schilderij door de uitnemende zeeschilder/watermaker Porcellis [FB] 
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 raakt maar lichtjes het doek, of  
Golven van hoge rivieren en zoute zeeën komen te voorschijn. 
 
Gedichten III, p. 201 
EEN VALSCH MUNTER IN SCHILDERIJ GEHANGEN. 
Dewijl het Schepenen belieft heeft in haer zetel, 
Hier hangh ick en verstijf in d’olie op een’ planck; 
Wat nood is’t? beter hier bevrosen jaeren langh, 
Dan een warm’ uer gedoyt in een’ besmeerden ketel. 
Bodb. 6. August. [1642] 
 
Gedichten III, p. 201 
IN PICTURAM INCENDIJ.  
Non stupeo viuas oleum producere flammas: 
Tela sed his quod non ardeat, hoc stupeo. 
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Ib. 6. Aug. [1642] 
 
Een schilderij van een brand [FB] 
Het verbaast me niet dat olie levensecht vuur voortbrengt. 
Maar het verbaast me wel, dat dit doek niet in vlammen opgaat. 
 
Gedichten III, p. 202 
IANS WIJF UYTGESCHILDERT. 
Ian wouw dat elck syn schrale wijf beloegh, 
En vraegde staegh, hoe komt de prij soo magher? 
Nu s’uytgeschildert is vraeght sy den vrager, 
Dit ‘s olie-verw, is ‘tnoch niet vett genoegh? 
Ib. 6. Aug. [1642] 
 
Gedichten III, p. 284 
EPITAPHIUM IACOBI VALLENSIS MED. ET MICH: MIREVELDIJ PICTORIS UTRIUSQUE 
PRAESTANTISSIMI. 
Vallensi comes hic dormit Mireueldius: horre 
Belga, minus fati sic procul hora tui est.  
Ambigitur Delphis, fas sit mortalibus istos 
Addere, an indigetes inter habere deos. 
5 Nescio quid fuerint: homines fecisse recordor 
Hunc immortales, hunc vetuisse mori.  
30. Ian. noctu. [1644] 
 
Grafschrift op Jacob Vallensis, medicus, en Michiel Mierevelt, de schilder, beiden uitnemend [FB] 
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 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. 
 
Gedichten III, p. 287 
IN EFFIGIEM NOBILIS HEROÏNAE UTRICIAE OGLE τήζ µελικωτάτης 
Hos oculos, illam coelesti fornice frontem, 
Hoc nasi decus, hoc oris, et hasce genas 
Aspicis, hoc ebur eximij tornatile colli, 
Has Veneris, niveum tuber utrumque, pilas? 
5 Ne pete de tacito diuinum gutture carmen: 
Omne quod intuitu percipis, harmonia est. 
Tanta simul sumptis regnat concordia membris, 
Nullus ut accedat Musicus hisce tonis. 
Nec te falle tamen; nil vulgo dicimus: illud 
10 Non omni temere personat aure melos. 
Is modo, qui Coeli harmonicos per inane rotatus, 
Vel tacitam in terris audiet Utriciam. 
Iam spectatores oculos ubicumque exerce; 
Auscultatores hic quoque, lector, habe. 
8. Feb. in lectulo. [1644] 
 
Op de afbeelding van de edele Utricia Ogle, die allerzoetste heldin [FB] 
Ziet ge die ogen, dat gezicht met die hemelse wenkbrauwen, die prachtige neus, die mond, die wangen, 
die ivoren gedraaide hals die Venuswelvingen, die sneeuwwitte borsten? Vraag haar niet een goddelijk 
lied uit haar zwijgende keel te zingen want al wat ge ziet met de ogen, is pure harmonie. Er heerst zoveel 
harmonie in de afzonderlijke delen dat geen musicus hier nog met klanken bij past. Maar toch: vergis je 
niet. Wij spreken niet voor de gewone man. Die muziek klinkt niet voor ieder oor. Hij die de harmonische 
sferen hoort, zal Utricia hier op aarde niet horen. Lezer. Oefen je ogen, die al kunnen zien, en maak er 
ook luisteraars van. 
 
Gedichten III, p. 288 
IN EFFIGIEM MEAM, FILIAM UNICAM MANU DUCENTIS. 
Procul venustae: ne viduis quidem vaco, 
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Nedum puellis; occupata dextera est. 
9. Feb. [1644] 
 
Op mijn portret waarop ik mijn enige dochtertje bij de hand leid  
[Vertaling: Leerintveld (1990), p. 181] 
Weg schoonheden: zelfs voor weduwen ben ik niet vrij, 
Laat staan voor meisjes; mijn rechter is bezet.
 
Gedichten IV, p. 5 
IN EFFIGIEM MEAM 
Ordinis et Veri et Iusti Constanter amantem 
Hugenium si quis noscere curat, hic est. 
Quid-quid ad has aliunde vides accedere laudes, 
Fama, procax, mendax, garrula finxit anus. 
Nouemb. [1644] 
 
Op mijn portret  
[Vertaling: Leerintveld (1990), p. 178] 
Mocht iemand hem die de Orde, de Waarheid en het Recht  
Constant bemint, Huygens willen leren kennen, hier is hij. 
Maar alwat je bij deze lof van elders ziet komen, 
Dat heeft het gerucht, die brutale, leugenachtige,  
Babbelzieke, oude vrouw, verzonnen.
 
Gedichten IV, p. 25-26 
IN PRAESTANTISSIMI PICTORIS DAN. SEGHERI ROSAS 
Ardua Naturae Matri cum Patre Seghero 
Lis fuit, utrius cederet utra Rosae. 
Succubuit conuicta Parens, se judice: vivus 
Coram factitio flosculus umbra fuit. 
5 Si quis es emunctae naris, jam desyt, adde, 
Vivus odoratu viuere, pictus olet. 
Adde, minor Pictore Dea est. inuenit Olivam 
Pallas, at hic Oleum fecit olere Rosam. 
23. Ian. [1645] 
 
Op de rozen van de uitnemende schilder Daniel Seghers [FB]  
Een felle strijd is er geweest tussen Moeder Natuur en Vader Seghers, wiens roos voor wiens roos wijkt. 
Moeder Natuur geeft zich gewonnen: het levend bloempje is bij het kunstwerk slechts een schaduw. Daar 
komt nog bij (als je een verfijnde neus hebt) dat de levende bloem is gestopt met geuren, en de 
geschilderde te ruiken is. En daar komt bij dat een Godin minder is dan een schilder: Pallas heeft de olijf 
ontdekt, maar de schilder deed een roos naar haar olie geuren. 
 
Gedichten IV, p. 40 
IN PINACOTHECAM SCHURMANNAE IPSIUS STUPENDIS OPERIBUS INSTRUCTAM 
Cum faceret nihil, haec ludens miracula fecit, 
Hanc sobolem thalami nescia virgo tulit. 
Ergo tuam, peregrine, fidem, quid seria Nymphae 
΅Εργα putas, cujus tanta πάρεργα vides? 
11. Feb. [1645] 
 
Bij het atelier van Van Schurman, ingericht met wondere werken van haar hand [Vertaling: Van der 
Stighelen en De Landtsheer (2010), p. 158] 
In haar vrije tijd heeft ze spelend deze wondere werkjes geschapen, 
Deze vrouwe, die geen huwelijksbed kent, heeft deze rijke vrucht voortgebracht. 
Zeg dus eerlijk, bezoeker, wat vind je van de ernstige werken  
Van deze muze, van wie je zo’n schitterende bijwerkjes ziet? 
 
Gedichten IV, p. 43 
IN PRAESTANTISSIMI PICTORIS DAN. SEGHERI FLORES 
Hos dicis florem Pictorum pingere flores? 
Gignere dic: flores gignere floris erat. 
14. Feb. [1645] 
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Op de rozen van de uitnemende schilder Daniel Seghers [FB] 
Zeg je dat deze bloemen geschilderd zijn door ‘de bloem der schilders’?  
Je bedoelt: ‘geschapen’. Want alleen bloemen brengen bloemen voort. 
 
Gedichten IV, p. 45-46 
AD IGNOTUM IESUITAM, QUI PRO PICTORE SEGHERO EPIGRAMMATE LEPIDISSIMO AD 
MEUM RESCRIPSERAT: CUM MOMENTIS DESULTORIJS 
Si qua sub his mordet Romanis dura palatis 
Pagina, fortuitum pagina crimen habet. 
Substitit has intra metas vernacula vatis 
Ambitio, Bataui ciuis amore frui. 
5 Cumque dedit tantilla sui monumenta, modeste 
Credidit hic tantum se potuisse legi. 
19. Feb. [1645] 
 
Aan een onbekende Jezuiet, die een heel geraffineerd epigramvoor Seghers schreef, in reactie op ‘t mijne. 
Samen met mijn Momenta Desultoria [FB] 
Mocht dit werkje één pagina het op Rome  
Munten, dan is het toevallig zo. 
Het was de bedoeling van dit Nederlandse boekje, 
Om bewondering van Nederlanders te oogsten. 
En omdat het zo weinig te zeggen heeft, dacht het bescheiden 
Slechts hier te kunnen worden gelezen. 
 
Gedichten IV, p. 46 
AD DANIELEM SEGHERUM PRAESTANTISSIMUM FLORUM PICTOREM 
Vicisti, Seghere, tamen. jam γνώι σεαυτòν. 
Aude quid valeat scire stupenda manus. 
Succubuit Natura parens; ipsaeque fatentur, 
Queis ea succumbit, succubuisse vices. 
5 En, quae viua Rosa est, moritur; quae mortua, viuet: 
Vera perit, fictae flos Amaranthus erit. 
19. Feb. [1645] 
 
Gedichten IV, p. 46 
AD DANIELEM SEGHERS PRAESTANTISSIMUM PICTOREM 
Non aurum, Seghere, tuum pensare metallo 
Intendit Bataui dextera blanda Ducis. 
Non facimus vim confesso: non credimus aurum 
Posse, quod inuicti Principis aura potest. 
5 Conamur tibi te globulis refferre rotundis. 
Immortale tui Circulus instar habet. 
Denique non auri crustis infida Bataui 
Gratia. Ut hae pilulae, tota per-Auriaca est. 
Aureum ab Auriaco torquem ne respue, tanquam 
10 Impia ab Haeretica munera missa manu. 
Quem colitis, colimus votis ardentibus. idem 
Ille P a t e r n o s t e r creditur esse Deus. 
22. Feb. [1645] 
 
Aan Daniel Seghers uitnemend schilder [FB] 
De milde hand van Hollands leider heeft jouw goud, Seghers, niet met metaal willen betalen: wij 
gebruiken geen geweld tegen geloof. Wij geloven niet dat goud kan geven, wat het aura van een 
onoverwinnelijke vorst kan geven. Wij proberen je met ronde kogeltjes toe te kennen wat van jou is. Een 
cirkel heeft jouw onsterfelijkheid. De dank uit Nederland is ook geen dun laagje goud, maar zoals deze 
kogeltjes, door en door oranje. Verwerp de gouden halsketting gezonden door Oranje niet als een 
goddeloos geschenk van een heidense hand. De God van jullie, is ook onze God. De vader uit jullie pater 
noster is dezelfde God. 
 
Gedichten IV, p. 49 
AENDEN UYTNEMENDEN BLOEM-SCHILDER  
D. SEGERS. UYT MYN LATIJNSCH: Vicisti, Seghere,tamen. 
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Noch wint ghij ‘t evenwel, o Seghers, groot verstand. 
Derft u maer kennen, en de waerde van uw’ hand. 
Nature geeft het op: en dat sij moet beswijcken 
Kan ‘tstadighe beswijck van haere Bloem doen blijcken. 
5 Siet, de geschapen’ Roos werdt weer een’ dorre plant: 
Maer uw’ geschilderde is een eeuwigh Amarant. 
1. Mart. [1645]
 
Gedichten IV, p. 51 
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, 
5 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 
10 En poelen voortgebracht; ‘Tzijn Torven, hard als steenen, 
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; 
15 En seght, de vrucht is slecht: maer ‘tis een zeldsaem land, 
Daer vlamm uijt slyck ontstaet, en ‘tvier in ‘twater brandt. 
10. Mart. [1645] 
 
Gedichten IV, p. 51 
(KOSTELIJCKE TEECKENING) 
Pier heeft syn selven aen, en and’ren af geschreven. 
Of ‘trecht of onrecht waer, hem docht het mocht wel gaen. 
Nu gaet hij recht ter galgh, en ‘tkost hem vast syn leven. 
Is ‘t niet een kostlick stuck? ‘tis met de penn gedaen. 
11. Mart. [1645] 
 
Gedichten IV, p. 56-57 
SCHIP-BREUCK VANDEN HEERE GOETHALS 
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: 
5 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, 
10 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. 
Oost Eeckcloo. 23. Sept. [1645] 
 
Gedichten IV, p. 62 
IN EFFIGIEM I. MAURITIJ COM. NASSAVIJ 
Mitte, quis hic niteat sub majestate verenda 
Blandae, spectator, quaerere, frontis honos. 
Si Patriae Alcidas, si Belgica fulmina nosti, 
Mauritium hunc satis est dicere Nassauium. 
5 Quaere tamen, si quis dubitas, cur laurea pictor 
Noluit heroum cingere serta caput? 
Nempe timens oculis totum subducere; tantâ 
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Saepe triumphator fronde tegendus erat. 
Ad Hulst. 10. Nou. [1645] 
 
Op de afbeelding van Johan Maurits, graaf van Nassau [FB] 
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 Maurits van Nassau.  
5  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. 
 
IN EANDEM 
Talis ab Occiduis lauro septemplice vinctam 
Cassida Mauritius rettulit imperijs? 
Errasti, manus incidens. injuria utrimque 
Victori medium diuidit umbra diem. 
5 Debuit his radiare genis et lucis Eoae, 
Pictor, et Hesperij Solis utrumque jubar. 
11. Nou. [1645] 
 
Op dezelfde [FB] 
Heeft de grote Maurits een helm teruggebracht  
Uit de West, gesierd met zevenvoudige lauwer?  
Dat is niet goed, graveur, schaduw deelt het  
Licht op de overwinnaar in tweeën.  
5  Op deze wangen had, schilder, moeten schijnen de zon 
Van het Oosten en dat van het Westen. 
 
Gedichten IV, p. 65 
Ian Haspelt met syn Wijf 
In steedsch’ oneenigheid; en dat het soo moet wesen 
Bewijst hij door haer lijf 
Uyt Godes Heiligh woord, dus, met een statigh wesen: 
5 Het vrouw-mensch teer en malsch 
Heeft God uijt Adams zijd’ almachtigh willen halen, 
Maer de Copij is valsch 
En accordeert geenssins met haere principalen. 
11. Dec. [1645] 
 
Gedichten IV, p. 68  
(IN CRUCEM AUREAM DANIELI SEGHERO AB AURIACO PRINCIPE DONO MISSAM) 
Inanis Arbor, quâ pependit in Coelum 
Rediens Iësus, i Patres salutatum 
Quasi Iesuïtas, qui redire de Coelo 
Verbis Iësum quinque cum libet credunt. 
5 Dic esse te munusculum Patris vere 
Iësuïtae, nempe Nassauij Patris, 
Qui considentem a dextera Patris in Coelo 
Iësum adorat, Iudicemque de Coelo 
Prauis probisque prospicit reuersurum. 
10 Si forte quaerunt, unde qui Cruci fixus 
Moriens pependit non inauret hoc aurum, 
Dic, quinque verbis noluisse de Coelo 
Redire, clamantem Venite me versvm, 
Et quattuor, Surrexit, adde, Non est hic. 
18. Ian. [1646] 
 
[Vertaling Gedichten IV, p. 75, zie onder] 
 
IN EANDEM 
Confundunt elementa vices: Crux lignea tristi 
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Mole Patrum misere languida membra premit. 
Aurea, quam Patres vel Marte vel Arte sequuntur, 
Patribus, aut fallor, non solet esse grauis. 
18. Ian. [1646] 
 
Op dezelfde [FB] 
De natuurwetten zijn van slag. Het houten kruis  
Drukt als een droef gewicht de wankele benen van de paters.  
Maar het gouden kruis, dat de paters met list en geweld najagen,  
Dat bezwaart hun geenszins.  
 
Gedichten IV, p. 71 
IN ALB. DURERI PICTURAM CHALCOGRAPHICAM 
Thesaurum, Spectator, habes, quem dicere fas est 
Aureum, ut abjecto ducat ab aere genus. 
Dureri diuina manus quidcumque sub ullo 
Sydere, Naturâ luxuriante, viget, 
5 Aeternum facit aere suo. Stupet ipsa superstes 
Ad recreatoris vim recreata sui, 
Duritiemque datam fluxis quam vel Iouis ira 
Non possit, vel edax non abolere dies. 
Nos vero mage miramur, nil durius esse 
10 Durero quo nil mollius astra vident. 
Viue, vir excellens, quando dedoctus obire 
Quantus hic est Orbis totus in aere tuo est. 
1. Feb. [1646] 
 
Op een kopergravure van A. Dürer [FB] 
Hier heb je, aanschouwer, een schat van goud, al is hij van koper gemaakt. De goddelijke hand van 
Durer maakt, wat waar ook maar in de weelderige natuur groeit, eeuwig in zijn koper. De natuur, 
vereeuwigd, staat versteld van de kracht van haar wederschepper, en van de verkregen hardheid van 
haar vergankelijkheid, een hardheid die Jupijns woede noch de hand des tijds kunnen aantasten. Wij zijn 
nog meer verwonderd dat er niets duurzamer te zien is dan Dürer, terwijl er onder de sterren niets 
zachters bestaat. Leef, uitmuntende kunstenaar, je weet niet meer te sterven. Zo groot de wereld is, is zij 
geheel in jouw koper. 
 
Gedichten IV, p. 72 
IN EJUSDEM XYLOGRAPHICEN 
Aenea Dureri duram monumenta senectam 
Ferre, parum, dices forte, stuporis habet, 
Mome, sed e ligno tabulas quâ dixeris arte 
Vitales nullo posse perire situ? 
5 Audio et adstipulor: non haec ex aere perenni, 
E ligno vitae lamina secta fuit. 
1. Feb. [1646] 
 
Op een houtsnede van dezelfde [FB] 
Het is misschien niet zo verbazingwekkend dat Dürers koperen monumenten de harde ouderdom 
doorstaan, Momus, maar hoe kunstig is het dat levenskrachtige afbeeldingen uit hout nergens vergaan? 
Ik hoor ‘t met instemming aan: deze plaat is niet uit eeuwig koper gesneden, maar uit levenshout. 
 
Gedichten IV, p. 72
IN EFFIGIEM MULIERIS SCOTICAE QUAE 9. LIBEROS UNO PARTU EDIDERAT, DURERI 
αύτόγραφον [MD: quod pene me est] 
Prolis ter ternae rarâ compage parentem 
Rarior Alberti penna semel peperit. 
Pace meâ nouies Mater non, viva, fuisses, 
Pace meâ decies, foemina picta, fores. 
4. Feb. [1646] 
 
Op de afbeelding van een Schotse vrouw die in één keer negen kinderen baarde, in Dürers hand [MD: 
welke in mijn bezit is] [FB] 
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Een moeder van een zeldzaam negental kinderen is in één keer het leven geschonken door de nog 
zeldzamere hand van Durer.  
Met verlof: je zou geen moeder van negen in het leven zijn geweest, als jij niet, afgebeelde vrouw, het 
leven had geschonken aan tien. 
 
Gedichten IV, p. 74-75 
AD PATRES IESUITAS, IN CRUCEM AUREAM DANIELI SEGHERO AB AURIACO PRINCIPE 
DONO MISSAM 
Discite, seu socijs libeat seu Fratribus esse, 
A Romae quondam Fratribus et socijs, 
Quos vano Batauos dictatis crimine Christi 
Tollere nolle Crucem, tollere nolle Crucem. 
5 Nec potuit vero Crux de grauiore metallo, 
Nec potuit Patri de meliore dari. 
Si grauior Christi est (hoc ipso dicimus auro) 
Aurea, vitalis, sana, salutifera est. 
Tolle Crucem secure Pater de pondere, nunquam 
(10) Ulla simul grauis ac aurea massa fuit. 
2. Mart. [1646] 
 
Aan de Paters Jezuieten, op het Gouden kruis aan Daniel Seghers gezonden door de Oranje-prins [FB] 
Leert gij broeders,  of u nu Jezuiet of  Frater wilt zijn, 
Leert van uw ooit Roomse broeders en confrères, 
Die ge ten onrechte ervan beschuldigt het kruis van 
Christus niet te willen dragen, leert van hen het kruis niet te willen dragen. 
Geen kruis kon van zwaarder metaal zijn,  
Geen kruis kon door een betere vader gegeven zijn. 
Als het kruis van Christus gewichtig is, 
Danis het omdat het heilzaam is. 
Draag dat kruis, Pater, uit zijn gouden huls. 
Want nooit was een gewichtig kruis van goud. 
 
Gedichten IV, p. 75 [vertaling van Gedichten IV, p. 68] 
Gaet, onbehangen Boom, daer Iesus lijf aen hingh, 
Doe hij ten hemel gingh, 
Gaet ledigh Cruijs, en groet der Iesuïten vadren, 
Die Iesum heeten nadren 
5 En met vijf woorden uijt den Hemel, naer haer sin, 
Ter wereld halen in. 
Gaet seght haer, dat ghij een’ geringhe gifte zijt 
Van een recht Iesuijt, 
Des Vaders van Nassau, die Iesum daer aenbidt 
10 Daer Hij ter rechter sitt 
Van ‘sVaders eewicheid, en Rechter af sal komen 
Voor boosen en voor vromen. 
Vraeght ijemand, waerom Hij, die hier hingh t’onser schuld, 
Dit Goud niet en vergult? 
15 Seght Hij geweigert heeft te komen op vijf woorden,  
Die maer Hem toe en hoorden, 
Van daer hij sitt en roept, Komt all te mael tot mij. 
En, Cruijsken, seght ‘er bij, 
Segt in vijf woorden met noch and’re drij of vier, 
20 Hij is ten Hemel op gestegen, en niet hier. 
5. Mart. [1646] 
 
Gedichten IV, p. 76 
IN EFFIGIEM UXORIS A. VAN DIJCK PRAESTANTISSIMI PICTORIS, IPSIUS MANU FACTAM 
Talis eram quae digna fui de mille Britannis 
Unica quam vellet Dyckius esse suam. 
Si quis huic vitam tabulae, malus arbiter optas: 
Sufficit aeternâ quod sumus esse manu. 
5 Pluria non viuens pervivam saecula, quam si 
Viua, vovente meo Pygmalione, forem. 
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17. Mart. [1646] 
 
Op een portret van de echtgenote van de voortreffelijke schilder Antoon van Dyck, door hemzelf gemaakt 
[Vertaling: Depauw en Luijten (1999), p. 208] 
Zo zag ik eruit, ik de enige van duizenden Engelsen  
Die Van Dyck het waardig keurde om zijn vrouw te worden.  
Als u dit schilderij ongunstig beoordeelt en mij in levenden lijve erbij wenst:  
Het is voldoende dat ik door zijn hand vereeuwigd ben.  
Ik zal ook nu ik niet meer leef, méér eeuwen doorleven dan  
Wanneer ik levend zou zijn geworden door de wens van mijn Pygmalion.
 
Gedichten IV, p. 77 
IN EFFIGIEM BRUNONIS PLUMBO DELINEATAM 
Miramur mutam effigiem quam viuere dicas? 
Brunonis gestum versificantis habet. 
Tu tamen errasti, pictor: monochromate totum 
Versificatorem reddere desipere est. 
5 Verte stilum. pro quo versus vomit ille calore 
Pingendus vultu versicolore fuit. 
21. Mart. [1646] 
 
Op de afbeelding van Bruno, in potlood [FB] 
Verbazen wij ons over een zwijgend gelaat, dat je toch sprekend zou noemen?  
‘t Heeft het gebaar van Bruno, als hij verzen maakt.  
Maar jij, kunstenaar, hebt een foutje gemaakt.  
Het is zotheid om een dichter geheel in één kleur weer te geven.  
Gum maar uit. Met hoeveel vuur deze man verzen zingt,  
Zou je hem met een verzengend gelaat moeten schilderen. 
 
Gedichten IV, p. 77 
IN EFFIGIEM HENR. BRUNONIS 
Qui versum in Versus hominem vis pingere, frustra, 
Ni versum nôris pangere, pingis homo. 
Non est lineolis Brunonis reddere vultum: 
Pingendus totidem versibus ille fuit. 
5 Summa rei est, toto dignos Brunone colores 
Ut semel absoluas, pinge Poematium. 
23. Mart. [1646] 
 
Op de afbeelding van Henrick Bruno [FB] 
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 zovele kleuren  
Moeten schilderen. Kortom: om in één keer alle kleuren die  
Bruno waard zijn te gebruiken, schilder je een gedichtje. 
 
Gedichten IV, p. 82 
AD PATRES IESUITAS, PRO PATRE DANIELE SEGHERO 
Non satis adstipulor vobis, ignoscite Patres, 
Per quos Seghero non datur esse Patri. 
Ille Pater nobis non est, qui gignere nescit, 
Omnibus indignus nomine Patris άπαις. 
5 Quid vero Segherus? άπαις? qui pene paterno, 
Coelibe, viuentes gignit ubique Rosas? 
Qui, quod Naturae matri non contigit, ipsis 
Aeternis tantum non dat olere Rosis? 
Talia qui patrat Patriae Patribusque, videtur 
10 Ille mihi patratissimus esse Pater. 
10. 10b. (Dec.) hora primâ post mediam noctem, uno spiritu. [1646] 
 
Aan de Jezuieten paters, voorspraak voor Daniël Seghers [FB] 
Ik ga niet akkoord. Vergeef mij, heren Paters, jullie die het Seghers niet gegeven hebt om Pater te zijn. 
Wie niet kan voorttelen, is voor ons geen Vader, en is voor ieder als kinderloze de naam van Vader 
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onwaardig. Maar Seghers dan? Is hij kinderloos? Hij die als een Vader, ongehuwd, overal levende rozen 
voortteelt? Hij die, wat Moeder Natuur niet eens kan, zijn eeuwige rozen bijna laat geuren? Wie zoiets 
kan, voor Vaderland en Vaders, die is voor mij zeer toegerust als Vader. 
 
Gedichten IV, p. 83-119 
EUPHRASIA. OOGHEN-TROOST AEN PARTHENINE, BEJAERDE MAEGHD, OVER DE 
VERDUIJSTERING VAN HAER EEN OOGHE 
[…] 
305 De Prachtighe zijn blind, sy sien maer door fluweelen, 
Die dick en duijster zijn, sy konnen ‘t lyf niet deelen 
Van ‘tuyterlick gewaed, sij keuren haer en ons 
Naer zyd’ en wollen webb: de tyck, en niet de dons, 
Maeckt haer het bedde waerd; de lyst, en niet de doecken, 
310 De schoone schilderij, de band, en niet de boecken, 
Maeckt haer den schrijver goed, het huijs, en niet de man, 
De kapp, en niet het hoofd, is dat haer ketlen kan. 
[…] 
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, 
‘Tzijn 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 ‘teewigh 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 ‘t niet ontschuldigen, ‘tis derteltjes gepraett; 
My dunckt sy seggen, God maeckt kunstighe Copijen 
Van ons oorspronckelick, 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 gemartelt 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 verkoren. 
Siet nu de menschen in haer oogeloosheid aen 
Of’t volck is om Gods doen of misdoen aen te slaen. 
[…] 
5. Ian. Quartâ, non amplius, sessione. [1647]
 
Gedichten IV, p. 143 
IN EFFIGIEM RENATI CARTESIJ 
Cartesij pectus vides, vides frontem? 
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Candore vel modestiâ nihil supra est, 
Scientiâ nil par quidem. Exigis plura? 
Stagira, si tamen Stagira, Naturam 
5 Adspexit, aut inspexit; iste perspexit, 
Perspexit ac detexit: Exigis plura? 
Qui plura dicere me vetat, stupor dicat. 
7. Ian. Inter Assen et Beilen [1649] 
 
Op de afbeelding van R. Descartes [FB] 
Ziet ge de romp van Descartes, en zijn gelaat? In oprechtheid of matiging is er niets hogers, in kennis 
geen gelijke. Verlangt ge meer? Stagira (als het waar is) heeft de natuur aanschouwd, heeft de natuur 
bezien. Maar Descartes heeft haar doorzien. Doorzien en ontrafeld. Verlangt ge meer? Dan spreekt de 
verbijstering die mij nu belet te spreken. 
 
Gedichten IV, p. 143-144 
IN RENATI NOMEN 
Renatus iste quem videtis, hospites, 
Renatus infans perperam dictus fuit: 
Nulli secundus ante se mortalium, 
Natus vocari, non Renatus debuit. 
5 Natura nasci vidit hactenus nihil, 
Ex quo renato surgeret Cartesius. 
Ibid. [1649] 
 
Op Rene’s naam [FB]  
Deze Renatus die gij hier aanschouwt, vreemdeling, is bij de geboorte volslagen onterecht ‘Renatus’ 
genoemd. Want geen sterveling tevoren was zoals hij. En daarom had hij ‘geboren’, niet ‘herboren’ 
moeten heten. Tot nu toe heeft de natuur niets geboren zien worden, waaruit Descartes is wedergeboren. 
 
Gedichten IV, p. 144 
IN EFFIGIEM SCHURMANNAE 
Parcius admirare tui miracula sexûs, 
Siue vir hos oculos, siue puella vides. 
Anteit una aliquas aliquâ virtute puellas? 
Anteit haec omnes omnibus una viros. 
Inter Beilam et Swollam 8. Ian. [1649] 
 
Bij het portret van Schurman [Vertaling: Van der Stighelen en De Landtsheer (2010), p. 161] 
Bewonder ingetogen de wondere werken van uw sekse,  
Of nu een man deze ogen ziet of een vrouw. 
Is er één meisje dat de anderen in deugd overtreft? 
Zij hier overtreft in haar eentje alle mannen. 
 
Gedichten IV, p. 145 
IN (SCHURMANNAE) PINACOTHECAM 
Cum volet hoc Fatum (procul absis hora volendi) 
Ut semel extremum clauserit Anna diem, 
Debita nominibus tantis sua marmora linque, 
Nec tumuli pascat lumina vanus honos: 
5 Hoc cumulo pascantur: ibi non viua jacebit; 
Hic, non viua, tamen viua, superstes erit. 
Swollae 9. Ian. [1649] 
 
Op de schilderijenverzameling van AMvS [FB]  
Wanneer de tijd komt (laat dat nog lang wachten) dat Anna eenmaal haar laatste adem uitblaast, laat 
dan, vreemdeling, het marmer dat haar faam verdient, voor wat het is, en laat geen ijdel eerbetoon uw 
ogen tegoed doen. Maar laten uw ogen stilstaan bij deze hoop [schilderijen]: in dat graf zal zij niet 
levend rusten; maar hier [in deze hoop] zal zij, niet levend, toch levend, overleven. 
 
Gedichten IV, p. 146 
AD SCHURMANNAM, NUM I. SECUNDI SCULPTURAM IMITARI VOLUERIT 
Ecquid, ut Hagani tangebas pauca Poetae 
Marmora, vel raros, gypsea signa, tijpos, 
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Ecquid, ut oblata est auidis in talia ocellis 
Vatis amatoris Iulia sculpta manu, 
5 Exempli stimulauit honos, et posse docebas, 
Quae posset quiuis, omnipotente manu? 
Non liquet: et vero, nisi valde fallor, honeste, 
Ocyus hoc factum nolle, negare fuit. 
Indignata sequi, Virgo mea, credo Secundum es, 
10 Ne sic forte cui prima, secunda fores. 
Ibid. [1649] 
 
Aan Schurman, of ze het portretje van Janus Secundus nu heeft willen kopiëren 
[Vertaling: Van der Stighelen en De Landtsheer (2010), p. 162] 
Toen u die enkele sculptuurtjes in de hand hield van de Haagse dichter, 
Of zijn zeldzame portretjes, afbeeldingen in gips, 
Toen Julia zich op die manier aan uw gretige ogen aanbood, 
Haar trekken uitgesneden door de hand van haar dichter-minnaar, 
Heeft dat eervolle voorbeeld u misschien aangespoord en hebt u getoond 
Te kunnen, wat iedereen met zo’n alvermogende hand zou kunnen? 
Het is niet duidelijk: en werkelijk, dat u niet sneller hieraan begon, 
Was in feite een beleefd neen (of heb ik het helemaal mis?). 
Secundus navolgen, mijn vrouwe, stond u (denk ik) niet aan, om niet aldus 
Nummer twee te worden bij de man voor wie u altijd nummer één was. 
 
Gedichten IV, p. 206 
AENDEN LESER [Inleiding sneldichten ‘Uyt Engelsch OnDicht’.] 
Nu is uw’ maegh verzeet, nu walght ghij van myn’ spijsen; 
Ick moet u, Leser-lief, den eet-lust op doen rijsen 
Met een scherp achterna, dat tot den neus verheught, 
En op de tonghe bijtt: ‘Tis een’ geleende vreughd 
5 Daer ick u op onthael; maer leengoed is oock goed goed, 
En, die ‘twel eighent, doet als de natuer in ‘t bloed doet; 
Wij eten, en sij maeckt ons eten vleesch en Been: 
Soo hangen wij van Kruijt en Beesten-vleesch aen een. 
[…]  
[…] Die menschen (noch eens dool ick) 
Dier menschen vaderen, voor desen wijs en vrolick, 
Zyn dichters van de Stoff, die met mijn doove dicht 
20 Verbetert of verslecht, verdonckert of verlicht, 
Op ‘tHollandsche 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 
25 Haer’ platte verwerij. en, als ‘t all witt alleen waer, 
‘Twaer onuytscheidelick of ‘t hier spier en daer been waer; 
‘Tswart geeft het witt syn lyf, de doncker maeckt het klaer. 
En wat waer Maneschijn, wanneer ‘tgeen nacht en waer? 
Of, dunckt u ‘tHollandsch swart het Engelsch witt te decken, 
30 Noch komt u ‘tswart te baet. ‘Khebb lamper-doeck sien trecken 
Voor ooghen die ‘tgeweld van somer-sonne-schijn 
Niet uijt en konden staen. Laet mij dan, ‘tLampers zijn, 
Noch blyf ick aen den danck, die ‘ck voor de moeyt’ van ‘t dichten 
Ten minsten hebb verdient: verdonck’ren is verlichten, 
(35) Daer ‘toogh bij werdt verlicht, en met gemack door siet. 
[…] 
18. Ian. [1650] 
 
Gedichten IV, p. 208 
A MADAME LA PRINCESSE LOUISE 
Si j’estoij reuenu de mon estonnement, 
Si j’estois esclairé de toute ma ceruelle, 
Princesse, que j’aij veu d’une main immortelle 
Faire je sçaij bien quoij, mais n’entens pas comment; 
5 I’emploijeroij l’effort de mon raisonnement, 
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A faire veoir au jour, que ta vertu est telle, 
Que qui la traicte à moins que de gloire eternelle, 
Quoy qu’il pense fort bien te cajoler, il ment. 
Mais je ne suis plus moij, depuis le beau spectacle 
10 Du merueilleux pinceau que conduisent tes doigts, 
Et, si je parle encor, ce n’est que par miracle. 
Ie resve, et sans songer à ce que je te doibs, 
Phrenetique acheué, d’une sotte caresse, 
Ie t’appelle mon maistre, et par fois ma maistresse. 
2. Febr. [1650] 
 
Gedichten IV, p. 209 
A LA MESME 
Madame, excusez le Rimeur, 
Quoij que son compliment vous blesse: 
Car, s’il est vostre Seruiteur, 
Vous deuez estre sa Maistresse. 
5 Et vostre seruiteur il est 
Sans second, comme sans seconde 
Ie tien que ce Pinceau vous faict 
La Maistresse de tout le monde. 
3. Feb. [1650] 
 
POUR LA MESME 
Si ceste main s’applique à la haute Peinture, 
Le plus sçauant rougit, et s’avouë vaincu, 
Et Raphaël, ce grand Singe de la nature, 
S’en laisseroit mourir, s’il auoit tant vescu. 
 
5 Si ce Pinceau Royal prend plaisir à descendre 
D’où il est reuestu de tant de majesté, 
Et en s’humiliant comme pour nous surprendre, 
Se cache et se faict veoir dans la subtilité, 
 
Nature par despit se mange et se consume, 
10 De se veoir affrontée en ses plus beaux efforts, 
De veoir envelopper en si petit volume 
Le gros et le destail de ses plus vastes corps. 
 
Si donc ceste Princesse en tout sens se signale, 
Et triomphe des grands comme des petits traicts, 
15 Se faut il estonner, si d’une amour esgale 
Les Grands et les petits adorent ses attraits? 
3. Feb. [1650] 
 
Gedichten IV, p. 211 
SUR LE PORTRAICT DE FEU S. A. FAICT EN MINIATURE PAR LA PRINCESSE LOUISE 
Un Pinceau de Princesse a produict cest’ image, 
Un Prince fut l’object de son traict nompareil, 
Prince qui fut plus grand que n’en void le Soleil, 
Princesse qui paroist toute dans son ouurage. 
5 Voy le chef d’oeuure, et voy s’il en fut jamais faict 
Ou de plus noble main, ou de plus beau subject. 
8. Feb. [1650] 
 
Gedichten IV, p. 220-225 
LE PÁRIS TRAVESTI. DISCOURS BURLESQUE SUR UNE VISITE DE MESDAMES LOUISE ET 
SOPHIE PRINCESSES PALATINES ET DE LA PRINCESSE 
D’HOHENZOLLERN 
Une Excellence et deux Altesses, 
Comme qui diroit, trois Princesses, 
L’apresdinée d’un beau jour 
Me sont venu faire la Cour. 
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5 Pour appliquer la glose au texte, 
Mes tableaux furent le pretexte 
De la visite: mais au fonds, 
Voyci ce que nous en croijons; 
Pour autant que j’ij pû comprendre, 
10 Chascune eust bien voulu apprendre, 
Quand un Roij en auoit le choix, 
Qui seroit la Reine des trois? 
[…] 
Voyci toutefois ma sentence: 
30 I’aij veu chez moij, au moins je pense 
D’auoir veu dans mon Cabinet 
La ressemblance ou le pourtraict 
De trois Deesses si esgales, 
Et de vertus si corriuales, 
35 Que si Páris, le beau garçon, 
[…] 
60 Qu’aij je veu dans mon Cabinet? 
I’aij veu. Helas! le poil m’herisse, 
Soit de la crainte du supplice, 
Ou de peur de me veoir joué 
D’auoir trop, ou trop peu loué. 
[…] 
Unico impetu 2 1/2 horulis nocturnis (9. Feb.) 
 
Gedichten IV, p. 238 
IN EFFIGIES REGIS ET REGINAE GALLIAE AB ANNA MARIA SCHURMAN CERA EXPRESSAS 
Esto quod est pretio regale numisma Philippus, 
Esto quod aut Caroli aut, Elisabetha, tuum est. 
Sunto quod aetatis longâ putredine fiunt 
Romulidum viridi cara metalla situ; 
5 Aurea sint alijs, alijs argentea magni aut 
Aerea, Schurmannae cerea pluris emam. 
Certe pluris emas si possint, Gallia, fari, 
Mollia quo fandi tempora regis emas. 
Cerea nimirum, quia melli proxima, ut hic sunt 
(10) Mollia Reginae, mellea Regis erunt. 
2-. Iul. [1650] 
 
Bij de portretten van de koning en koningin van Frankrijk door Anna Maria van Schurman in was 
uitgedrukt. [FB]  
Een Philippus is waard wat hij waard is, een Carolus ook, en ook een Elisabeth. Het muntgeld der 
Romeinen aangetast door de tand des tijds op een groen plekje is geliefd. Sommigen vinden goud mooi, 
anderen zilver, of koper, maar ik bied het meest voor de wassen munten van Schurman. Ook jij, 
Frankrijk, zou er veel voor bieden, als ze kunnen zeggen, hoe men het juiste moment van spreken bij een 
vorst kan kopen. Want was lijkt op honing. Dus een zoet moment voor de koningin, en een honingmoment 
voor de koning. 
 
Gedichten IV, p. 239 
IN EASDEM 
Omnia tentârat calamo, scalproque stijloque, 
Omnia adimplêrat omnibus aequa manus. 
Deerat adhuc magnos orbi producere Reges, 
Deerat Reginas posse, et utrumque facit: 
5 Et faciendi ultro finem factura coronis 
Ipsa coronatum virgo coronat opus. 
Este procul qui Schurmannam pro coelibe vita 
Conjugij vultis velle subire jugum. 
Conjugium sterile est prae nulli non hijmenaeo 
10 Virgineâ extanti fertilitate thoro, 
Ut pariunt multae, pareret, puto, et Anna marita, 
Ut paucae pariunt Anna Maria parit. 
29. Iul. [1650] 
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Op dezelfde  
[Vertaling: Van der Stighelen en De Landtsheer (2010), p. 164] 
Alles had ze met pen, stift en burijn al uitgeprobeerd, 
Alles had haar vaste hand voor iedereen vervuld.  
Wat nog ontbrak was machtige vorsten en vorstinnen 
Weer te geven voor de wereld. Dat heeft ze nu gedaan 
En om  een einde te stellen aan haar scheppen heeft de vrouwe 
zelf haar werk bekroond met gekroonde hoofden.  
Weg, weg, gij allen die Schurmans ongehuwde staat  
Wilt onderwerpen aan het huwelijksjuk.  
Het huwelijk is onvruchtbaar, vergeleken met haar maagdelijke  
Vruchtbaarheid, die elk huwelijksbed ver overtreft. 
Een gehuwde Anna had, denk ik, als zovelen, kinderen gebaard, 
Nu brengt Anna Maria vruchten voort, zoals slechts weinigen die baren.
 
Gedichten IV, p. 256 
AD ANNAM MARIAM SCHURMANS INSCRIPTUM POMPAE FUNERIS AURIACI PER P. 
POSTIUM AERE EXPRESSAE 
‘Ως ϊδον, ώς έµάνγν.  quid ais, Schurmanna, quis istum, 
Quis Plato, quis nodum soluet Aristoteles? 
Praeualet umbra rei; finito funere, durant 
Quas hic exequitur Postius exequias. 
5 Unica sculptoris viuet post funera virtus, 
Cum modo qui pinxit funera, funus erit: 
Parca σολοιχίζεις: cum re solet umbra perire; 
Hic ubi devixit, non uitat umbra mori. 
19. Mart. breuissimo impetu [1651] 
 
Aan Anna Maria van Schurman. Een opschrift bij de rouwstoet van Oranje zoals door P Post in koper is 
vastgelegd. [Vertaling: Van der Stighelen en De Landtsheer (2010), p. 165] 
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. 
5 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.
 
AD FRANCISCUM IUNIUM EUFRASIAE MEAE INSCRIPTUM 
Quem rogo Teutonicum, Iuni, non spernere Carmen, 
Quem precor ut Romae barbara verba legas, 
Belgica lingua jubet: tantum vernacula juris 
In te Saxonicae filia matris habet. 
19. Mart. [1651] 
 
Aan F. Junius, opdrachtvers bij mijn Oogentroost [FB] 
Ik vraag je, Iunius, dit Duitse 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. 
 
Gedichten IV, p. 256-257 
IN EFFIGIEM CASP. STREZONIS. AB ANGELO EXPRESSAM 
Strezonis iste est vultus: adderem, pij 
Et eruditi, laude detritissimâ, 
Et plura quae de plurimis dici solent, 
Nisi esset hic inutilis praeconij 
5 Quodcumque nunc cuicumque dant mores mali, 
Et caeca scriptitantium nugacitas. 
Ama tabellam, Lector, et sit hoc satis, 
Supplente lapsum saeculi doctâ manu, 
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Vidisse, quem non videras, Chrijsostomum. 
22. Mart. [1651] 
 
Op het portret van Caspar Streso, gemaakt door Lengele [Vertaling: Broekman en Bloemendal (2008), p. 
299] 
Dit is het gezicht van Streso; ik zou er aan toe kunnen voegen: van de vrome 
En geleerde Streso, een afgezaagde loftuiting, 
En meer iets wat men over meer mensen pleegt te zeggen, 
Als in dit geval geen blijk gaf van nutteloos eerbetoon 
Alles wat een slechte gewoonte nu aan iedereen toekent, 
Alsook de blinde onzinnigheid van pennenlikkers. 
Kijk met plezier naar de afbeelding, Lezer, en laat dit u voldoende wezen, 
Dat u (doordat de vaardige hand de tijd overbrugt), 
Een man ziet die u nog niet gezien had: Chrysostomus. 
 
Gedichten IV, p. 257 
Angelus hac sub fronte latet: bene cessit utrimque, 
Angelicâ pingi debuit ille manu. 
Angelus est hic et hic, interpres uterque: quid autem? 
Hic repraesentat, sistit at ille Deum. 
22. Mart. 
 
[Vertaling Jan Bloemendal] 
Lengel schuilt in dit portret; beiden zijn goed gelukt, 
Hij had door Lengels hand moeten worden geschilderd. 
Beide zijn Lengel, beide vertolken hem. Maar wat? 
De één geeft God weer, de ander is het. 
 
Gedichten IV, p. 258 
LOOTIJ 
Qui tibi de plumbo, Looti, graue nomen inersque 
Plumbeus aut fati nescius imposuit, 
Ille quidem rubeat quo nunc rubet ista rubore 
Quae tam dissimilem te tibi dextra facit. 
5 Nempe tui quocumque sono, quocumque boatu 
Ingenij flammam syllaba nulla refert: 
Quanto segnius eloquij, quo templa tremiscunt, 
Exhibeat fulmen muta tabella tui! 
3. Apr. [1651] 
 
Lootius [Vertaling: Broekman en Bloemendal (2008), p. 297] 
Lootius, wie u de zware en logge naam ‘lood’ 
Heeft gegeven, was zelf van lood of wist niets van het lot. 
Hij moet nu wel even roodbeschaamd staan  
Als de hand die u zo anders dan u was, maakt.  
Immers, geen enkele lettergreep van uw naam geeft uw vurig talent 
Met al zijn gegalm en donderen, weer: 
Hoeveel slechter kan een zwijgend schilderij de donder weergeven 
Van uw welsprekendheid, waardoor kerken op hun grondvesten schudden. 
 
STERREMONTIJ 
Hic es et hic non es, Praeconum acerrime Praeco, 
Os inter templi lumina sidereum. 
Esse probat vultu pictor; non esse probaret 
Quae, se cum nequeat prodere, lingua silet. 
5 Praesagi infantem melius pinxere Parentes 
Nomine commonitum, quod facis, astra loqui. 
6. Apr. [1651] 
 
Stermont [Vertaling: Broekman en Bloemendal (2008), p. 301] 
U bent het en u bent het niet, welsprekendste aller predikanten, 
Ster onder de schijnsels van de kerk. 
De schilder laat in het gezicht zien dat u het bent, maar dat u het niet bent 
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Zou uw tong laten horen die nu zwijgt omdat hij zich niet kan uiten. 
Heel wat beter hebben uw ouders u in uw jeugd met vooruitziende blik geschilderd, 
Omdat u door uw naam bent aangespoord om, wat u doet, hemels te spreken. 
 
TRIGLANDJ 
Ista quidem magni proles veneranda Triglandj est, 
Artifici quando fas sit habere fidem. 
Nescio an hic habeas, Lector, me conscia veri 
Incertum ratio reddit et ambiguum. 
5 Diceret haec certe, si fari posset, imago 
Et capiti canos adderet, esse Patrem. 
6. Apr. [1651] 
 
Trigland [Vertaling: Broekman en Bloemendal (2008), p. 297] 
Dit is een eerbiedwaardige kopie van de grote Trigland, 
Als men tenminste vertrouwen mag op de kunstenaar. 
Misschien doet u dat in dit geval, Lezer, maar míj maakt  
De kennis van de waarheid onzeker en aan het twijfelen. 
Dit portret zou zeker, als het kon spreken, 
En aan het hoofd klank kon geven, zeggen dat het het origineel is. 
 
Gedichten IV, p. 258-259 
TECHNAEI 
Technaeus hic est, et silet: quid est, Lector, 
Velis viri facundiam simul pictam? 
Fatetur illam Pictor optimus nullo 
Colore, nullis posse penicillornm 
5 Technis referri. Quippe qualis insurgit, 
Qualisque blandos voluit ore sermones 
Technaeus, hic est; ipsa lenitas, ipsa 
Frontis benignae cum lepore majestas. 
Quid attineret posse, quod nequit, viuam 
10 Fari tabellam, quando nempe Technaei 
Vel saeuientis, qui silentis est, vultus? 
8. Apr. [1651] 
 
Tegnejus [Vertaling: Broekman en Bloemendal (2008), p. 299] 
Dit is Tegnejus, en hij zwijgt. Wat is er Lezer, 
Zou u willen dat tegelijkertijd de welsprekendheid van de man was geschilderd? 
De beste schilder geeft toe dat die met geen enkele verf, 
Met geen enkele vaardige penseeltechniek  
Weergegeven kan worden. Immers zoals hij de kansel bestijgt 
En zoals hij met zijn mond prachtige preken houdt, zo ziet u hem hier: 
De zachtheid zelve, en gezag in een welwillend en edel gelaat. 
Wat zou je eraan hebben wanneer een ‘levend’ portret 
Zou kunnen spreken – wat niet kan? Het gezicht hier van Tegnejus 
Zegt alles, zelfs nu het zwijgt. 
 
Gedichten IV, p. 259 
LINDANI 
Seria simplicitas, pietas quo pulchra colore 
Ingenua est, concors moribus eloquium, 
Vita spei, vitaeque fides, et sanctus honesti 
Pastorem populo conciliantis amor, 
5 Singula quam cernis tabulâ congesta niterent, 
Si, quantum Coeli gratia, posset homo. 
Iam caue Lindanum credas hac viuere telâ, 
Quando nec haec viui theca, nec umbra viri est. 
9. Apr. Paschali. [1651] 
 
Van der Linden [Vertaling: Broekman en Bloemendal (2008), p. 301] 
Ernstige eenvoud, vroomheid, even mooi in voorkomen 
Als van binnen, welsprekendheid die past bij karakter,  
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Een leven van hoop, geloof in het leven, en heilige liefde 
Voor de deugd die de herder met zijn volk verbindt, 
Dat allemaal zou op het portret dat u hier ziet, samen stralen,  
Als een mens evenveel vermocht als Gods genade. 
Geloof dus niet dat Van der Linden op dit linnen leeft, 
Aangezien dit hem niet levend bewaart, of zelfs maar zijn schaduw laat zien. 
 
Gedichten IV, p. 259-260 
AD UNIVERSOS 
Haec ego de veris Veri Praeconibus ore 
Veraci vero proxima verba dedi. 
Proxima cum dederim, quando propiora nequiui, 
Immeritus verbis verba dedisse ferar. 
5 Nescio quis palpum color aut pigmenta decerent, 
Fallor, si didici fallere, primus ego. 
Falsa facit semper-mendacem fama poetam: 
Est ubi, qui possit fallere, nolle potest. 
Non hic me voluisse, probas non false character: 
 10 Audiat hoc si cui forte poeta vocor, 
Audiat auditor tantorum quisque virorum, 
Si sit Pastores fallere, nolle gregem. 
Denique vos, grandes animae, vos, clare sacerque 
Senio, sex nostrae sidera fixa rati, 
15 Vos testor, sine fraude piâ, sine laude malignâ 
 Έχ µυελού ψυχµς qui loquor ista, loqui. 
Si fallo, si fallo sciens, si subdolus autor 
Parco vel hic verum dicere, poena placet, 
Poena placet noxae quâ non mage noxia, verum 
 20 Vos quoque de vitijs dicere nolle meis. 
11. Apr. [1651] 
 
Op allen samen [Vertaling: Broekman en Bloemendal (2008), p. 303] 
Dit zijn de waarheid-benaderende woorden die ik met waarachtige mond 
Heb gewijd aan de ware predikers van de waarheid. Omdat ik woorden schreef 
Dicht bij de waarheid, aangezien ik geen woorden kon spreken nog dichter  
Bij de waarheid, zal men ten onrechte zeggen dat ik praatjes verkoop.  
Ik weet niet welke kleur of verf bij vleierij zou passen,  
Maar als ik de kunst van het bedriegen versta, ben ik de eerste die bedrogen word. 
De valse Faam maakt van de dichters altijd-leugenaars,  
Maar soms is het zo dat iemand die zou kunnen bedriegen, het niet wil. 
Dat ik het in dit geval niet heb gewild, bewijst u, geschreven woord, oprecht: 
Laat dit gehoord worden door iemand die me misschien dichter noemt, 
Laat dit gehoord worden door elke toehoorder van deze grote mannen 
Zo waar het mogelijk is dat Herders hun kudde niet willen misleiden. 
Ten slotte u, grote zielen, u, helder en heilig 
Zestal, zes vaste sterren als richtpunt voor ons schip, 
U roep ik als getuigen aan, dat ik die dit zeg, dit zonder vroom bedrog,  
Zonder karige lof uit het diepst van mijn ziel zeg. 
Als ik lieg, als ik willens en wetens lieg, als ik als een geniepige schrijver 
Zelfs hier niet de waarheid zeg, verdien ik mijn straf. 
Dan verdien ik de zwaarste straf ter wereld: dat ook u 
Niet de waarheid over mijn fouten wilt spreken. 
 
Gedichten IV, p. 266-338 
HOFWYCK 
[…] 
Daer schuijl ick inde Klimm en in de Memme-bloemen; 
Daer hoor ick my met lust dan prijsen, dan verdoemen; 
Daer duijck ick achter my, gelijck de Schilder sat, 
1720 Die achter ‘t Tafereel der Kijckers dit en dat 
Beluysterd’ en beloegh; daer ligh ick, als gestorven, 
En hoor, als naer mijn dood, ,,Wat is daer gronds bedorven, 
,,En klare kleij gespilt om overdaed van lust! 
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Daer hoor ick tegen aen, ,,Wel zij hem, waer hij rust, 
1725 ,,Den Planter, die den poel van eertijds wilde weijen 
,,Vercierde met de pluym van altijds groene meijen, 
,,En dorst een hoeckjen erfs besteden aen sijn’ vreughd, 
,,En keurde matelick verquisten voor een’ deughd, 
,,En docht, het goud en was in ‘t water niet geworpen, 
1730 ,,Dat streckte voor vermaeck van hem en Stad en Dorpen. 
[…] 
2055 En, is de Schildery voltrocken, laet de Lijst, 
Daer menigh onverstand de Schildery om prijst, 
Haer’ beurte zijn vergunt: Tot u dan, Ypen-boomen, 
Door langhe droomen heen, tot u ben ick gekomen, 
Scheid-palen van mijn’ grond, belenders van mijn’ Erf, 
2060 En, als ghy spreken kost, Lijf-wachten van mijn’ werf. 
[…] 
2600 De kunst die niemand noch op Hofwyck heeft besocht, 
Huys-breker, spaert uw’ moeyt; ick kanse niet betalen; 
‘T is sottelick gewaeght daer niet en is te halen. 
En ‘t waer hier overkunst te vinden byder nacht 
Den buyt die ick ‘er noyt by daegh en hebb gebracht. 
2605 De reiser sonder buyl singht midden inde bossen, 
En weet de roover heeft geen roer op hem te lossen; 
De rijcke wandelaer magh schricken voor geweld; 
De veilste Paspoort is, een’ borse sonder geld. 
Mijn bedd waer stelens waerd, maer daer voor soud ick vechten, 
2610 En, die my niet en steelt, met twee vertrouwde knechten, 
Kan qualick Meester zijn van deken of matrass, 
Daer op ick by der Nacht meer als by daghe pass. 
De rest en is geen waer om by den wegh te voeren; 
Wie sou een’ Schildery verduyst’ren voor de Boeren? 
2615 Daer is geen heelen aen, ‘t zijn vodden van beslagh, 
By doncker ongesien, en lastig by den dagh. 
[…] 
Daer zijnd’er die ick wensch my merghen noen verrasten, 
2635 Min halens ongesint dan brengens: dat ‘s gewiss, 
Maer halers metter minn, daer geen’ wett teghen is; 
Huys-dieven van mijn Cass en mijn’ genegentheden, 
Vijf Zielen wel gehuyst in onverlemde leden, 
Vijf halers op een’ kerf die noyt van yser wordt 
2640 Soo lang ick niet en vast en kom geen hemd te kort; 
Vijf erven van mijn Erf, vijf Jcken, vijf Copijen 
Van’t slechte Principael, dat sy, God lof, verbij, en 
Onendelick verby in waerde zijn geraeckt; 
Vier knechtjens, die mijn’ sorg tot Mannen heeft gemaeckt, 
2645 Een Meisjen, tuschen moy en lijdelick van aensien, 
Daer in sich Moeders deughd ontwijffelick laet aensien; 
Vijf gasten ongenoyt en altijd wellekom, 
Die my doen wenschen dat den dagh van merghen kom’: 
Dit vrindelick gesinn onthael ick, sonder pruylen 
2650 Van dat sy d’eenigheid, daer in ick soeck te schuylen, 
Verstooren met haer’ jeughd, en roeren Hofwyck om, 
En maken ‘t nauwer dan de straet van ‘t Achterom. 
[…] 
 (8. Decemb.) [1651] 
 
Gedichten V, p. 16-19 
AEN DEN LESER; VOOR DE BY-SCHRIFTEN. 
[…] 
Noch liegh ick voor de helft: de blinden sullen voor gaen, 
En dobbele genucht sal in des hoorers oor gaen, 
By d’enckele van ‘t oogh: Soo gaet het met de penn, 
20 De Rym-penn: want sy lieght ten deele van gewenn, 
Ten deelen om de kunst: en die de waerheid soecken 
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In ‘t loss aensienelick van wel-gerymde Boecken, 
Zijn even verr van ‘t pad als die den wilden aerd 
Van ‘t weelderigh pinceel aenvaerden voor een’ Caert. 
25 Leest met voorsichtigheid wat Dichters van haer geven; 
‘T is rouw’ Land-metery, daer staet geen passer neven. 
En die een dobbeltje will hangen aende vracht, 
Om Hofwyck te gaen sien in d’ongemeene pracht 
Dien ick het hebb geleent, sal weinigh min als vloecken, 
30 En seggen, Wel ick segg, is dat het voer van Boecken, 
Is dat een’ Schildery die op het leven treckt? 
[…] 
Het kreupele geschrift van teere Leerelingen 
 110 Wordt by des Meesters hand met konstelicke ringen, 
Met strick en Spinnewebb omvlochten en geciert, 
En hoe ‘t min deughdigh is, hoe meer betiereliert: 
Soo kan een’ Ebben lijst een’ slechten doeck verrijcken, 
En doen hem voor wat goeds verkoopen of bekijcken. 
 115 Die lagen legg ick u. mijn Beeck, mijn Schrift, mijn Doeck, 
Mijn’ tamme Schildery, recht uyt geseght, mijn Boeck, 
Mijn Hofwyck in papier is wandelen, noch lesen, 
Noch koop, noch kijcken waerd; dat vonnis is gewesen: 
Maer kust, en strick en lijst, die ‘t cieren op den kant, 
 120 Zijn op de proeven van het keurlixte verstand. 
[…] 
[1652]
 
Gedichten V, p. 25 
GOUDEN MAEL-STOCK DOOR HARE HOOCHT. AEN D. SEGHERS GEGEVEN. 
Waer is beleeftheid toe gekomen! 
Voor moeijte meesterlick genomen, 
Voor konst die geen’ gelijck en kent, 
Verschijnt een stock tot een present. 
5 ‘Tis waer, de deughd verdient geen’ slagen: 
Maer sulcke slagen zijn te dragen. 
‘Ten is geen slagh van allen dagh; 
Hoe swaerder stock, hoe lichter slagh. 
15. Feb. [1652] 
 
NOCH. 
Siet toe, de dood sitt op den stock: 
En, pronckt sij met een’ gouden rock, 
Het zijn onsterflicke laurieren [laurier; dichterslof] 
Die haer gedaente meest vercieren. 
5 ‘Tis Seghers doods hoofd inder daed. 
Soo sal ‘t sijn wesen, vroegh of laet. 
In onverwelckelicke Croonen 
Sal syn’ gedachte by ons woonen. 
De Blommen die hij tleven gaf 
10 En lang geplantt heeft om syn graf, 
Die sullen hem het leven geven 
En doen syn sterfdagh overleven, 
En syner wercken Sonneschijn 
Sal middagh op den avond zijn. 
eod. [1652] 
 
Gedichten V, p. 27 
IN EFFIGIEM IOANNIS BURCKARDI WETZELIJ. 
Wetzelij, cuius cum tot virtutibus aeui 
Quod superest fecit patria jure suum, 
Cuius perpetuo mea se profitetur in aere 
Belgica, perpetuo seruat in aere caput. 
5 Quam, censes, pretiosa fuit praesentia, cuius, 
Quando frui viuâ non datur, umbra placet? 
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13. Dec. [1652] 
 
Op de afbeelding van Johan Burkhart van Wezel [FB] 
Wetzel, die ons vaderland samen met zijn deugden  
Voor de rest van zijn leven de zijne maakte,  
In wiens eeuwige koper mijn Holland zich verkondigt,  
Van deze Wetzel bewaart mijn vaderland het hoofd in koper.  
Hoe kostbaar, denk je, was zijn aanwezigheid in levenden lijve,  
Nu zijn schaduw (want levend is hij niet meer) al zo bevalt. 
 
Gedichten V, p. 28-29 
FRONTISPICIUM LIBRI, IN QUEM MODULAMINA OMNIUM MODORUM CONGESSI 
CLAVICIJMBALO A ME LABORATA. 
Haec Zulichemij, nec pudet, deliria, 
Haec otiosi interpolata negotijs, 
Vel vana, vel non vana, cogitatio est. 
Vanam fatemur atque nullius rei, 
5 Si temporis momenta, si fluxas vices 
Vitae intuemur; quasque non perdi minus 
Nocuisset horas. Si tamen mortalium 
Ubique rerum vanitatum vanitas 
Blande increpatur, si fritillus et nuces 
10 Veniam merentur, est quod ignoscas Lyrae 
Vane sonorae, et musicis delirijs, 
Nisi exulare virgines Pindi Deas 
Cum patre Phoebo jusseris, et carminum 
Decus perenne, et quae Poesi proxima 
15 Muta est poesis, penicilli gloriam. 
Oculis Apelles cantat, auribus Maro 
Miscet colorum ficta lenocinia, 
Et ipse Rhetor Tullius quod pictor est, 
Blandisque sedat plebem aut ciet dolis, 
20 Idem suâ molitur et Flaccus Lijrâ. 
Si post Marones, Tullios, Flaccos licet, 
Si post Apellis penicillos barbiton 
Raucasque fas est Zulichemij fides 
Censoriae seueritati opponier, 
25 In gloria perquam impari par est labor, 
Nugamur in delirijs et singuli 
Et uniuersi quisquam certatim suis. 
Veniamque fas est omnibus parem dari. 
Meam mihimet posco, seu rhetor velis, 
30 Siue Citharoedus, siue pictor audiam, 
Unâ; poesin musicamque fidelia 
Vel denigrari vel dealbari peto. 
Nugae simillimae, pares inaniae, 
Eadem farina est, furfures ipsissimi, 
35 Et (quid moramur?) ubique vana vanitas. 
Iam parce denti, quisquis e Coelis Cato 
Morum redisti censor implacabilis. 
Aut fallor, aut hoc strenue peruicimus 
Flacci, Marones, Tullij, Zulichemij 
40 Nec unicum nec maximum dici probe 
Deliriorum de Lyra delirium. 
26. Dec. [1652] 
 
Frontispiece van een boek waarin ik allerhande melodieën bijeen heb gebracht die door mij voor het 
clavecymbel zijn uitgewerkt [FB] 
Dit zijn, zonder schroom, Zuylichems dwazigheden,  
De rustpauzes tijdens zijn werkzaamheden, 
IJdele, of geen ijdele gedachtespinsels.  
IJdel is het te noemen, en van generlei waarde,  
Als je de tijd van het leven, en de lotswisselingen  
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Aanschouwt, en de uren, welke met minder schade  
Verloren hadden kunnen gaan. Maar als je overal  
Des mensen ijdelheid verfoeit met een lach,  
Als je beker en dobbelstenen vergoeilijkt, dan zou je ook  
Begrip kunnen opbrengen voor de ijdele klanken van een luit,  
Voor muzikale dwaasheid, tenzij je vindt dat muzen  
Met hun vader Apollo verbannen zou moeten zijn, alsmede  
De onvergankelijke schoonheid van gedichten, en wat als  
Stomme poëzie zo dicht bij poëzie staat, het glorieuze penseel.  
Apelles zingt voor de ogen, Vergilius mengt  
Fictie van kleuren als verleiding voor de oren,  
En redenaar Cicero is wat een schilder is,  
En brengt het volk tot bedaren met mildheid, of hitst het op met list,  
En ook Flaccus [Horatius] doet dat met zijn lier.  
Dus als wij na mannen als Vergilius, Tullius en Flaccus,  
Na de penselen van Apelles, de luit en de schorre snaren van Zuijlichem  
Mogen voorleggen aan de strenge rechtbank,  
Dan ligt er, in ongelijke roem, een zelfde inspanning.  
Ieder voor zich en wij met z’n allen beuzelen  
Om strijd in onze dwazigheden.  
En dus verdient ieder evenveel begrip.  
En dan vraag ik nu voor mijzelf, hetzij redenaar,  
Of luitspeler, of schilder:  
Dat uit één verfpot de poëzie en de muziek  
Wordt zwartgemaakt, of witgemaakt.  
Gelijksoortige beuzelingen, gelijksoortige ijdelheden.  
Uit hetzelfde meel, dezelfde zemelen,  
En (om het meteen maar te zeggen) ijdele ijdelheid.  
Spaar je kritiek, welke Cato er ook uit de hemel is neergedaald  
Als onverzoenlijke rechter.  
Of ik vergis mij, of wij hebben met onze werklust glansrijk overtuigd,  
Wij Horatussen, Virgiliussen, Cicero’s en Zuylichems:  
Het is waar dat noch het enige, noch het grootste  
Delirium [dwaasheid] vernoemd is naar de lier [luit]. 
 
Gedichten V, p. 33-34 
SUR UN TABLEAU D’ADAM ET EVE, ENVOYÉ A MADAME LA DUCHESSE DE LORRAINE, 
QUI M’AVOIT FAICT PRESENT DE DEUX EXCELLENS PORTRAICTS DE MES AIJEULS, 
TROUVEZ DANS SON CABINET. 
Ou doibs je ceste Piere, a qui la faut il rendre? 
Ie le dirois sans dire, et me ferois entendre, 
Duchesse, c’est à vous que je doibs mes Parents, 
C’est à vous que les miens et les vostres ie rends: 
5 Receuez les en gré d’un Hollandois qui resue, 
Madame ma Cousine en Adam et en Eue. 
Vous formalisez vous de me veoir dans le rang 
De vostre Parenté? Ie suis de vostre sang: 
Mon Aijeul espousa vostre illustre Grand’mere: 
10 Et, si vous advoüez ceste Mere et ce Pere, 
Vous deuez supporter ma gloire à vostre dam; 
Madame ma Cousine en Eue et en Adam. 
11. Ian. [1653] 
 
Gedichten V, p. 34 
IN EFFIGIEM REGINAE SUECIAE. 
Non haec Paphi Regina, nec Saturnia, 
Nec saltuum potens, nec armorum Dea est, 
Nec Mars Gradivus, nec tonans Diespiter, 
Nec Cynthius, nec ales Atlantis nepos, 
5 Nec de minorum gentium turba Deus: 
Sed instar una est omnium. quid amplius? 
Omnes Dij est, omnes Deae. Quid amplius? 
Septentrionis horror est, Austri stupor, 
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Amor Occidentis, Orbis Eoï  pudor, 
10 Sol alter et Coeli et Soli. quid amplius? 
Christina Rex. quid amplius? Gustavia est. 
18. Ian. [1653] 
 
Op de afbeelding van de koningin van Zweden [FB] 
Dit is niet de koningin van Paphos, noch van Saturnia,  
Noch de heersers der wouden, noch godin van de wapen,  
Noch Mars […], noch de donderende Jupita,  
Noch Apollo, noch Atlas’ kleinzoon,  
Noch een god van de mindere godenbende.  
Zij is allen tegelijk. Meer nog?  
Zij is alle goden en alle godinnen. Meer nog?  
De schrik van het Noorden, de verbazing van het Zuiden,  
De liefde van het Westen, de schaamte van het Oosten.  
10 De tweeede zon van hemel en aarde. Meer nog?  
Zij is koningin Christiana. Meer nog? De dochter van Gustav.
  
Gedichten V, p. 35 
IN EANDEM AD CHANUTUM GALLIAE LEGATUM 
Aspice me, dixi: respexit, et aspecturam,  
Indice Chanuto, Panthea pollicita est.  
Nec tamen aspexit, nec adhuc quis fulgor in illo 
Fulgure, quis regnet candor, Amice, scio.  
Mentior, aspexit constanter et aspicit. ecce  
Fecit ut aspiceret Beckius Hugenium. 
19. Ian. [1653] 
 
Op dezelfde aan de Franse gezant Chanut [FB] 
Kijk me aan, zei ik. Ze keek om, en de Algodin  
Beloofde dat ze me, op aanwijzen van Chanut, zou aankijken.  
Toch deed ze dat niet, en nog steeds weet ik niet, mijn vriend,  
Hoeveel glans er in haar schuilt, hoeveel oprechtheid.  
Nee, ik lieg. Ze keek me altijd aan, en nu ook. Kijk,  
Beck maakte dat ze Huygens altijd aankeek. 
 
IN EANDEM 
Auriga Coeli exorbitat, fallunt rotae,  
Delirat aether, Sol soloecismum facit,  
Arctous ardet, Eous est in ultimo 
Septentrione, quamque mater hactenus 
Natura nescit, Solis umbra et quod vides.  
 
Op dezelfde [FB] 
De zonnekoets wijkt af, de wielen gaan verkeerd,  
De hemel is gek geworden, de zon maakt een fout.  
De pool brandt, het Oosten is in het uiterste Noorden.  
Moeder natuur heeft zoiets nog nooit gezien: hier is de schaduw van de zon. 
 
Gedichten V, p. 44 
A MADAME LA DUCHESSE DE LORRAINE EN LUIJ PRESENTANT LE PORTRAICT DE 
MADAME LA PRINCESSE DOUARIERE D’ORANGE, PAR ORDRE DE S. A. 
Voijez vous ce Tableau, ma Cousine en Adam? 
Il vient d’un beau village aussi près d’Amsterdam 
Qu’Amsterdam de chez moij, où vos beautez extremes, 
Ont mis les mieux sensez aussi loing hors d’eux mesmes 
5 Qu’il ij pourroit auoir de Brusselle à Louuain; 
Et l’on m’a commandé de vous le mettre en main 
Auec des complimens dont j’aurois de la peine 
A me resouuenir de toute la sepmaine. 
En somme j’en ay l’ordre, et pense auoir tout faict, 
10 Quand je vous auray dit, que ce n’est qu’un portraict 
Que reçoit par mes mains, quoij que l’enuie en creue, 
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Ma Cousine en Adam de ma Cousine en Eve. 
Roosendael 5. Iuill. [1653] 
 
Gedichten V, p. 45-46 
A SA GAIJETÉ, M’AIJAANT ENVOIJIÉ LA MEDAILLE DE L’ORDRE. 
Cheualier de valet de marmiton, Madame, 
C’est, ma foij, trop d’honneur, et j’en ay ma pauure ame 
Si tournée hors des gons, que dans le mal qu’elle a 
Les applaudissemens qui commencent par Ha! 
5 Ont grand’ peine à sortir de ma bouche estonnée. 
I’applaudis toutefois à la faueur donnée, 
Soit par Ha, soit par He, soit par Hi, soit par Ho, 
Soit par Hu, soit par Hou; et, parlant à propos, 
M’advouë Cheualier de l’Ordre de la joije, 
10 Pourveu que tost ou tard installé je m’ij voije 
Ou par Coadjutrice, ou par les belles mains 
De vostre Gaijeté, qu’adorent tant d’humains, 
Et qu’en conformité des Ordonnances faictes 
Mon installation aboutisse en pincettes. 
15 Faict à la Haije au bout du Bois, 
Où tout à l’heure je reçois 
Ce beau noeud de couleur de Rose, 
Qui par douce metamorphose 
De valet m’a faict Cheualier, 
20 Le lendemain du jour d’hier, 
L’an mil six cens trois et cinquante, 
Par une main tousiours constante 
En ce qu’elle a tousiours esté 
A vostre illustre Gaijeté. 
7. Aout. [1653] 
 
Gedichten V, p. 170 
IN EFFIGIEM OLAI WORMIJ. 
Ecce viri vultum cuius de munere, Lector, 
Maxima Naturae munera munus habes. 
Tot cimelia complexus, cimelion ipse 
Wormius haec inter tanta legendus erat. 
29. Dec. [1654] 
 
Op de afbeelding van Olaus Wormius[ FB] 
Zie hier het gelaat van de man, uit wiens schenking, lezer,  
Gij de grootste giften der natuur geschonken krijgt.  
Hij omvat zoveel schatten; deze Wormius zou zelf  
Tussen al die rijkdommen verzameld moeten worden.
 
Gedichten V, p. 191 
POUR DEUX DAMES CADETTES, QUE LEUR AISNEE M’AVOIT EMPESCHÉ DE REGALER. 
Ie demande pardon à deux belles Cadettes 
Du mauuais entretien qu’à Hofwijck on leur faict; 
Ie ne sçauoij que trop, comme elles sont parfaictes, 
Que tout ce qu’on leur faict deuoit estre parfaict. 
5 Mais une grande Aisnée a destruict mes aprestes, 
Et faict de Cresme crime et un delict de laict. 
Que veut on que je fasse à femmes, peintres, poetes, 
S’il n’est que de complaire à tout ce qui leur plaist.  
24. May. [1655] 
 
Gedichten V, p. 202 
De Duijvel, seid’ een snaeck, hadd God geern na geschapen, 
Maer all sijn maexel liep op Apen en op Papen, 
Als ‘t Menschen souden zijn. De waerden maecken wijn 
Tot water, daer het wijn van water soude zijn. 
5 Het moghen konstenaers op haer maniere wesen, 
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Maer ‘tschynt sij ‘n hebben God de konst niet recht ontlesen. 
23. Nou. [1655] 
 
Worp, V, p. 219 
‘K hoor van een soet krackeel; Boer Iaep will S.t Christoffel 
Doen schild’ren op een’ planck niet langer als syn’ schoffel. 
De schilder weet gheen’ raedt, en thoont hem waer het schort. 
Boer Iaep seght, ‘T is geen noot, valt de planck wat te kort, 
5 Christoffel kander op, men hoeftse niet te langhen, 
Als men de beenen maer beneden uyt laet hangen. 
10. Dec. [1655] 
 
Gedichten V, p. 223 
‘T Recht Contrefeitsel van een’ Hoer is Neel, sey Ael: 
‘T magh wel, zeij Neel, maer Ael het levend principael.  
eod. [1655] 
 
Gedichten V, p. 235 
Tys was een Schilder, en is een Doctor geworden, 
En zey syn’ vrienden, die daer somtyds over mordden, 
De fauten die ick deed’ als Schilder sagh elck een, 
Nu stop icks’ onder d’aerd, en soo en sietm’er geen. 
Ibid. eod. [1655] 
 
Gedichten V, p. 263 
(LEELICKE WAERHEIT). 
Ghij waert wel geerne schoon en wel geschildert, Trijn, 
Maer lett eens op uw wesen 
Of het all wel kan wesen; 
Sal ‘twel een kunstigh stuck en wat schoons konnen zijn? 
eod. 6. Ian. [1656] 
 
Gedichten VI, p. 18 
SCHILDERIJ. 
De beste schilderij weet ick geen’ naem te geven 
Als een’ waenwatighe verschaduwingh van ‘tleven: 
Wilt ghij haer’ deughd verstaen? treedt in den sonne-schijn, 
En siet wat schaduwen van ‘tschoonste leven zijn. 
eod. [1656] 
 
Gedichten VI, p. 19 
NOCH. 
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: 
5 Met reden noemen sy ‘t in ‘thooghe Duijtsch-Land, Malen. 
eod. [1656] 
 
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 ‘t rad leght vande tijden, 
5 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? 
10 ‘T is, het verderffelick in d’ Olij geconfijtt. 
13. Feb. [1656] 
 
Gedichten VI, p. 29 
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KLADSCHILDERS ESEL. 
Als ick het elders saegh, ick sou verschricken moeten; 
Twee Esels maecken hier niet meer uijt als vijf voeten.  
eod. 21. Feb. [1656] 
 
Gedichten VI, p. 34 
MIJN’ BEELD. 
Lang was ick Vleesch en Been; 
Hier staen ick als een steen. 
Wie soud’t niet werden, die soo veel vreemds siet geschieden, 
Hier van ondanckb’re, daer van onbeschaemde lieden? 
eod. [1656] 
 
Gedichten VI, p. 56-58 
SONGE. A MAD. LA DUCHESSE DE LORRAINE TARDANT DE ME DONNER SON PORTRAICT. 
Que ce Portraict est beau, que je le trouue esgal  
A l’immortalité de son original, 
Qu’il est digne du jour, qu’il merite sa place, 
Qu’il parle doucement, qu’il rit de bonne grace, 
5 Qu’il faict bon manier ceste gorge et ce sein, 
Que tout ce qu’on ij touche est ferme et fraix et sain. 
Que j’auraij du plaisir à faire à cest’ Image 
Sacrifices de voeux, de respects et d’homage! 
Ce dis-je, et m’esveillaij, et en ouurant les yeux 
10 Ne vis rien deuant moij que la voute des Cieux; 
Beau Tableau, si jamais il en fut sur la terre, 
Mais Tableau, qui pour lors ne put me satisfaire: 
Tant j’auoij l’oeil gasté, tant le sens esblouij 
D’un peu de vision qui m’auoit rejouï. 
15 Buenas noches, Duchesse, il me tarde et m’importe 
De reueoir ce Portraict, que, quand vous seriez morte, 
Vous ne sçauriez paijer auecque moins d’effect 
Bon soir et bonne nuict; ce n’est plus vostre faict 
De m’en faire jouïr; tout ce que j’en espere 
20 Depend de mon sommeil, qu’en suitte je prefere 
A toute la splendeur de touts les yeux ouuerts, 
Fussent ils les plus beaux de Bruxelle et d’Anvers; 
Exceptez seulement les deux vostres, Cousine, 
Qui mettent corps et Coeurs en flamme et en ruine. 
25 Seroit ce pour cela que vous me les cachez? 
Seruez vous de pretexte, et, pour le moins, tachez 
D’estre perfide et bonne, auare et pitoijable. 
Quant à moij qui, reduict de l’Histoire à la Fable,  
De la fable me doibs contenter au besoin, 
30 Ie vous baise les mains, et vous rens vostre soing 
Et parole de bouche, et paroles escrites, 
En vous remerciant du bien que vous vous feistes, 
Quand, pour vous resjouïr, vous voulustes sçauoir 
Combien de moiz un fol pourroit viure d’espoir. 
35 C’en sont dix, c’en sont douze, et c’en est bien vingtaine. 
Estes vous satisfaicte, ou prendrez vous la peine 
D’encor vous esgayer à mes pauures despens? 
Certes c’en est assez; n’ij perdez plus de temps. 
Et si la planche en fin, ou la Toile promise 
40 Ne se verra jamais rendue ni conquise, 
Permettez au Cousin en Adam seulement 
L’innocente faveur de dormir doucement. 
Vous voyez ce qu’il peut à l’heure qu’il sommeille 
Et ce qu’il ne peut pas quand vous voulez qu’il veille. 
45 Ne le vueillez donc plus; puis que dedans ses ijeulx 
Il trouue ce Portraict qu’on luij refuse, et mieux. 
Car c’est vous qu’il y trouue et tant que la nuict dure 
Il possede en son lict cest’ aijmable figure. 
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Bref, voyez vous, Consine, (et soit dit entre nous) 
50 Il ne tient qu’à luij seul qu’il ne couche aueq vous. 
Brux. 19. May. [1656] 
 
Gedichten VI, p. 65 
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. 
22. Sept. [1656] 
 
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. 
24. Sept. [1656] 
 
Gedichten VI, p. 83 
Qui tua cumque meis impendes Otia, lector, 
Una fer autoris frons sit et una Libri. 
Si Pater es, cape quod capias; cui Filius ortum  
Debet, huic vitam prorogat arte Patri. 
Quanta fides, quantae virtutis dextra, Parentem 
Quem satis est vivum velle, vetare mori! 
20.Dec. [1656] 
 
[FB] 
Gij lezer, die uw Ledige Uren vult met de mijne,  
Accepteer dat het gelaat van de auteur ook dat van het boek is.  
Ben je vader, versta dan wat je krijgt. De zoon die zijn leven dankt aan de vader, Verlengt door kunst het 
leven van de vader.  
Hoe fideel, hoe deugdzaam is de rechterhand, die de vader,  
Die gewenst wordt lang te blijven leven, niet laat doodgaan. 
 
Gedichten VI, p. 92 [‘Spaensche wysheit, Vertaelde Spreeckwoorden’] 
 ‘Tis kunst te smeeren  
En niet verteeren. 
 
Gedichten VI, p. 93 [‘Spaensche wysheit, Vertaelde Spreeckwoorden’] 
Den krygh en een stuck schilderijs  
Besiet van verr en niet van bijs.  
 
Gedichten VI, p. 96 [‘Spaensche wysheit, Vertaelde Spreeckwoorden’] 
Teeckent niet, of leest wel wat,  
Drinckt niet of besiet het nat. 
 
De Leew is niet soo fel van hert,  
Als hy wel uytgeschildert werdt. 
 
Gedichten VI, p. 113 
IN EFFIGIEM C. DUARTI. 
Quam grauis extincti fuerit jactura Duarti, 
Cuius adhuc placet hic nobilis umbra, vide: 
Quas orbi quatuor Genitrix Antuerpia Musas 
Sic dedit, ut Pindi plectra lyrasque novem 
5 Cedere compulerit, harum, dum vita maneret, 
Hic Pater, hic Amor, hic Dux, hic Apollo fuit. 
Hofw. 5. Apr. [1657] 
 
Op de afbeelding van Casper Duarte [FB] 
Hoe zwaar het verlies van de overleden Duarte was,  
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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. 
 
Gedichten VI, p. 115 
Quam Christianam, Christiane, gratiam 
Patri rependis! qui semel vitam tibi 
Casu caducam contulit, fluxam, breuem,  
Huic arte longam prorogas et perpetem, 
En alterum natum Patri Natum Patrem. 
14. Apr. [1657] 
 
[Vertaling Leerintveld (1990), p. 179] 
Wat een Christiaanse dank heb je  
Je vader betoond, Christiaan!  
Die eenmaal jou heeft gegeven het leven,  
Dat ten dode gedoemd is, vluchtig en kort  
Aan hem geef je door je kunst een lang  
En eeuwig leven.  
Zie, nog een Zoon is de Vader geboren,  
Een die tegelijk Vader is. 
 
Gedichten VI, p. 127 [‘Spaensche wysheit, Vertaelde Spreeckwoorden’] 
 De Vrienden, d’Olij en de Wijn  
Moeten oud van jaeren zijn. 
 
Gedichten VI, p. 130 [‘Spaensche wysheit, Vertaelde Spreeckwoorden’] 
St. Pieter is heel wel te Roomen,  
Wordt hem de kroon slechts niet genomen. 
 
Gedichten VI, p. 138 [‘Spaensche wysheit, Vertaelde Spreeckwoorden’] 
Een hert van valsche kunsten vrij 
En hoedt sich voor geen’ schelmerij. 
 
Gedichten VI, p. 146 [‘Spaensche wysheit, Vertaelde Spreeckwoorden’] 
Met kunst en met bedrogh beleeftmen ‘thalve jaer,  
En met bedrogh en kunst het ander halv daer naer. 
 
Gedichten VI, p. 219 [‘Spaensche wysheit, Vertaelde Spreeckwoorden’] 
Drij dingen konnen voorspoet geven,  
De konst, de zee, en ‘thoofsche leven. 
 
Gedichten VI, p. 225 
SUR LE PORTRAICT DE LA DUCHESSE DE LORRAINE. 
Ce Soleil que l’on voit briller de toutes parts, 
De toutes parts se trouue en brouillarts et nuages: 
Quel sera son esclat, quand sorti des orages 
Il aura dissipé nuages et brouillarts! 
Hofwyck 15. Sept. [1657] 
 
Gedichten VI, p. 228 
IN EFFIGIEM MEAM A FILIO CHRISTIANO DELINEATAM. 
Vitam a Parente Filius leuem, breuem, 
Fluxam, caducam cepit et fumo parem. 
Vitam Parenti Filius non reddidit, 
Sed cum papijro perpetem artifici manu 
5 Ipsique fecit saeculo conterminam. 
Male sunt repensae, Lector, alternae vices? 
Octob. aeger. [1657] 
 
Op mijn portret door mijn zoon Christiaan getekend [Vertaling Leerintveld (1990), p. 179] 
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De Zoon heeft van de Ouder het leven genomen,  
Vluchtig, kort, onbestendig en een rooksliert gelijk.  
Zo’n leven heeft de Zoon zijn Ouder niet teruggegeven  
Maar een leven heeft hij gemaakt, voortlevend op  
Papier, met kunstenaarshand en de eeuwigheid  
Zelve zeer nabij.  
Is dat een slechte ruil, lezer?
  
Gedichten VI, p. 232 
AEN IOFF.RE VAN HOOGENHUIJSE. 
Uw’ schoone schaduwe besit ick door uw’ gunst: 
Hier is de mijn’ in Rijm; ‘tgaet schier als kunst om kunst. 
Vergeeft mij niettemin, voldoen ick niet geheelick. 
Schoon kan schoon schaduwen, van leelick komt maer leelick. 
30. Oct. noct. aeger. [1657] 
 
Gedichten VI, p. 233 
OP DE PRINT VAN MR. LIEVEN VAN COPPENOLLE. 
De tijt lieght, of mijn oogh, of die dit ijser dreef, 
De man die meer bedrijft dan hij oyt jongh bedreef 
Vindt in dit afbeeldt yet van sijn ontjongert weten 
En schijnt het seste Cruijs ten naesten bij te weten: 
5 Maer lett ick op de drift van sijn verstaelde pen, 
Is ‘t kloecker jongeling dan ick geboren ben. 
Eij, Snijder, scheiter uijt; ghij sult noyt eer beerven 
Aen Coppenols gesicht; sijn’ hant sal steets bederven 
Watgh’ aen sijn hooft verdient. ‘Tis waer in dit gelaet 
10 Is ijet dat op den aert van sijn vergrijsen slaet: 
Maer siet weer op sijn’ Veers onwedergaelick swieren, 
‘T is jonger zen’wen werck en onbejaerder spieren. 
Eij, Snijder, scheiter uijt, blijft hij doen wat hij kan, 
‘t Is binnen jaer en dagh een heel nieuw ander man. 
Nocte aeger. 4.9ber (Nov.) [1657] 
 
OP DE SELVE. 
Dit’s Coppenol; wie kent den naem niet? 
De veeren diemen aende faem siet 
Zyn uyt deselve wieck gelicht 
Daer syn’ uyt is, daer ‘t al voor swicht. 
5 ‘T was eene vlucht daeruijt sij quamen, 
En daerom vliegens’ altoos t’samen. 
eod. [1657] 
 
OP DESELVE.  
De Schilder had gelyck, die de gesonde kaecken 
Van Coppenol aenviel, en liet de rest ondaen: 
Hy wist wel, het geleeck geen menschelick bestaen, 
Die wond’re rechter hant met eeren naer te maecken. 
eod. [1657] 
 
Gedichten VI, p. 247 
OP HET GRAF VANDEN HEER IACOB VAN CAMPEN.  
Hier light hij Marmerloos die soo veel Marmers sleet,  
En soo wel slijten leerd’, als noch heel Holland weett,  
En noch heel Neerland siet, en Neerlands ommelanden:  
Die ‘t Gotsche krulligh mall met staetigh Roomsch vermanden,  
5 En dreef ouw’ Ketterij voor ouder Waerheit heen;  
Hoe light hij marmerloos, hoe guntm’ hem niet een’ steen,  
Ter eer-gedachteniss van soo vel’ ed’le steenen?  
Ick meen de reden is, en ‘tis wat meer als meenen,  
Hier stond een Graf-gebouw, hadd’ hij het self bestaen:  
10 Nu hy ‘t verwaerloost heeft, en derft’er niemant aen  
Van all’ de leerlingen die nijt hem zijn gesproten:  
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Want, seggen sij, waer ‘t niet nett in syn’ vorm gegoten,  
En schoeyde lit voor lit niet even op syn’ leest,  
Daer nu sijn lichaem rust, ontroerde ‘t noch sijn’ Geest;  
15 En wat geest sou dien Geest, nu leden-loos, vernoegen,  
Dien, noch in ‘tlogge vleesch, geen’ Geesten op en woegen?  
Nassauwen Oort, oft Strijensche Sas. 1a. Maij. [1658] 
 
Gedichten VI, p. 248 
ANDER (GRAFSCHRIFT). 
In dit dood-bedde light van Campen met sijn tween;  
Hij groot’ herstelder van wel-bouwens-kunst, dat ‘s een,  
Hij die in ed’le verw en stelling had doorkropen  
Al waermen Nederland na Roomen om siet loopen;  
5 Dat ‘s twee, en Hij alleen.  
Cieraet en hoeft hier geen.  
Het cierlixte van all heeft hij sich selfs gegeven,  
Hij, die de sterfflickheit des tijds sal overleven,  
In d’onversterfflickheit van Olij en van Steen.  
20. Maij. [1658] 
 
Gedichten VI, p. 278-279 
DANCK, AEN IOFF.W ADRIANE LE THÓR, VOOR HET CONTREFEITSEL VAN EEN OUD 
MANN, EEN YVOIREN COPKEN, ENDE 3. DICKSCHELLIGE CITERS 
Drij lessen, Adriane, hebt ghij mij willen geven, 
Drij lessen alsoo nutt, als icker geen’ en kenn: 
Een oud Mann komt voor uijt; die thoont mij wat ick ben, 
En hoe nae ‘tuijterste gescheid van dood en leeven. 
5 Daer volght een witte Kopp: die raeckt mij even nae. 
Die witte Kopp is leegh; wat sal ick daer toe seggen? 
Kost ghij mij aerdigher myn’ witten kopp voor leggen, 
Mijn’ herseloosen Kopp, als met sijn’ wedergae? 
In ‘tende komt het Fruijt, als ‘tlaest van drij gerechten, 
10 ‘t Aensienelixte fruijt dat oyt aen Tacken hing: 
Dat Fruijt, vermaent ghij mij, en ick zijn all een dingh, 
Van buijten geen soo puijck, van binnen geen soo slechten. 
‘t Hof heeft mij opgevoedt; dat light u inden sinn, 
Dat Hof sijn uijterlick is niet als Goud voor d’oogen: 
15 Maer die ‘t daer binnen soeckt, valt min of meer bedrogen; 
Soo schoon als ‘tbuyten is, soo weinigh steeckter in. 
Danck hebt, beleefde Maeghd: meer staet u niet te wachten: 
Op Gaef past Wedergaef, naer aller volckren recht: 
Maer ick ben overgaeft; en dit ‘s oock Hoofsch gerecht, 
20 laer Stof en Tong gebreeckt, betaeltmen met gedachten. 
2. May. [1660] 
 
Gedichten VI, p. 279-284 
IOURNAEL VAN.DE GEDENCKWAERDIGHE KIJCK-REIS GEDAEN IN ‘TJAER 1660. OP 52. GR. 
EN ETTELICKE  MINUTEN BY NOORDEN DE LINIE AEQUINOCTIAL, GETROUWELIJCK 
BESCHREVEN DOOR EEN LIEF-HEBBER DES VADERLANDS DIE MEDE SOET EN SUER OP 
DE SELVE VOIJAGE HEEET UIJTGESTAEN ENDE ALLEEN MET SYN SEVENEN DAERAF IS 
GEKOMEN. 
[…] 
25 In summa, Rotterdam was ‘tvoorland daer ‘tSchip heen sou; 
En, om niet miss te gaen naer datm’ hem wat vertreen sou, 
En vinden slappe Bott voor stijve, en bleecke Salm 
Voor Krimpert (Magersluijs’s elendighe getalm 
Gaf die voorsichticheit: en ‘t docht de wijse Heeren, 
30 Dat twee mael met de Cous op ‘thoofd naer huijs te keeren 
Haer’ eer te naer sou gaen) soo koos de volle Raed 
Een kloeck Noordendenaer, die geen goed chier en haet, 
Tot opperhofmeester van ‘tsevenhoofdsche Gilde. 
Hij nam ‘twerck moedigh aen; want, of het wesen wilde, 
35 Hij was te Rotterdam gekipt en uitgebroedt, 
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Als oock sijn’ Hillegon Anteunis, gau en goed, 
Dat selden tsamen gaet. Fux liepen Brief en Posten 
De Schie langs gins en weer all wat sij loopen kosten, 
En ‘tmaeckten een gedruijs als of het Engelsch Hof 
40 Noch eens verschijnen sou. Dit toontjen gaet wat grof: 
Maer ‘tluijdt wel, meesterlijck te liegen; en dat heeten 
De Privilegien van Schilders en Poeten.  
[…] 
Fin(itum) Antuerp. 5. Iul. [1660] 
 
Gedichten VI, p. 291 
OP HET CONTREFEITSEL VAN EEN IOFF.w 
Siet ghij niet, Constenaer, dat u de konst begeeft, 
Wat mooght gh’ uw verw verstrijcken, 
Meent ghij te doen gelijcken 
Dat geen gelyck en heeft? 
14. Dec. [1660] 
 
(TRIJN AEN HAER’ SCHILDER) 
Een vrouw is maer half werck, sey Ian de Schilder. Trijn, 
Die geld verdienen quam om syn model te zijn, 
Soo sy dat vonnis hoord’ en wild’ haer niet ontdecken: 
Wegh, seid’ sij, Philosooph; daer valt geen oogenschijn, 
5 ‘T en is niet goet half werck te laeten sien aen gecken. 
19. Dec. [1660] 
 
Gedichten VI, p. 310-311 
IN EFFIGIEM ANNAE MARIAE A SCHURMAN 
Tanta fides coelo, tanta est fiducia? Diuae  
Hoccine Schurmannae vultus in aere micet?  
Disce grauis, Sculptor , quae sit vesania coepti :  
Haec, ais, haec saecli Sideris umbra tui est?  
5 Tun’ similem praestes, aetas cui nulla secundam  
Edidit, et non est ulla datura parem?  
12. Apr. [1661] 
 
Bij het portret van anna Maria  van Schurman. [Vertaling: Van der Stighelen en De Landtsheer (2010), 
p. 170] 
Is er zoveel krediet, zoveel betrouwbaarheid in een burijn? Kunnen 
De trekken van de goddelijke Van Schurman in dit koper schitteren? 
Verneem, etser, wat een waanzin er schuilt in deze ernstige opzet. 
Is dit, zeg je, is dit de afstraling van de Ster  van uw dagen? 
Lever jij het evenbeeld van haar, van wie de tijd nooit een tweede 
Deed geboren worden  en ook nooit haar gelijke zal geven.  
 
Gedichten VI, p. 311 [Door Adriana le Thor] 
AEN MIJN HEER CONSTANTIJN HUIJGENS HEERE VAN ZUIJLICHEM ZEELHEM ETC.  
Wat sal jck voor mij uijt u keurich versien keuren  
Aen my de laestemael gesonden op Nieu’-Jaer.  
Yets niews te schaffen dat en mach mij niet gebeuren ,  
Vergeeft’ my Zuylichem, ‘k schaf u weer oude waer.  
 
5 Uwe bescheijdentheijt doet my vrypostich wesen,  
‘K wierd anders looft het vry jnt schaffen niet soo stout:  
Uijt uwe gunst, Myn Heer, kunt gij myn fauten lesen,  
Waert geen verbetering so lang g’u gunstich hout.  
 
Eij, neemt dit bloempjen, niet om ‘t niew maer oude leven,  
10 ‘K weet, dat de tijt en ‘t hoff ons verscher bloemen biet.  
Die soo een bloem ons geeft , heeft maer een bloem gegeven ,  
En die haer schijnsel geeft , wat geeft die, seg eens: niet?  
Amsterdam 16 Junj. Adriana le Thor.  
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Gedichten VI, p. 311-312 
HALVEN DANCK AEN IOFF. ADRIANE LE THOR VOOR EEN PRESENT VAN BLOMMEN IN 
MINIATURE VAN DE GHEIN  
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.  
5 Doch, schenckende le Thor, denckt aenden draet van ‘tleven:  
Hij kan lang mede gaen, al is hij dun en fijn;  
Blijft ghij, soo lang ghij leeft, aen ‘tschencken en aen ‘tgeven,  
Soo sal de teering licht de neerings meester zijn.  
Of maeckt uw’ Rekening, of laet icks’ overleggen:  
10 Neemt dat de flauwte quam daer niemant af geneest,  
Wat soude vriend en maegh van u of mij niet seggen,  
Als ghij niet meer en hadt te geven als den Geest?  
Eij, saeyt mij geen krackeel met wettigh’ erfgenamen;  
Gunt mij wat min gewins met soo veel meerder rust:  
15 Ick schrick alree voor ‘tvolck, en denck vast, of sy quamen,  
Wat had ick meer suer-siens te wachten dan mij lust!  
Een woord voor dusenden; ick bied u geen verliesen,  
Maer voordeel voorde hand; verstaet mij wel, en siet  
Hoe seer ick voor u sorgh. valt het u swaer te kiesen  
20 Of halven danck voor wat, of dobbelen voor niet?  
Haghe. 27. Iun. [1661] 
 
Gedichten VII, p. 2 
AUX S.RS DE BEAUBRUN, PEINTRES, POUR LE PORTRAICT DE MAD.LE LA BARRE  
Parmi tant de beautez il n’en manque plus qu’une,  
Que sans nommer, Messieurs, vous pourez retenir :  
Que vos noms seulement vous fassent souuenir,  
Qu’il faut que les Beaux bruns peignent la belle Brune.  
Fontainebleau. 16. Nou. [1661] 
 
SUR LE PORTRAICT DE MAD.E DE LA BARRE  
Ce Peintre trop heureux, à qui tu fis la grace  
De te considerer, et de nombrer de près  
Le destail infini de tes nobles attraits,  
Pensa les enfermer dedans ce peu d’espace.  
5 Mais, comme, en luij monstrant l’ijvoire des beaux rangs  
Que cachent les rubis de tes leures vermeilles,  
Tu luij fis entreour un traict de ces merneilles  
Que nous idolatrons; Ha! dit il, je me rends;  
Et sache qui voudra pretendre à la louange  
10 De finir ce que j’aij sottement entrepris,  
Qu’il fault, pour achener l’immortelle Cijpris,  
Le pinceau d’un Appelle dans la main d’un Ange.  
Op het portret van mevrouw De La Barre [FB] 
 
Gedichten VII, p. 5 
IN EFFIGIEM REGIS CHRISTIANISSIMI LUDOVICI XIV 
Mitte tot Heroum, quibus es quod es, optima rerum  
Gallia, vel vultus vel monumenta sequi:  
Quotquot adorarunt magnos bona saecula Reges,  
Omnium in hoc uno Rege synopsin habes;  
5 Omnium in hoc uno ut possis confundere laudes,  
Unica, dic, omnes implicat; Hic Avus est.  
Paris. 25. Dec. [1661] 
 
Op de afbeelding van de allerchristelijkste koning Lodewijk XIV [FB] 
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.  
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Om de lof van allen op deze ene te kunnen plakken,  
Zeg dan: deze ene ontvouwt allen; hier is de stamvader. 
 
IN EANDEM  
Hic sibi norma sui est, hic Atlas, hic mille Catones,  
Hic sibi consilij cardo, Senatus hic est.  
Quisquis amat Regni et Regum Rex posse vocari,  
Hic docet a Regum Regibus ut caueat.  
Ibid. 27. Dec. [1661] 
 
Op dezelfde [FB] 
Hier is ‘s mans eigen roem; hier is de Atlas, en duizend Cato’s,  
Hier is het hart van zijn raad, hier is de Senaat.  
Aan wie graag koning van het koninkrijk en van de koningen genoemd wil worden,  
Toont dit schilderij: dat hij zich hoede voor de koning der koningen. 
 
Gedichten VII, p. 7-8 
IN EFFIGIEM REGIS  
Serenitas angusta, blanda Majestas,  
Suaue torvum, nemini grauis Regum  
Ferox character, nemini bene contemptus,  
Andacibus frons laeua, laeta perculsis,  
5 Iuuenile senium, canâ mente, non cano  
Iuuenta mento, masculae venustates,  
Neglecta pulchre verba, Regius sermo,  
Et sic disertus, lenis aura, vel fulmen,  
Ut poena praui poscit, aut boni merces,  
10 Utrique aperta semper et vacans auris,  
Nec aequitati ipsi fauens inauditae,  
Externa fuci nesciens, ut interne  
Secura Pietas in Deo redemptore,  
Cordata fortitudo, nobiles irae,  
15 Nunquam impotentes, hostium et sui victor,  
Pari triumpho, cordis ardor excelsi  
Et adhuc modesti, et omnium, omnium Heroum,  
Quot extitere, Gratia, omnium Virtus,  
Huic Tabellae si docentur intextae,  
20 Hic Diuus ipse Ludouicus est, lector;  
Si desit una, Ludouicus hic non est,  
Totoque Coelo, crede, caelo aberratum est.  
Ibid. 4. Ian. [1662] 
 
Op de afbeelding van de koning [FB] 
Verheven goedmoedig, minzaam majesteitelijk, 
Vriendelijk grimmig, vermetel karakter  
Door geen koning te zwaar, door geen koning te licht opgevat,  
Blik van afkeuring naar de trotsen, van opgewektheid naar bangen  
Jonge ouderdom, jeugd met beleid van een grijsaard,  
Met baardeloos gezicht en mannelijke vrouwelijkheid,  
Zorgvuldig onzorgvuldige woorden, koninklijke spraak,  
Welsprekend als lichte bries of donder,  
Naar gelang hij kwaden straft, of goeden beloont.  
Voor beiden altijd een open en welwillend oor,  
Het recht niet begunstigend zonder gehoord te hebben,  
Onbekend met uiterlijke schijn, van binnen  
Rotsvast geloof in God de Verlosser,  
Doelgerichte kracht, nobele woede,  
Nimmer onmachtig, bedwinger van vijand en zichzelf,  
In gelijke triomf, verheven ambitie,  
En toch nog gematigd, sieraad van alle, ja alle  
Helden die zijn geweest deugd van allen:  
Als dit alles, in dit portretje verweven, naar voren komt,  
Dan is dit, lezer, de Grote Lodewijk.  
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Maar ontbreekt één kwaliteit, dan is dit Lodewijk niet:  
Dan heeft de graveerstift de hemelse volmaaktheid gemist. 
 
Gedichten VII, p. 13-14  
IN ILL.MI COMITIS BRIENNAEI PINACOTHECAM IPSIUS CALAMO ILLUSTRATAM  
Mirabar, Lomeni, tot in arcto sidera Coelo  
Fulgida, Musaeo sidera fixa tuo;  
Hic ubi suspensos oculos quo vertere possim  
Ambiguo dubie consulit ipse stupor.  
5 Ecce tamen jam destupui, dum tute stupendas,  
Tute tuas nimius destruis autor opes.  
Da veniam vero poteram Raphaelis amare 
Peniculum, poteram vel, Titiane, tuum,  
Guido, tuum, Polijdore, tuum, et vos relliqua turba  
10 Heroum, fas sit dicere, semideûm,  
Ni mage demirer, quae, quot miracula multae  
Praestiterant, melius praestitit una, manum.  
8. May. [1662] 
 
Op de Pinacotheek van Brienne, beschreven door zijn eigen pen [FB] 
Ik stond verwonderd, Lomény, 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 nu ben ik weer bij zinnen gekomen, want u hebt  
Zelf met eigen hand de verbazingwekkende werken neergehaald als auteur.  
Vergeef me deze waarheid. Ik kon het penseel van Rafael  
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. 
 
Gedichten VII, p. 16 
IN EFFIGIEM COM. BRIENNAEI  
Cuius in hac micat omnigenae virtutis imago,  
Lomeniae est, quantae quanta, propago domus.  
Caetera si noris, fallit sculptoria, non hic  
Filius, exclames, hic Pater est, hic Avus.  
5 Nil ultra conemur. idem est includere totum  
Heroem senis versibus, et furere.  
Paris: 29. Maij. [1662] 
 
Op de afbeelding van Brienne [FB] 
Het toonbeeld van alle denkbare deugden dat schittert in deze afbeelding,  
Is een zoon uit het grote Huis van Lomény.  
Als je de rest kent, zal je uitroepen: ‘De graveerkunst  
Mist hier, dit is niet de zoon, dit is de Vader, de Stamvader.’  
Hierbij zullen wij het laten. Deze held te vatten in  
Zes verzen is hetzelfde als gekkigheid. 
 
Gedichten VII, p. 20 
IN EIUSDEM PINACOTHECAM AB IPSO MIHI INSCRIPTAM 
Aspicis haec artis vere monumenta stupendae?  
Perspice, nec censu singula pende leui.  
Postremo, nisi me vel amor, vel opinio fallunt,  
Dicturus mecum, candide Lector, eris;  
5 Tot Tabulas inter summe mirabilis haec est,  
Quam dedit ingenij Scriptor ubique sui.  
Ibid. eod. [9.10.1662] 
 
Op diens pinacotheek door hemzelf aan mij opgedragen [FB] 
Ziet gij die verbazingwekkende kunstwerken?  
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Dóórzie ze, en weeg ze elk niet licht.  
Tenslotte, als ik me niet vergis door genegenheid of schijn,  
Zal je, lezer, samen met mij zeggen:  
Temidden van al die schilderijen is dit het toppunt van wonder:  
Hoezeer overal de schrijver blijk geeft van zijn verstand. 
 
IN EANDEM 
Quisquis Apellaeae prius hinc miracula spectans  
Inde Brienneae perlegis artis opus,  
Ne dubita, lector, quod Oliuae nobilis humor 
Multiplicique grauis creta colore dedit,  
5 Doctum, molle, bonum est; quod amaro sepia succo,  
Doctius est, dices, mollius et melius.  
Par. 14. Octob. [1662] 
 
Op dezelfde [FB] 
Wie eerst de wonderen van Apelles’ kunst heeft bekeken,  
En daarna het werk van Briennes kunst doorleest:  
Twijfel niet, lezer: wat het nobele vocht der olijf  
En het respectabele krijt in meerdere kleuren heeft gegeven,  
Is geleerd, aangenaam en goed. Maar wat de inktvis met  
Zijn bitter vocht heeft gegeven, is nog geleerder, aangenamer en beter. 
 
Euge, viri grandes, animae, pars enthea Coeli,  
Admiranda tuo cum Raphaele cohors,  
Praestistit Ars isthic quod ei dare si qua laboret  
Lingua satis docte se dubitare probet.  
5 Doctius ille tamen . .  [1662] 
 
Gefeliciteerd, grote mannen, zielen, goddelijke hemelbewoners,  
Gij bewonderenswaardig regiment van Raphael.  
Uw kunst heeft hier vervaardigd wat de taal betwijfelt  
Net zo knap te kunnen, als zij haar best doet.  
Maar knapper toch schreef hij... [FB]
 
Gedichten VII, p. 21 [gedicht van Henri Louis de Lomenie] 
AD CONSTANTINUM HUGENIUM ZULICHEMIUM EFFIGIEI ERASMI DEDICATIO JAMBIS 
PURIS 
Erasmus ille pictus Holbeni manu,  
Amor meus, tuusque, cui tot oscula  
Dedisse clam fateris, et mihi, licet  
Amicus, inuidere: totus, Hugeni,  
5 Nec inuidente sit tuus Lomenio.  
Diu vagatus ille Belgico solo,  
Et Italo vagatus atque Gallico,  
Ubique vixit hospes; et suâ fuit  
Ubique carus Holbenique gratiâ.  
10 At ecce post tot exilj vices, graui  
Redemptus aere, venit in meas manus ;  
Et ire fessus ac redire tot vias,  
Frui quiete poscit : at frui negat  
Quiete velle, ni fauentis Hugeni  
15 Sinu receptus. Heic et elegantiae,  
Et eruditionis omnis arbiter,  
Meris fruetur eruditionibus,  
Merasque deget inter elegantias.  
Vale ergo, quando noster esse jam negas,  
20 Erasme, te Batavus obtinens tuus  
Solo reducat exulem Batauico.  
Satis viarum, et inquietis exilj:  
Perenne nunc quiesce, amoris et mei  
Perenne pignus esto Zulichemio.  
Lomenius Briennae Comes.  
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Lut : Paris. VIII. Kal : Nouembr. ( =25 Oct. 1662)
 
Toewijding van de afbeelding van Erasmus aan CH in zuivere jamben [FB] 
De grote Erasmus geschilderd door Holbeins hand,  
Mijn liefde, en de uwe, [hij] die u heimelijk zoveel kussen  
Hebt gegeven (zoals u zelf bekend hebt), en die u mij, een vriend,  
Zegt te benijden, die Erasmus mag geheel de uwe zijn, Huygens,  
En ik zal u daarom niet benijden.  
Lang zwierf hij over Hollandse aarde,  
Lang door Italie, lang door Frankrijk.  
En leefde overal als gastvriend, en hij was overal  
Welkom dankzij zijn eigen sierlijkheid en die van Holbein.  
Maar nu, na al die ballingschap, werd hij voor veel geld losgekocht,  
En kwam hij in mijn handen.  
Moe van het gaan en telkens maar reizen, vraagt hij nu om  
Rust te mogen genieten: maar hij zegt niet van zijn rust te willen  
Genieten voordat hij ontvangen is in Huygens’  
Boezem. Hier zal hij, de grote kenner van elegantie  
En eruditie,  
Genieten van pure elegantie,  
Van pure eruditie.  
Vaarwel dus, je wilt niet bij ons blijven,  
Erasmus, ooit verbannen van Hollandse grond,  
Zal jouw eigen landgenoot, een Hollander, je weer terugvoeren.  
Genoeg gereisd, genoeg van huis geweest.  
Rust nu voor altijd, en wees bij Huygens  
Een eeuwig pand van mijn genegenheid.  
Parijs, 8 kal. Nov. [1662] 
 
Gedichten VII, p. 22-23 
AD ILL.MUM COMITEM DE BRIENNE χάρις άύτοσχέδιος 
Erasmus ille, quo nihil Batauia  
Nec Orbis ipse vidit eruditius,  
Politius, disertius, venustius,  
Erasmus ille, Patriae decus meae,  
5 Decus perenne, Erasmus ille, Lomeni  
Amice, te volente factus est meus ?  
Dij Deaeque, quanta me repente sors  
Opinione major atque spe meâ  
Beatum inaurat et Dijs facit parem !  
10 Erasme noster, ergo te frui datur,  
Et illud oris aurei entheum Caput  
Et illa dia lumina intuerier,  
Quibus quod omne saeclum et eruditio  
Amat, colit, coletque, saeculo dabas ;  
15 Et illa se Tabella, quâ tui Holbenj  
Stupenda dextra doctius nihil dedit,  
Negata Regibus Tabella, non mihi,  
Meo sinu recondier libens videt ?  
O inclytus Lomeniae manus fauor,  
20 O immerentis Hugenj beatitas,  
O aestimanda dum superstes hic erit  
Et usque ubique publicanda gratia !  
Iambe pure, pes seuere, dura lex  
Et abroganda, si liceret eloqui  
25 Quod eloqui vetamur hactenus tuis  
Miserrimi scholasticis ineptijs,  
Ut ille cordis intimus calor mei,  
Ut ille candor emicaret, ut meo  
Decora verba diceret Lomenio !  
30 Sed, ecce, mutus opprimor, tyrannice  
Coactus haesitat stijlus, nec est satis  
Licentiae ut vel hoc stijlo redhostiam,  
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Stijlo senili et usque quaque languido.  
Iambe pure, Iambe dure, Iambe pes  
35 Pedum, pedestrium pedum, improbissime  
Renunciasse scito me diu tibi,  
Renunciare nunc item penissime.  
Abeste compedes, abeste vincula,  
Quibus Bataua comitas sat exteris  
40 Nequit probari, et ista verba vix datur  
Sonare, Mi Brienne, reddo gratiam :  
Erasmus ut futurus est comes meus,  
Perennis esto tu, precor, meus Comes.  
Lutet. V. Kal. Nou. (= 28 Oct.) [1662] 
 
Aan Brienne, dank in zelfde klank [FB] 
De grote Erasmus, het geleerdste wat Nederland  
En de hele wereld ooit gezien hebben,  
Het verfijndste, het welsprekendste, het sierlijkste.  
De grote Erasmus, parel van mijn vaderland.  
Eeuwige parel, is de grote Erasmus, vriend Lomenius,  
Met uw goedkeuring, de mijne geworden?  
Goden en godinnen! Wat een fortuin,  
Meer dan ik had durven denken of hopen,  
Heeft mij vervuld van geluk en godengelijk gemaakt.  
Onze Erasmus! Ik mag dus van jouw aanblik genieten, 
En jouw goddelijk hoofd met gulden mond  
En jouw goddelijke ogen aanschouwen,  
Waarmee jij aan onze tijd gegeven hebt wat alle eeuwen van eruditie  
Liefhebben, koesteren en zullen koesteren.  
En dat schilderij, (Holbeins hand  
Schilderde nooit iets geleerder dan dit)  
En dat schilderij dat geweigerd is aan koningen, maar niet aan mij,  
Ziet zich nu graag geborgen worden in mijn boezem.  
O beroemd gebaar van Brienne!  
O gelukzaligheid van Huygens die zulks niet verdient.  
O hoog te roemen, en wel zo lang als hij zal blijven voortbestaan,  
En overal te roemen eerbetoon!  
Pure jambe, strenge voet, strenge wetmatigheid,  
Kon ik maar uitspreken  
Wat wij armzaligen in deze door jou  
Gekozen schoolse ongemakkelijkheid  
Niet kunnen zeggen, zodat mijn warme gevoelens  
Vanuit mijn hart naar buiten konden, 
Zodat mijn hart kon zeggen wat Brienne waardig is.  
Maar mijn mond wordt gesnoerd,  
Er is te weinig ruimte om  
In deze maat te spreken,  
In deze bejaarde en matte maat.  
Pure jambe, strenge jambe, voet der  
Voeten, weet dat ik jou allang als  
Vriend heb afgeschreven,  
En nu helemaal naast me neer leg.  
Ga heen, voetklemmen, ketens,  
Die mijn Hollandse vriendelijkheid zich niet voldoende laat uiten aan buitenlanders,  
En deze woorden amper laat  
Klinken: mijn Briennne, ik dank je.  
Zoals Erasmus vanaf nu mijn reisgezel zal zijn,  
Zo zal u altijd mijn graaf moeten blijven.  
 
Gedichten VII, p. 23-24 [gedicht van Henri Louis de Lomenie]  
AD CONSTANTINUM HUGENIUM INDIGNATIO IN PUROS JAMBOS 
Iambe pure, Iambe dure caeteris,  
At O nimis benigne Zulichemio:  
Vale, Seuere Jambe: Nam quis haec pati  
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Iniqua jura possit? En tibi improbo  
5 Diu labore, non pigendus Assecla  
Studere sum professus, atque Sedulus  
Tuis vacare cultor elegantys-  
Mihi vicissim, Iambe dure, nil refers  
Nisi molesta vincula, et malas cruces:  
10 Nec unguis ullus est mihi, nec est super  
Capillus unus: Unguis omnis est tuo,  
Tyranne, dente rosus; omnis et tuâ  
Manu capillus insolente vulsus est.  
Tibique dum laboro, teque mulceo,  
15 Mihi rependis hanc inique gratiam.  
At ecce spretor ille nominis tui  
Tuaeque legis, ille Zulichemius  
Tibi negans studere (carminum licet  
Vetustus auctor) et tibi vel unicam  
20 Stilo elegante consecrare paginam:  
Tuis repente coepit ire gratys  
Superbus- Huic, adhaesit ut semel tibi,  
Faues amicus, atque cedis obsequens:  
Modisque flexus et reflexus omnibus,  
25 Ut in patente lenis Amnis alueo,  
Fluis: Nec ulla pertinaxve Vocula  
Resistit, ulla contumaxue Syllaba.  
Catulliana non tuis leporibus  
Camoena, non Horatiana cultior,  
30 Beatiore nec fuisse copiâ  
Fatetur. At quod esse turpius reor,  
Dabas tot ampla Dona Zulichemio,  
Dabasque temet usque quaque commodum,  
Tibi allatrare dum furente carmine  
35 Amaret, atque mille probra dicere.  
Jambe, jure vapulas; tuis amas,  
Jambe, quippe vapulare viribus.  
Vale ergo iners Jambe, quando vatibus  
Iniquiore dona diuidis manu,  
40 Fauore regnet osor hic tuus tuo.  
Ego interim tuo lepore, si quis est,  
Tuisque cedo jam libens facetys-  
Suas dabit benignus alter, et minus  
Mihi seuerus: En reuertor ad tua,  
45 Phaleuce, regna: tu mihi usque commodus,  
Opumque largus, atque gloriae dator.  
Nec inuidere Sapphicus suum mihi  
Decus solebat, inclitiue caeteri,  
Nec ipse liber, atque lege tetricâ  
50 Carens Jambus: Hos colam. Unus omnium,  
Jambe pure, Jambe dure, iam vale.  
Lomenius.  
Lut: Paris. IV. Kal: Novembr. (= 29 Oct.) [1662]  
ante meridiem.
  
Aan CH. Verontwaardiging jegens de pure jambe [FB] 
Pure jambe, streng voor ieder ander, maar o zo weldadig voor Zuylichem, vaarwel strenge jambe: want 
wie kan zoveel onrecht verdragen? Ik stel je niet bloot aan lange inspanning, ik verklaar me als trouw 
volgeling op je toe te leggen, ik ben een ijverige beoefenaar van je elegantie. Wat krijg ik terug? Strenge 
jambe, je geeft me niets dan voetklemmen en hoofdpijn: ik heb geen nagel over, geen haar meer op mijn 
hoofd. Elke nagel heb jij, tyran, afgebeten, elke haar heb jij uitgetrokken. En terwijl ik voor jouw werk, en 
jou in de watten leg, krijg ik deze lelijkheid van jou terug. En dan die Zuylichem! Die weigert jou en je 
wetten te erkennen, weigert zich op je toe te leggen (al is hij een oude schrijver van verzen) en weigert 
ook maar één velletje aan jou te wijden in elegante stijl: die begint nu plotseling in jouw elegantie voort 
te stappen en met verve. Sinds hij jou bij de arm nam, ben je zijn vriend, en volg je gehoorzaam. Je buigt 
en kronkelt allerwege en stroomt als een mooie rivier in een zachte bedding. Geen vocaaltje is opstandig, 
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geen lettergreepje maakt zich te breed. Hij zegt dat Catullus’ verzen noch die van Horatius mooier of 
rijker zijn geweest. Maar wat ik nog erger vind: je gaf ook gul aan Zuylichem, en bood hem ook alle 
comfort, toen hij in een furieuze zang voor zijn plezier jou beschimpte en duizend verwensingen uitsprak. 
Jambe, met recht krijg je straf. Je vindt het nog fijn ook om met je eigen middelen straf te krijgen. 
Vaarwel dus suffe jambe. Als je met unfaire hand de dichters begiftigt, mag deze haat jegens jou bij 
gunste van jou bestaan. Intussen houd ik jouw charme (zo die er is), en jouw vernuftigheden voor gezien. 
Een andere maat zal welwillender en minder streng voor me zijn. Ik keer terug naar het rijk van 
Phaleucus. Want die gaf me altijd comfort, rijkdommen, en grote successen. En ook de Sapphische 
schoonheid weigerde mij nooit met hare, of al die andere maten, of de vrije jambe, zonder strenge wet. 
Die ga ik beoefenen. En jou alleen, pure jambe, strenge jambe, zeg ik vaarwel.  
 
Gedichten VII, p. 36 
IN EFFIGIEM ANNAE AUSTRIACAE REGINAE MATRIS LUDOVICI XIV 
Splendet in hoc vultu quae te prudentia rexit,  
Quae te semideae mascula mens et amor:  
Hac poteras felix, etiam non Matre, vocari;  
Quanto nunc melius, Gallia, quod peperit! 
Par. 17. Dec. [1663] 
 
Op de afbeelding van Anna van Oostenrijk, koningin-moeder van Louis XIV [FB] 
In dit gelaat straalt de Prudentie die u stuurde,  
De mannelijke geest en de liefde in u, halfgodin.  
Hoe gelukkig was jij al, Frankrijk, zelfs toen ze nog geen moeder was.  
Maar hoeveel gelukkiger, nu zij een kind heeft gebaard. 
 
Gedichten VII, p. 42 
IN EFFIGIEM MARIAE TERESAE REGINAE  
Quae Regem de Rege dedit, quae, Gallia, plures  
Et qui succedant pluribus apta dare est,  
Quaeris in hac animi quis sit vigor ? accipe testem  
Omni diuinam parte superficiem.  
Ib. 1. Feb. [1664] 
 
Op de afbeelding van Maria Therese koningin [FB] 
Zij die een koning uit een koning heeft voortgebracht,  
Zij die veel nakomelingen na nakomelingen kan geven,  
Wil je weten welke kracht in haar schuilt?  
Laat haar goddelijke buitenkant daarvan getuigen. 
 
Gedichten VII, p. 45 
IN EFFIGIEM REGIS  
Si decus hoc oris video perculsus, et addo  
Vis animi tanto quanta sub ore micet,  
Qui talem fecere Dij, si forte retentent,  
Non inuenturos ajo quod adjiciant.  
Ib. 7. Feb. [1664] 
 
Op de afbeelding van de koning [FB] 
Wanneer ik de pracht van het gelaat met verbazing aanschouw, en ik voeg  
Daarbij de kracht die schuilt onder het gelaat,  
Dan zeg ik: mochten de goden die zo iemand maakten,iets achterwege  
Hebben gelaten, dan zul je niemand kunnen vinden om dat toe te voegen. 
 
Gedichten VII, p. 46 
IN EFFIGIEM DUCIS AURELIANENSIS REGIS UNIUS FRATRIS  
Borbonio si non primum de stemmate germen,  
Proximus a primo germine ramus hic est.  
Ni Ludouicorum Fraterque et Filius esse,  
Henrici certe sufficit esse Nepos.  
Par 10. Feb. [1664] 
 
Op de afbeelding van de graaf van Orleans [FB] 
Ook al is hij niet de eerste spruit aan de stam van Bourbon,  
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Dan is hij toch de op één na eerste tak.  
En is het niet genoeg om broer en zoon van een Lodewijk te zijn,  
Dan volstaat zeker dat hij de kleinzoon is van Henry. 
 
AD D. DE LIONNE  
Cerberus ad Portam si non fauet, obsecro dicas  
Momentum Hugenio quando vacare velis.  
Scilicet haec inter didici tua tecta, Leaenas  
Non exhorrendas esse, sed esse Canes.  
Ib. eod. [1664] 
 
Aan Lionne [FB]  
Als Cerberus mij aan de deur niet toelaat, dan vraag ik je  
Wanneer je een momentje voor Huygens hebt.  
Intussen heb ik dit wel door; dat er in jouw huis geen  
Verschikkelijke leeuwen schuilen, maar waakhonden. 
 
IN EIUS EFFIGIEM  
Dixerit haec aliquis lector tam blanda Leaenae  
Lumina? ad hunc vatem, crede, Leaena gerit.  
Ne treme, si bonus esse velis, vel mitior agnâ ;  
Si non esse, Leo dentibus, ungue Lea est.  
Ib. 1 1. Feb. [1664] 
 
Op de afbeelding van Lionne [FB] 
Zou enige lezer deze lieve ogen leeuwinnenogen  
Noemen? Zo gedraagt zich een leeuwin.  
Vrees niet, als je goed wilt zijn, of mak als een schaap,  
Zo niet, dan is het een leeuw met zijn tanden, een leeuwin met zijn klauwen. 
 
Gedichten VII, p. 47 
IN EFFIGIEM ILL.MI LEAENAE  
Qui novus hunc vultum perfudit pallor, imago est  
Assidui nimium viua ministerij.  
Scilicet hic ille est, Regi seruire Ministrum  
Qui negat et toti parcere posse sibi.  
Eod. [1664] 
 
Op de afbeelding van de beroemde Lionne [FB] 
De ongekende bleekheid die dit gelaat toont, is het levende toonbeeld  
Van voortdurende dienstbaarheid.  
Dit moet wel degene zijn, die zegt dat het onmogelijk is om de koning als minister te dienen,  
En zichzelf geheel te kunnen ontzien. 
 
IN EFFIGIEM. . . . BRITANNICAE DUCISSAE AURELIANENSIS 
Regia progenies, cui, si cui nubere posset,  
Inuenienda fuit Regia progenies,  
Inuenit Regesque Atauos, Fratresque Patresque  
Antiquo numerant stemmate utrimque pares.  
5 Aspice, quis quanto cruor est in lacte, Britannas,  
Non dubie dices, unijt ista Rosas.  
Ibid. 12. Feb. [1664] 
 
Op de afbeelding van de hertogin van Orleans [FB] 
Koninklijk nageslacht, voor wie, zo zij getrouwd kon worden,  
Koninklijk nageslacht gevonden moest worden.  
Zij vonden koningen, voorvaders, broers, vaders.  
Beide tellen evenveel in hun oeroude stamboom.  
Zie hoeveel bloed er in melk schuilt.  
Zij verenigt de Britse rozen.
 
IN EFFIGIEM PRINCIPIS DELPHINI 
Flosculus hic de Borbonio pulcherrimus horto est,  
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Austriaco tinctum sanguine Liliolum.  
Quantum conspicient olim sua saecula Florem,  
Frustra quaero; Parens indicat et Pariens.  
Ib. 15. Feb. [1664] 
 
Op de afbeelding van de Dauphin [FB] 
Dit is het mooiste blompje uit de tuin van Bourbon.  
Een lelie gekleurd met Oostenrijks bloed.  
Hoe sterk de bloem zal zijn waar de tijden na nu naar zullen kijken,  
Hoef ik niet te vragen: dat tonen vader en moeder.
 
Gedichten VII, p. 50 
IN EFFIGIEM ILL. ANNAE BERGEROTTAE, MUSICAE PERITIA CELEBERRIMAE  
Donec erunt Annae, simul haec viuentibus Annis,  
Quotque dabunt Annas saecula, major erit.  
Adde suas alijs laudes, haec laudibus Anna  
Non eget, Haec est, si dixeris, Anna, sat est.  
Ib. 9. Apr. [1664] 
 
Op de afbeelding van de beroemde Anna Bergerotti, uitzonderlijk bedreven musica [FB] 
Zolang er Anna’s zijn, die haar jaren delen met deze,  
Of die naderhand zullen komen: deze Anna is de grootste.  
Geef alle Anna’s de lof die hun toekomt,  
Deze Anna zal geen lof ontbreken als je zegt: dit is dé Anna. 
 
Gedichten VII, p. 51 
IN EANDEM 
Quidquid in hac arti visum est imitabile, finxit,  
Hic ubi spes ultra non fuit ire, stetit.  
Inde vides unam diuam depingere vocem  
Non valuisse, duas non voluisse manus.  
Ib. eod. [1664] 
 
Op dezelfde [FB] 
Wat de kunst meende van haar te kunnen nabootsen, is verzonnen.  
Hier waar geen hoop op verdergaan was, kwam zij tot stilstand.  
Daarom zie je dat de kunst niet in staat was haar unieke goddelijke stem  
Af te beelden, en ook haar twee handen weigerde te schilderen. 

Ite nouem Diuae, nugantur somnia vatum,  
Si quis Apollineus sit, facit Anna chorum.  
Ib. 10 (Apr.) [1664] 
 
Gaat heen, negen zusters, droombeelden van dichters zijn onzin.  
Als er een Apollo is, is deze Anna zijn gevolg. [FB]
 
Donec erunt Annae aut Anni, mortalibus Annis  
Haec erit et Musis doctior una Nouem.  
Ib. eod. [1664] 
 
Zolang er Anna’s zijn en jaren, zal deze Anna geleerder  
Zijn dan de sterfelijke Anna’s en de negen muzen. [FB]
 
IN EFFIGIEM PRINCIPIS CONDAEI  
Quis sit hic Heroum dubitas ? Victoria dicet,  
Huius, et a puero, semper, ubique comes.  
Omnia fallutur, si quem sibi saecula quondam  
Siue dedisse putant, siue datura parem.  
Par. 13. Apr. [1664] 
 
Op de afbeelding van de Prins de Condé [FB] 
Twijfelt ge welke held dit is? Victoria zal ‘t zeggen:  
Zij was al van jongs af aan altijd en overal zijn metgezel.  
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Niks klopt, als de vroegere eeuwen menen dat zij zo iemand  
Hebben voortgebracht, of als de toekomst dat denkt te gaan doen. 
 
IN EFFIGIEM DUCIS ANGUIANI  
Incidit in Pacis virtus Condaea profundae  
Tempora, nec qua se hic exerat aestus habet.  
Si facies rerum turbetur, Gallia, quantum  
Expectas tanto de Duce Patre Ducem !  
Ib. eod.  [1664] 
 
Op de afbeelding van de Duc d’Anguidani [FB] 
De moed van Condé treft tijden van sterke vrede, en de  
Strijdkunst [gloed] vindt geen weg om zich te blussen.  
Maar als de wereld er anders komt uit te zien, wat een veldheer, Frankrijk,  
Hebt gij dan te verwachten als zoon van een groot veldheer. 
 
Gedichten VII, p. 52 
IN EFFIGIEM MEAM  
Quod Natura nequit, facit Artis dia potestas;  
Scilicet haec, sine me, corporis umbra mei est.  
Quod mirere magis, cum non ero, viuere perget,  
Et mihi non moriens Umbra superstes erit.  
5 Quam nihili est homo! quae patiuntur funere Nerui,  
Quae Caro, non patitur Tela, nec Umbra quidem.  
Ib. 19. Apr. [1664] 
 
Op mijn portret [Vertaling Leerintveld (1990), p. 182] 
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 ondergaan, dat ondergaat niet het Doek, dat  
Ondergaat zelfs de Schaduw niet. 
 
IN EANDEM, AD LIBEROS 
Corpore non adsum vobis, sed corporis umbrâ:  
Si quasi praesentem vultis, habete Patrem.  
Si minus absentem petitis, quam fingere Pictor  
Non potuit, totâ, credite, mente domi est.  
Ib. 20. Apr. [1664] 
 
Op hetzelfde, tegen de kinderen [Vertaling Leerintveld (1990), p. 182] 
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, gelooft dan  
Maar, dat jullie Vader, met al zijn gedachten,  
Welke de schilder niet weergeven kon, thuis is. 
 
Gedichten VII, p. 72 
IN EFFIGIEM IPSIUS QUAM IN TABULA UXOR MANU TENET 
Ecce suo fide Conjux deuincta Marito,  
Ecce aeterna boni vincula conjugij.  
Felices animae, si sic post fata superstes  
Altera in alterius viua sit Umbra sinu.  
Ib. 14. Dec. [1664] 
 
Op de afbeelding van Lionne die door zijn vrouw op een schilderij wordt vastgehouden [FB] 
Hier is zijn echtgenote, in trouw verbonden aan haar man,  
Hier is de eeuwige band van een goed huwelijk.  
Gelukkige zielen! Als na de dood de ene ziel zo als  
Schaduw mag voortleven in de boezem van de ander. 
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Gedichten VII, p. 73 
IN EFFIGIEM VIRI EXCELSI  
Principis hic Galli est vultus: si Regius esset,  
Majestas et Amor quam bene congruerent !  
Ib. eod. [1664] 
 
Op de afbeelding van een uitmuntend heer [FB] 
Hier is het gelaat van een Franse prins: zou het koninklijk zijn,  
Hoe goed pasten dan samen majesteitelijkheid en liefde. 
 
Gedichten VII, p. 75 
IN EFFIGIEM FUQUETIJ 
Fuquetij quod in hac Tabula est, dum tertia Messis  
Conditur, obscuro Carcere delituit.  
Fuquetij quod in hac Tabula non extat, ubique  
Visitur, excelsi spiritus ingenij.  
5 Sors aduersa virum ingentem produxit, et illud  
E tenebris fulmen clarius emicuit.  
Emicuit linguae flumen, calamique venustas  
Enthea, et in vinclis libera dextra tamen.  
Falleris, offensi nimium gravis ira Monarchae,  
10 Si quod in hac Tabula est bis patiare pati:  
Quidquid ad Exilium funesti adjeceris, illo  
Laus et fama Viri crescit et Orbis amor.  
Dum properas saeuire, faues; quem simplice poena  
Fecisti magnum, duplice maior erit.  
Par. 19. Ian [1665] 
 
Op de afbeelding van Fouquet [FB] 
Vat hier van Fouquet te zien is, heeft zich na het wegbergen der derde oogst, verborgen in een duistere 
kerker. Wat hier van Fouquet niet te zien is, is overal te zien: zijn blinkende geest. Onfortuin maakte de 
man groot, en die bliksem deed hem des te sterker oplichten. De bliksem van zijn tong schitterde, en de 
schoonheid van zijn pen. En zijn vrije rechterhand (al was-ie gevangen). Je vergist je en bent al te 
woedend, beledigde vorst, als je het nogmaals durft te ondergaan, wat er in dit portret schuilt: al wat je 
toevoegt aan zijn verbanning, zal groeien tot zijn roem en faam en waardering in de wereld. Als je graag 
boos wilt zijn, koester ‘m dan. Want wie je met één straf groot gemaakt hebt, maak je met een tweede 
straf nog groter. 
 
Gedichten VII, p. 77 
IN EFFIGIEM EIUS QUAM IN TABULA UXOR TENET  
In Tabula pictam, meliorem in pectore gesto.  
 
Op de afbeelding van hem, die door zijn vrouw op een schilderij wordt vastgehouden [FB] 
Draag de getekende/geschilderde op het schilderij, de ware is in je hart. 
 
La peinte dans ma main,  
La viue dans mon sein. 
Ib. 13. Feb. [1665] 
 
Gedichten VII, p. 89 
EODEM ITINERE 
Cum, turbata, tuas fugeret, Basilea, procellas,  
Hac meus elabens fecit Erasmus iter.  
O iter, o dilecta Viri vestigia, si, qui  
Vos, eques, ingenij viribus assequerer,  
5 Quem nemo assequitur veterum virtute sophorum,  
Nemo nec eloquio nec Pietate, virum;  
Quanta ego de ingenti Batauo miracula, quantam  
Belgarum referam luminis historiam!  
Sed vanus foret iste labor et inutile Carmen,  
10 Ipse sui Autorem semet Erasmus habet.  
Quis fuerit, quae relliquit monumenta loquuntur.  
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Singula diuini nominis instar habent.  
Abstineant, narro Pictoribus atque Poetis,  
Virgilios manus haec vincit et Holbenios.  
Friburgi Brisgoiae 5. Sept. [1665] 
 
Op dezelfde reis [FB] 
Basel, toen de grote Erasmus jouw onlusten ontvluchtte,maakte hij deze zelfde tocht. O tocht! O dierbare 
sporen van de grote man, zou ik jullie te paard en ook in mijn geest nalopen - de man nalopen die 
niemand kan volgen in deugdzaamheid van de oude filosofen, niemand kan navolgen in welsprekendheid 
in vroomheid, hoeveel wonderen zou ik dan te vertellen hebben over deze grote Nederlander. Wat een 
verhaal zou ik dan te vertellen hebben over het Licht der Batavieren. Maar dat zou ondoenlijk en 
nutteloos werk zijn, want Erasmus heeft zichzelf genoeg beschreven. Wie hij was, vertellen de 
monumenten die hij schreef. Elke heeft een bijna goddelijke bekendheid. Maar laten zij toch uit handen 
van dichters en schilders blijven, zijn hand overtrof Virgiliussen en Holbeinen. 
 
Gedichten VII, p. 93-94 
IN EFFIGIEM PRINCIPIS GULIELMI HENRICI A TRIGLANDIO PRINCIPI CHRISTIANO SUO 
PRAEFIXAM 
Si quaeritur, quo forte Triglandj patris  
Succo et medullâ constet aureolus liber;  
Oculis fauete: en instar, en compendium.  
3. Mart. [1666] 
 
Op de afbeelding van Prins Willem Hendrik, ingevoegd door Trigland in zijn boek over de christelijke 
prins [FB] 
Mocht men vragen wat de essentie is  
Van het gouden boekje van vader Trigland,  
Steun dan op je ogen en zie het evenbeeld, in samenvatting. 

Gedichten VII, p. 94 
IN EANDEM.  
Triglandus calamo, quod caelo sculptor; uterque  
Hic dat Arausiaci Principis effigiem.  
eod. [1666] 
 
Op dezelfde [FB]  
Trigland doet met de pen wat de graveur met de graveerstift doet;  
Beiden geven hier de beeltenis van de Oranjeprins. 
 
IN EANDEM 
Principis exemplar terris, Triglande, daturus,  
Quo melins nec tu poscere Fata velis,  
Cur operam ludis? digito monstrarier Istum,  
Et verbo dici sufficiebat, Hic est.  
eod. [1666] 
 
Op dezelfde [FB]  
Wil je, Trigland, een voorbeeld voor de wereld stellen,  
Zo goed als zelfs jij niet van het leven zou willen verlangen.  
Verspil toch geen moeite; je hoeft hem alleen maar met je vinger aan te wijzen  
En te zeggen: kijk, hier is-ie.
 
IN EANDEM 
Si quae, Christicola quod ames in Principe laudum,  
Triglandj exposuit sedula dextra mei  
Parcius exposuisse putas; Hunc perspice, Lector,  
(Totus in hoc liber est Principe) plura leges.  
eod. [1666] 
 
Op dezelfde [FB]  
Als Trigland in alle ijver het voorbeeld heeft gegeven  
Van wat je bewondert in een Christelijke prins,  
Weet dan dat hij te weinig voorbeeld gaf. Kijk eens goed naar deze, lezer,  
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(In deze prins zie je het hele boek), hierin valt nog meer te lezen. 
 
SUR LE DERNIER PORTRAICT DE LA REINE MERE FAICT PAR NANTUEIL 
Ce Portraict admirable  
Faict qu’on a de la peine à juger à Paris,  
S’il est bien veritable  
Que Celle qu’il faict viure est morte à S.t Denis.  
4. Mart. [1666] 
 
Gedichten VII, p. 95 
IN EFFIGIEM REGINAE MATRIS GALLIAE A NANTOLIO EXPRESSAM.  
Parce oculis, afflicta diu Lutetia; Mater  
Regia, Nantolio vindice, non obijt:  
Viuit in hac Tabula et semper sibi posthuma, semper  
Mortali major sorte superstes erit.  
eod. [1666] 
 
Op de afbeelding van de koningin-moeder, door Nantuil [FB] 
Droog je tranen, diep bedroefd Parijs; de moeder  
Van de koning is, dankzij Nantuil, niet dood:  
Zij leeft in dit schilderij en zal zich altijd overleven, en zal  
Eeuwig verheven zijn boven het menselijk lot. 
 
IN EFFIGIEM CASP. STREZONIS DEFUNCTI  
Strezo heic loqui videtur: o felicitas  
Ecclesiae, si non videretur loqui.  
25. Mart. [1666] 
 
Op de afbeelding van de overleden Caspar Streso [FB] 
Hier lijkt Strezo sprekend. O wat een geluk  
voor de kerk, als-ie niet alleen sprekend zou lijken!  
 
OP HET CONTREFEITSEL VAN TRIGLANDUS 
Triglandus leeft en swijght ; meer kan de Print niet geven.  
Neemt het op desen tydt, of opden tydt hier naer,  
Ten wederzyd’ is ‘twaer,  
Als hij heel swijgen sal, sal hij heel blijven leven.  
eod. 25. Mart. [1666] 
 
EX LATINO MEO IN EFFIGIEM STREZONIS 
‘T schijnt hier dat Strezo spreeckt: O zegen voor ‘tgemeen,  
Soo ‘t maer alleen en scheen.  
 
Gedichten VII, p.99 
IN EFFIGIEM LUDOV. XlV  
Cui similem Regi dare se Natura negauit  
Posse, dedit similem Nantoliana manus.  
Quod superest, non posse eadem fateatur oportet  
Nantolio similem reddere Nantolium.  
29. Sept. [1666] 
 
Op de afbeelding van Lodewijk XIV [FB]  
De natuur zei dat ze van hem geen tweede  
Kon geven, maar Nantuils hand heeft het gedaan.  
Wat nu nog rest: ze moet nog zeggen dat ze  
Geen tweede kan geven als Nantuil. 
 
Gedichten VII, p. 100
IN EANDEM 
Majestas et Honos et Amor si forte jugantur,  
Hic est Majestas, hic Honor est et Amor.  
eod. [1666] 
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Op dezelfde [FB]  
Als Majesteitelijkheid, en Eer, en Liefde samengaan,  
Dan zie je hier majesteitelijkheid, eer en liefde tegelijk. 
 
IN EANDEM 
Nature a confessé ne pouuoir rien produire  
De semblable à ce Roij :  
Admirable Nantueil, nous pourrons donc bien dire  
Qu’elle en scait moins que toij.  
eod. [1666] 
 
Gedichten VII, p. 101 
IN EFFIGIEM CHRISTIANI CONSTANTINI ROMPFIJ  
Rompfius hoc vultu est, et non est: vera fuisset,  
Effigies magni si Patris ista foret.  
Nec tamen errasti, Chalcographe, Rompfius idem  
Filius hoc vultu est, interiore Pater.  
19. Oct. [1666] 
 
Op de afbeelding van Christiaan Constantijn Rompfius [FB]  
Hier is Rompfius’ gezicht, maar ook weer niet. Het zou  
Kloppend zijn geweest, als dit de afbeelding van de vader was geweest.  
Toch heb je geen fout gemaakt, graveur, dit is Rompfius,  
De zoon, qua gezicht, de vader qua innerlijk. 
 
Gedichten VII, p. 107 
IN EFFIGIEM COLBERTI  
Quae micat hoc vultu Colubri prudentia, scito,  
Galle, columbinâ simplicitate regi.  
13. Ian. [1667] 
 
Op de afbeelding van Colbert [FB] 
De wijsheid die in dit gelaat van slang Colbert straalt, is onderworpen,  
Fransman, aan duiven onschuld. 
 
ALITER 
Quae micat hoc vultu Colubri prudentia, spera,  
Galle, Columbinâ simplicitate regi.  
Si dubie speras, Ludouicum consule, dicet  
Simplicius Colubro nil hodie esse suo.  
5 Hoc vel jurato si possis credere Regi,  
Nil ego te vidi, Gallia, simplicius.  
eod. [1667] 
 
Nog eens [FB]  
Het valt te hopen, Fransman, dat de slangenwijsheid  
Die in dit gelaat straalt, onderworpen is aan duivenonschuld.  
Mocht je twijfelen, vraag het dan aan Lodewijk.  
Die zal zeggen dat er niets onschuldigers bestaat dan zijn Colbert.  
Als je dat durft geloven, Fransman,  
Heb ik nooit iets onschuldigers gezien dan jij. 
 
ALIUD 
Siue Colubrina hoc possit prudentia dici,  
Siue Columbinae simplicitatis opus,  
Hoc Colubro ductore suas Ludouicus, et ipsa  
Hactenus ignotas Gallia nouit opes.  
15. Ian. [1667] 
 
Nog eens [FB]  
Of het nu de slimheid is van slang Colbert,  
Of het werk van duivenonschuld:  
Lodewijk en Frankrijk kennen onder zijn  
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Bewind ongekende rijkdom en macht. 
 
IN EANDEM.  
Colbertus colubro prudentior, adde, columbâ  
Simplicior (si quis credere possit) hic est.  
Scilicet hic qui te docuit, quid, Gallia, posses:  
Fallimur, an paulo indoctior esse velis?  
16. Ian. [1667] 
 
Op dezelfde [FB] 
Colbert is slimmer dan een slang, en ook  
Onschuldiger dan een duif (hoe kan ‘t!).  
Dit is de man die jou, Frankrijk, leerde wat je kon,  
Vergis ik me, of zou je liever iets minder slim wezen? 
 
IN EANDEM.  
Nil opus est Oriente tibi, Ludouice, potiri ;  
Aurea, si quaeras, India in hoc capite est.  
eod. [1667] 
 
Op dezelfde [FB] 
Je hoeft helemaal niet de scepter te zwaaien in de Oost, Lodewijk:  
Als je het zoekt vind je het goud van India in deze kop. 
 
Gedichten VII, p. 140 
IN PUELLOS CHARTA LUSORIA CERTANTES IN TABELLA.  
Ecce meros homines: quorum insons gratia blande  
Desipere est, jamnunc gloria decipere est.  
9. Iul. inter Goudam et Schoonhouiam. [1667] 
 
Op een schilderij van jongens die vechten bij het kaarten [FB] 
Kijk: echte mannen! Hun sierlijke onschuld is simpelweg dronken zijn;  
En hun hoogste doel is belazeren. 
 
Gedichten VII, p. 159 
OP HET MARMEREN HOOFD VAN EEN’ VERRADER  
Natuer schiep mij geheel: 
De Richter scheide mij het Hoofd van ‘tonder deel. 
Dat hadd de Const herstelt: maer voor het laest van allen 
Is ‘tongeluckigh hoofd noch eens om verr gevallen. 
5 O Hemelsche gebied 
Wat is mij recht geschiet! 
Doe mij mijn’ qua’e gedachten 
Aen ‘tLand-verraden brachten, 
Waerom in plaets van ‘tmijn en had ick dit hoofd niet? 
Inter Moerdijck et Bredam. 3. Iul. [1668] 
 
Gedichten VII, p. 172 
AEN EEN JONG SCHILDER 
Frans, will ick u een Peerd dat wentelt leeren maelen? 
Maeckt maer een Peerd dat loopt, 
En keert het laeg om hoogh, ‘tsal went’len; en die ‘tkoopt 
Sal wel te vreden zijn, of ick sal ‘tself betalen. [1668] 
 
Gedichten VII, p. 174 
OP EEN MIJNER GEDICHTEN BY EEN’ KONSTIGHE HAND UIJT GESCHREVEN 
O mijn onnoosel dicht, ick vreesde ghij ginght sterven, 
Ten minsten schimmelen, of rotten en bederven: 
Maer neen: soo schoonen Inct is Balsem; en ghij zijt 
In d’onverganckligheit voor eewigh geconfijtt. 
eod. [1668] 
 
Gedichten VII, p. 187 
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IN EFFIGIEM ARNOLDI BORNIJ ECCLESIASTAE 
Bornius hoc vultu est; animi facundia dotes 
Sola satis, lector, Bornia rettulerit. 
Nostra quid in tanto, tam debilis, argumento 
Audeat a vero non abitura, vide: 
5 Hoc ex ore lepor grauis, et pietate serenâ 
Melleus, et blande verba seuera cadunt. 
Fluminis est instar, dicas, et fulminis omni 
Doctiús hoc, omni fortius eloquium. 
Roma vetus linguis, quibus inuidistis, Athenae, 
10 Clara sit, in Batauis ista meus stupor est. 
9. Dec. [1668] 
 
Op de afbeelding van A. Bornius [FB] 
Dit is Bornius van gezicht; alleen zijn  
Welsprekendheid kan zijn geestkracht tonen.  
Wat de mijne, in al haar zwakheid, in zo’n argument vermag  
Zonder van de waarheid te wijken? Kijk maar:  
Uit deze mond vallen serieuze elegantie,  
Honing zoet, spreekt godvruchtig, en strenge woorden op zachte wijze.  
Zijn welsprekendheid is, zou je zeggen, als een bliksem, 
En geleerder nog en krachtiger dan een bliksem.  
Laat het oude Rome vermaard zijn om zijn tongen (die jij Athene  
Zelfs benijdt) in Holland is deze tong mijn verbazing. 
 
Gedichten VII, p. 190 
SCHILDERIAE ROTERODAMUM COGITANTI, UT ERASMI STATUAM VIDERET  
Parce supervacuo, procul hinc abitura, labori; 
Ipse, vides, te, quem quaeris, Erasmus adit. 
Incipiat tibi non modo nunc, quia doctus, amari: 
Ecce novas dotes, officiosus homo est. 
13. Dec. [1668] 
 
Aan De Schildere die naar Rotterdam wil om het standbeeeld van Erasmus te zien [FB] 
Spaar je de moeite om zo’n lange reis hier vandaan te maken.  
De grote Erasmus, die jij wilt zien, komt zelf naar je toe. Zal je zien.  
Je begint ‘m te mogen, niet alleen omdat hij geleerd is,  
Maar om onvermoede talenten: hij is onvermoeibaar. 
 
Gedichten VII, p. 191 
OP EEN ONGELYCKE SCHILDERIJ 
Moij’ Anne, is dat uw, Schilderij ? 
S’en is het niet, gelooft het vrij: 
Ick seg ‘t in spijt vanden verthooner, 
Ghij zijt soo schoon niet, maer veel schooner. 
eod. [1668] 
 
Gedichten VII, p. 191-192 
UYTLEGG VAN ‘TSELVE 
En all te stout, en al te bloo 
Bevind’ ick dese Schilders trecken; 
Moij’ Anne, laet niet met u gecken; 
Ghij zijt soo schoon wel, maer niet soo. 
5 Is niet een’ Lelij en een Roos schoon ? 
Voorseker: maer men moetse treffen, 
Gelijck sij schoon zijn, dan is ‘teffen. 
‘t Scheelt veel, soo schoon te zyn, of soo schoon. 
eod. [1668] 
 
Gedichten VII, p. 225-226 
SCHILDERIJEN 
‘K houw veel van schilderijen 
Die Oogh en Hert verblijen: 
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En, schoon sij doen het niet, 
De kunst is meer als ijet, 
5 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, 
10 En ‘treedste Geld vermallen 
Aen tuijgh van veel min nood 
Als ‘tdagelicksche Brood. 
Hebb ick mij oijt verloopen 
In ‘tongeduldigh koopen, 
15 Mijn’ eerste straffe was, 
Ick voelde ‘t in mijn’ Tass: 
De tweede, dat drij maenden 
Mij leerden en vermaenden, 
Wat onversiens begaen 
20 Veel beter waer ontdaen. 
Sott, zeid’ ick, blyft indachtigh, 
Waert ghij u selven machtigh, 
En noch die diere Waer 
Aen d’eersten eigenaer; 
25 Ghij soudtse met vermaken 
Eens altemet genaken, 
En boeten soo den lust 
Die nu light uytgeblust. 
Waer is ‘t Geld ondertuschen, 
30 ‘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 
35 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 
40 Meest blindeling verbij, 
Daer gh’ in het eerst vergapen 
Scheent bij te sullen slapen. 
Is ‘t nu niet wel bestelt? 
Uw niet sien kost u Geld. 
45 Dit zijn de sweepe-slagen 
Die ‘ck mij heb leeren dragen, 
Als ick na sott wierd satt: 
Siet voor u, die het vatt. 
11. Ian. [1669] 
 
Gedichten VII, p. 233 
AEN PIETER 
Vertrouwt gheen’ Schilders, Pieter, 
En trouwt gheen’ Vrouw, of sieth’er. 
eod. [1669] 
 
Gedichten VII, p. 237 
EEN VOORSICHTIGH SCHILDER 
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; 
5 In ‘t een light mijn gewonnen geld, 
En dat is redelijck gestelt; 
In ‘tander pack ick all ‘tbedancken, 
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Daer mij de lieden me bejancken; 
Maer, wat ick voel, en wat ick weegh, 
10 Die [KB: dees’] vind ick altyd licht en leegh. 
eod. [1669] 
 
Gedichten VII, p. 251 
OP DE PRINT VANDEN PRED. BORNIUS  
Quaem dit papieren hoofd een Menschen tong te Krijgen, 
Soo dat het levendigh het woord des levens spraeck; 
Veel’ tongen seiden veel van soo een’ wondre saeck: 
Maer spraeck ‘t als Bornius, veel’ tongen mosten swijgen. 
eod. [1669] 
 
Gedichten VII, p. 258-259 
OP CLAERS CONTREFEITSEL 
Schrickt niet, die onvoorsiens dit Beeld in handen krijght: 
‘t Is Claer klaps op een Duijt: maer de natuer light onder, 
De Konst heeft d’overhand: siet wat een werck van wonder, 
Wat een geluck; sij staet als of sij leefd’, en swijght. 
28. Mart. [1669] 
 
Gedichten VII, p. 260 
OP HET AFBEELD VAN EEN STOMME 
Gebreeckt niet als de Spraeck aen oude schilderijen, 
Die elck soo geerne siet; 
Denckt hoe verr is ‘t Pinceel geraeckt in onse tijen; 
Hier en gebreecktse niet. 
7. Apr. [1669] 
 
OP HET SELVE 
En wenscht niet dat dit Hoofd syn’ lippen roer’ en spreeck’. 
Als andere dat deden, 
Men vond het fraey met reden: 
Dit, hoe het meerder sprack, hoe dat het min geleeck. 
8. Apr. [1669] 
 
Gedichten VII, p. 278 
OP HET RIJCKE CABINET VANDEN H.E GIACOMO VAN HOORN 
Om en om keurt dit Werck, Toesienders van Verstand: 
Was ‘t niet een’ konstighe, was ‘tniet een’ milde hand, 
Een’, die ‘t soo meesterlyck gevormt en soo geschaeft heeft, 
Een’, die ‘t soo kostelyck geciert en soo begaeft heeft ? 
5 Gebreeckt’er aende stoff, gebreeckt’er aen ‘tfatsoen, 
En weet’er ijemand af, of ijemand aen te doen ? 
Hier soud een lustigh Oogh versadight konnen wesen: 
Maer overhaest u niet, en werdt niet moe gepresen: 
Ghij staet maer voor de Wall van een’ doorschoone Stadt; 
10 De Poort sal open gaen; jae Poorten, blad by blad, 
En yeder blad weerom soo ryckelick geladen 
Met altoos niew op niew van onverwachte Laden, 
Dat all het laest gesien en dat naest volgen sal, 
Door all dat stadigh volght verdwijnt tot niet met all. 
15 Vergaert nu all op all, en zijt ghy alles machtigh 
In uw verwondering, jae, zijt ghij ‘t maer indachtigh, 
Soo gunn’ ick u den prijs, u, veel meer mans als ick, 
Die in ‘tdoorsien versloegh en in ‘tdoordencken stick. 
3. Sept. Rheda vectus Ultrajecto Hagam. [1669] 
 
Gedichten VII, p. 295 
AEN DEN SCHILDER LELYE TOT LONDEN MET MIJN’ ZEE-STRAET 
Towards the Sea-side ev’rie daij 
Our People followeth this new waij. 
See what both Loue and Art can doe. 
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Here the new Waij doth follow you. 
 
Wat dunckt u dan van ‘toverlegh 
Van onsen Schevelingsche Wegh? 
Eerst liep hij maer van hier aen ‘tStrand; 
Nu loopt hij tot in Engeland. 
4. Ian. [1670] 
 
Gedichten VII, p. 297 
AENDEN SCHILDER VAN EEN’ GEBLANCKETTE 
Ghij mooghts’ uijtschilderen, ghij kloeckste van het Land, 
Ghij mooght’er met het best van uw’ Pinceelen bij zijn: 
All wat ghij maecken kunt en sal niet als Copij zijn; 
Het rechte Principael is van haer’ eigen hand. 
11. Feb. [1670] 
 
Gedichten VII, p. 312 
GRAFSCHRIFT VAN EEN JONG UYTNEMEND CONTREFEITER 
Hier light een Schilder in, dien syne Meester-hand 
In ‘teerste bloeijen van syn’ jaeren hielp van kant. 
De Dood vond sich verbeent, als sulck een Man bleef leven, 
Die ‘tleven soo veel volcks behouden kost, of geven. 
5 Haer ambacht lagh in d’ass, en sij scheen selver veegh; 
Soo sorghde sij by tyds, en hielp hem uytte weegh. 
eod. [1670] 
 
Gedichten VIII, p. 8 
GEBLANCKETTE NEEL  
‘t Is waer, seght lichte Neel, ick deck mijn bruijne vel  
Met Witsel wat gemengt met Roodsel: doe ‘k niet wel?  
Ghy deckt uw’ bruijnen aers, oft anders niet behoorden,  
Met kostelicke zijd’ en kostelicker koorden,  
5 Met allerhande verw van Stoffen over hoop,  
Die u pas eigen is als mijne mij, bij koop:  
Wat ghij beneden doet, magh ick ‘t niet boven willen,  
Houdt ghij mijn Aensicht niet soo goed schier als uw’ Billen?  
Ib. 9. Feb. [1671] 
 
Gedichten VIII, p. 14-15 
OP EEN GERAEMTE, AEN EEN’ SCHOONE  
De Kleeren doen ‘t u, Tryn, het sachte vel en spieren  
Dat gh’ onder menighe de schoonste heett en zijt:  
Maer die zijn voor de Mot en dese voorde pieren,  
En dat kan korteling geschiên, of metter tyd.  
5 ‘t Zij laet, of korteling, dan sult ghij dit dingh wesen,  
Dit Cabinet-stuck, Trijn, siet en hersiet het vrij,  
Lett wat een lieffickheit van leden en van wesen:  
‘t En is geen logen, maer uw’ eigen Schilderij.  
En, sal ick verder gaen: wanneer ick in gedachten  
10 Van kleeren, vleesch en vel uw’ ydelheit ontklee,  
Siet wat gh’ eerbiedicheit van mij hebt te verwachten:  
Mijn soete pronckertje, ghij zijt dit dingh alree.  
Ib. 18/28 Apr. [1671]  
 
Gedichten VIII, p. 26 
AEN OUDE DIRCK DE VERWER 
Dirck, is de Verwerij uw’ neering? slaet eens gá: 
Uw Haer was swart geboren;  
Nu wordt het wit geschoren:  
Dirck, zyt ghij vande kunst, verwt dat Natuer eens ná.  
eod. [1671] 
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Gedichten VIII, p. 32 
OP DE SCHILDERIJ VAN CLAERTJE KLAPS   
Waer voor is lof en loon, die dese schilder krijght?  
Dit dingh gelijckt haer niet, Claer de Klappei; het swijght.  
eod.  [1671] 
 
OP DE SCHILDERIJ VAN MOYE MAEY.  
Dit hoofd gelijckt u soo, en is, als ghij, soo fraeij,  
‘t En is geen’ schilderij, het is uw spiegel, Maey.  
eod. [1671] 
 
AEN IAN OP SYN CONTREFEITSEL  
Houdt mij ten besten, Ian,  
‘kWeet niet meer als ick kan:  
‘k Sagh niet dat ghij dit waert, van ond’ren, noch van boven:  
Maer, nu ‘t de Schilder sweert, behoor ick ‘t te gelooven.  
eod. [1671] 
 
AEN EEN GEBLANKETTE   
Waer zijt ghij, Pieternel? doet eens dat Masker af;  
‘kWouw wel het kind eens sien dat God uw’ Moeder gaf.  
eod. [1671] 
 
AENDE SELVE   
Die u sal schilderen, hij magh’er neerstigh by zijn,  
‘t En sal noijt principael, noijt anders als Copij zijn.  
eod. [1671] 
 
Gedichten VIII, p. 53 
OP EEN GEBLANCKETTE   
Men hiet mij inde Kerck een’ Ioffer eere biên:  
Maer ick en groet geen’ Verw, dat moetmen mij vergeven.  
Al d’eere die haer komt en schouw ick niet te geven;  
Maer, vrienden, sei ‘ck, waer is s’? ick wouwse geern eens sien.  
eod. [1671] 
 
NOCH   
Waer is dat Pottje, Neel, daer uijt ghij desen mergen  
Dit backhuijs hebt gesmeert?  
Gh’ hebt mij geen eer te vergen,  
Als ick dat Pottien eer, heb ick u ruijm geeert.  
eod. [1671] 
 
NOCH  
Het is om haer Vermaeck, seght Anne, dat s’ haer’ Kaken  
Met rood en wit versiet.  
De kreng en lieght het niet;  
S’ is niet te wel gemaeckt, sij wil haer wat vermaken.  
eod. [1671] 
 
Gedichten VIII, p. 53-54 
NOCH  
Trijn scheen seer geerne rijp, en daerom wilse blosen,  
Gelijck rijp’ Appelen en Kerssen doen en roosen:  
En seght, ‘tis even goed  
Waer mé s’ haer blosen doet,  
5 Of uijt haer eigen Bloed,  
Of uijt haer’ eigen doosen.  
eod. [1671] 
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Gedichten VIII, p. 54 
NOCH 
Ann’ en blanckett haer niet; en, die het soo genaemt heit,  
Heeft Ann’ en Annens kunst veel ongelijx gedaen:  
Sy roodt haer’ Koontjens maer: wat is daer aen begaen?  
Sy besight maer de verw van schaemt’ aen onbeschaemtheit.  
Ibid. 9. Sept. [1671] 
 
Gedichten VIII, p. 64 
(DIRCK DE SCHILDER)   
Dit ‘s van Dircks ‘kladderij. Hij noemtse Schilderijen:  
Dat ‘s boven mijn verstand; soo moet ick het wel lijen:  
Maer, seght ghij die de Konst tot inden grond toe kent,  
Heeft Dirck sijn’ hand aen ‘t werck, of heeft hij ‘twerck geschent?  
Ib. 3. Oct. [1671] 
 
Gedichten VIII, p. 64-65 
(DE SELVE)   
Dirck heeft een’ Schilderij na Annas hoofd gemaeckt,  
En meent hij heeft het onverbeterlick geraeckt,  
En roemt, daer is geen werck by ‘tsijn te vergelijcken.  
‘t Is waer, men sagh noijt stuck het leven min gelijcken.  
Ib. 4. Octo. [1671] 
 
Gedichten VIII, p. 67 
OP EEN VRIENDS COMPTOIR 
Uw’ beste kamer t’ Amsterdam, 
Daer ick noyt geeren in en quam, 
Is een moij dingh vol Marmersteenen: 
Maer die verkouden mij mijn’ beenen: 
5 Vol Schilderijen oock: maer, Man, 
Daer eett of drincktmen weinigh van. 
Gunt m’ eens een’ Beitel met een’ Hamer; 
Ick weeter wel een beter Kamer. 
Voor Schevening in ‘s Conings Iacht. 
10. Octob. [1671] 
 
Gedichten VIII, p. 68 
GRAFSCHRIFT VAN ... BISSCHOP OVERLEDEN 6. NOV. 1671   
Hier light de Teeckenaer, daer s’ alle nevens saten,  
Die ‘t na hem dorsten doen, als mindere Prelaten.  
Soo seggen wij met recht en sonder over-gunst,  
De kunst van Bischop maeckt’ hem Bischop vande kunst.  
eod. 6. Nou. [1671] 
 
Gedichten VIII, p. 72-73 
NIET VOOR WAT, WAT VOOR NIET   
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,  
5 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  
10 Zijn oock moy’ dingetjens die ‘k geerne lyden magh,  
En, meer als lyden, veel en overveel kan achten:  
Maer noijt en heeftmer mij mijn’ Bors om sien verkrachten:  
De reden is; ick voel mijn’ yverigsten Lust  
Van ‘tghen’ ick lang besit allengskens uytgeblust,  
15 En vind mijn ooghe soo verbystert door gewoonheit,  
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Als of het waer ontooght tot ongevoel van Schoonheit.  
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,  
20 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 dolhuijslijck mallen,  
25 Geld spillen binnens huijs voor watmen niet en siet,  
In plaets van ‘t buijten wel te sien, en geven niet?  
6. Ian. [1672] 
 
Gedichten VIII, p. 76 
IN EFFIGIEM PRINCIPIS   
Quisquis in hac artem Tabula laudârit, et ipsum  
Dixerit Heroem quam bene muta refert!  
Audiat e vivi labris quae gratia fandi,  
Quam juvenes inter nil juuenile fluat,  
5 Quae gravitas, quae cordatae constantia mentis,  
Quantus consilio, quantus ad arma vigor;  
Dicet, abi Pictor; nihil hac in imagine veri est,  
Lapsus es; Henrici non habet instar Avi. 
[1672] 
 
Op de afbeelding van de Prins [FB] 
Wie in dit schilderij de kunst prijst en zegt  
‘Hoe fraai geeft het stomme de held zelve weer!’,  
Die luistere naar de sierlijke woorden van de lippen van de levende,  
Temidden van jongelingen zegt hij niets jeugdigs,  
Wat een strengheid, wat een standvastig gemoed,  
Wat een wijsheid, wat een strijdvaardigheid.  
En dan zal hij zeggen: ga heen schilder, er schuilt geen waarheid in deze beeltenis.  
Je hebt gefaald. Hij lijkt niet op zijn grootvader Hendrik. 
 
Gedichten VIII, p. 97 
A MAD. DE STERRENBURG   
Ie vous paije d’un son, vous me paijez d’une ombre,  
Cela s’accorde au nombre,  
Mais l’inegalité  
Paroist grande de l’une à l’autre qualité.  
 
5 Mon son passe et perit, dès qu’on l’a senti naistre, 
Il est, et cesse d’estre  
Dans le mesme moment,  
Et ne scait on si c’est ou de l’air ou du vent.  
 
Vostre ombre durera tant que le monde dure,  
10 Et tant que de peinture  
Memoire et mention  
Restera du Midij jusqu’au Septentrion.  
 
Que je vous paije bien! quand fe seraij sous terre  
Et forcé de me taire,  
15 Vous ne tiendrez plus rien,  
Qu’un pen de souvenir de ce pauure entretien.  
 
Quand vous ne serez plus, ceste excellente image  
Passera d’aage en aage  
Pour autre original.  
20 Que je pers au marché, que vous me paijez mal!  
 
Mais, Madame, apres tout la partie est bien faicte,  
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Vous semblez satisfaicte  
Et je m’en trouve bien.  
Vous vous donnez, je troque et je ne donne rien.  
Hag. 20. May. [1673]
 
SUR LE PORTRAICT 
Pere et Mere ont donné la vie à ceste belle;  
Mais vie perissante et sujette à mourir.  
Sa merveilleuse soeur, ne le voulant souffrir,  
D’une immortelle main l’a rendue immortelle.  
[1673] 
 
Gedichten VIII, p. 98 
SUR LE PORTRAICT  
Cesse de te flatter, Nature, du merite  
D’avoir seule produit ce chef d’oeuvre esclattant,  
Puis que tu vois icij que la noble conduitte  
Du Pinceau d’une Fille en a sceu faire autant.  
25. May. [1673] 
 
Gedichten VIII, p. 113-114 
IN EFFIGIEM IOANNIS SECUNDI NUPER ACQUISITAM  
Ergo meus, Civis meus, es, cui nostra secundum  
Non dedit Haga, cui patria nulla dabit;  
Ergo ego quem toties optavi cernere vultum,  
Saecula si vivam, in saecula possideo!  
5 Ingredere, ingredere, o nostrum decus, huc ubi gemmâ  
Charior, et certe non gravis Hospes eris.  
Invenies, sed parte sui meliore, Secundum  
Non nuper nostros incoluisse lares.  
Quoque diu cultu te sum veneratus, eodem  
10 Usque tuus cultu lector et hospes ero.  
Sin piget Hugenijs tantum consortibus uti,  
Turbaque te socio non bene digna sumus;  
Nicoleon praestabo Patrem, miraberis ipsum  
Ipse tuâ vivum cominus arte Senem.  
15 Accedent Grudij et Marij venerabilis umbra,  
Totus et hic iterum Ternio plenus erit.  
Proxima in amplexum ruet, aut ruitura videtur  
Vatis amatoris Iulia sculpta sui.  
Denique ter ternae venient ad foedera Musae  
20 Postremusque sacri pars quotacumque chori  
Hugenius, qui vobiscum, si dicere fas est,  
Solo se statuit corpore posse mori.  
Augusto. [1674] 
 
Op het onlangs verworven portret van Janus Secundus [FB] 
Plaatsgenoot, eindelijk bent u dus in mijn bezit, u, zoals ons Den Haag  
Geen Tweede heeft voortgebracht, en het vaderland nooit voort zal brengen;  
Het gezicht dat ik zo vaak verlangd heb te zien,  
Zal, als ik zolang leef, voor eeuwen mijn bezit zijn!  
Welkom, treed binnen, mijn pronkstuk. U bent hier meer welkom  
Dan edelsteen en een graag geziene gast.  
U zult ontdekken dat hier een tweede Secundus, althans in zijn betere deel,  
Sinds lang mijn huis bewoont.  
En zoals ik u sinds lang al vereer, zo  
Zal ik nu altijd uw lezer en gastheer zijn.  
Maar indien je het niet leuk vindt om alleen met Huygensen te vertoeven  
En wij geen waardig gezelschap zijn,  
Dan stel ik je voor aan je vader Nicoleos, en je zult  
Versteld staan dat de oude man dank zij jouw kunst nog leeft.  
Daar zullen de bewonderenswaardighe schaduwen zijn van  
Grudius en Marius. En het trio zal dan weer  
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Compleet zijn. En dan zal vervolgens in jouw armen  
Rennen, of die schijn wekken, de gebeeldhouwde Julia, het liefje van haar dichter.  
En tenslotte zullen daar zijn de 3 x 3 Muzen  
En als laatste deeltje van het gewijde koor zal daar  
Zijn: Huygens; die - met verlof - heeft bepaald dat  
Hij net als jullie alleen in lichaam zal kunnen sterven. 
 
Gedichten VIII, p. 117 
IN POLYGRAPHIAN MAR. ANNAE DE SCHILDERE 
Qui, quot in hac Tabula populorum scripta recenses,  
Tot Tabulae populos incubuisse putas;  
Accipe quod stupeas, lector bone, singula fecit  
Unius Batavae virginis una manus.  
20. Sept. [1674] 
 
Op de Polygraphie van M.A. de Schildere [FB] 
Gij die vele geschriften van volkeren telt in dit schilderij,  
En meent dat er evenzoveel volkeren aan gewerkt hebben,  
Schik je in je verbazing, waarde lezer, stuk voor stuk zijn ze  
Gemaakt door de ene hand van een Hollandse dame.
 
Gedichten VIII, p. 126 
CLAESSIE GESCHILDERT 
Men gaet Claes schilderen van ‘thaer af tot den schoen;  
En ‘tis een Reus ontrent ter hoogde van een Kannetje.  
‘t Moet wel gelijcken: want wat valter aen te doen,  
Als kinder-schooltjens werck, van Mannetje na Mannetje?  
4. Maij. [1675] 
 
Gedichten VIII, p. 137 
MET EEN SILVER PALET GESCHONCKEN AEN GEERTJE PIETERS DIENSTMAEGHT, 
SCHILDERSCHE  
‘t En moght niet minder zijn voor Geertje Pieters hand,  
Niew’ eere van ons land:  
En gaet sy rysende soo s’ onlangs is geresen,  
Sal ‘t haest Goud moeten wesen.  
31. Mart. [1676] 
 
Gedichten VIII, p. 147 
OP D’AFBEELDING VAN SIMON SIMONIDES 
Dus stond Simonides sijn kloeck eenvoudigh wesen:  
Die door en door den Man wil heen sien, moet hem lesen.  
Iae lesen: maer, eilaes, waer ‘tnoch te doen als ‘twas,  
Hij waer, hij levendigh, ‘tbest datmen van hem las.  
9. Nou. [1676] 
 
Gedichten VIII, p. 148 
IN EFFIGIEM SIMONIDAE.  
Ecce Simon, cuius nil corde modestius olim,  
Nil in suggestu doctius ore fuit. 
19. Nou. [1676] 
 
Op de afbeelding van Simonides [FB] 
Dit is Simon, zijn bescheidenheid overtreft allen, 
Zijn geleerdheid op de kansel ook. 
 
DE IPSO LUDUS.  
Dissimiles similesque duo vixere Simones,  
Tam fuit hic magnus quam fuit ille Magus.  
eod. [1676] 
 
Over dezelfde, (een) speels (gedicht) [FB] 
De twee Simons waren even gelijk als verschillend: 
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De één was zo groot als de ander magisch. 
 
Gedichten VIII, p. 159 
OP HET CONTERFEITSEL VAN CHR. PIERSON, SCHILDER EN POEET 
Dit’s Pierson; Hagenaer, van wien ick qualijck weet,  
Van wien veel’ Kijckers en veel’ Lesers niet en weten,  
Hoem’ hem, doorkeken en doorlesen, hoort te heeten,  
Of kloecker Schilder, of vernuftiger Poeet.  
7. Mart. [1677] 
 
Gedichten VIII, p. 162-163 
OP DE AFBEELDING DER STEDE DELFT, DOOR BEVEL VANDE HOOGH-ACHTBAERE 
MAGISTRAET DERSELVE UIJTGEGEVEN 
Eer hebbe ‘twijs Gerecht van Delflands opper stadt:  
Sij sagense misbruijckt tot schier niet als een padt  
Na Rotterdammer Hoofd, of uijtvaert van Delfshaven;  
Sij sagens’ haestigh volck half blindeling doordraven,  
5 En Delft, langs eene Delft, voor eene straet, begaen;  
De schuijt-klock doogde niet een omsien stille staen,  
Om Delft omstandelick, van sijn’ geboende straten  
Ter Gevel-toppen toe, sijn’ Weelde sien te laten.  
Dus isser in voorsien: staet wat still, Vreemdeling;  
10 Men schenckt het hier in ‘t rond aen uw, verwondering:  
Doordelft het met gemack, en doorkeurt all’ sijn’ hoecken;  
Lang sult ghij, mogelyck, heel Nederland doorsoecken,  
Eer ghijder een ontmoet (in omloop sijns gelyck)  
Daer Delft in Rijck en Schoon en Over-nett voor wijck’.  
18. Aug. [1677] 
 
Gedichten VIII, p. 163 
AENDEN HEERE W. VAN HEEMSKERCK, VAN IOFF. OOSTERWYCK EN HAER 
DIENSTMAEGD, OOCK SCHILDERSCHE 
Ons’ aerdighe Vriendinn’, de selzam’ Oosterwijck,  
Bij dien wij geen’ gelyck en kennen, haers gelijck,  
Doet daeglix wonderen noijt hoogh genoegh te schatten.  
Een van die wonderen, by niemand licht te vatten,  
5 Is, dat de Maeghd een’ Maegd, een Dienstmaeght heeft gebaert,  
En van den vaet-doeck af, van Bessem en van Haerd  
Soo schielick aengequeeckt en leeren Oosterwijcken,  
Dats’ Oosterwijcks Pinceel alleen bestaet te wijcken.  
Wat dunckt u, geestigh Vriend, heb ick groot ongelyck,  
10 Die Geertje Pieters noem Geertruijd van Oosterwijck ?  
Sy is door Oosterwijck al dats’ heeft leeren wesen,  
Sy is haer eigen Print; of, wilt ghij ‘t klaerder lesen,  
S’ is Oosterwijckens Maen: en geeft die sulcken schijn,  
Denckt watter in die Son, die ‘tlicht geeft, lichts moet zijn.  
18. Sept. [1677] 
 
Gedichten VIII, p. 178 
SUR LE PORTRAICT DE PHILIPPE DE MARNIX SEIGN.R DE S.TE ALDEGONDE; DU SÇAVANT 
PINCEAU DE MAD.LE IEANNE D’AERSSEN 
Si le pouuoit sçauoir, le noble de Marnix,  
Ce qu’une illustre main a produit son visage,  
Que ne diroit il pas, que diroit il? (j’enrage,  
De ne pouuoir finir, faute de Rime en ix.)  
5 Mais, je n’enrage plus; grace à St. Aldegonde:  
Il diroit, me voijci la merueille du monde.  
Non; j’acheue la Rime, il diroit, le Phenix. [1678] 
 
Gedichten VIII, p. 185-186 [tekst en vertaling: Blom (2003) I, p. 76-79, 144-149.] 
De vita propria  
Sermonum  inter liberos  
Liber primus 
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[…] 

Deerat adhuc Oculos informatura Poesi1 
205 Germanè cognata Soror, Pictura; Videndi 
Simpliciter quam, sed propriè, quis dixerit Artem, 
Cuius inexpertos equidem vix censeo totos  
Humanos homines; caecos pronuncio, caecos,  
Nec Caeli, Maris aut Terrae magè spectatores, 
210 Quàm quae demisso pascunt Animalia vultu.  
Quae cernunt malè discernunt; dimensio pulchrum 
Quid faciat, quae, quid rerum proportio, quâ se 
Insignem specie faciat Color, aut Status, aut Res, 
Quis Tabulae propè puris honor, quâ laude vetustos 
215 Artifices praestare nouis res ipsa reuincat, 
Omnia sunt illis tenebrae aut caligo ; peritis 
Obuia, et hac ipsâ quâ lucet luce diei 
Non obscura magis. Non haec nescire suopte 
Exemplo poterat longè Patrer optimus, ipse 
220 Artis inexpertus ; sed quanti scire suorum 
Censeret referre, pares quos inter honestosque 
Et rerum non ignaros optabat amari. 

Hondius hic primus dextram Fraterisque meamque2 
Erudijt: non ille quidem nostratium Apelles 
225 Praecipuus; sed principijs tironibus aptus  
Sic praelibandis, ut qui maiora doceret 
Maiores sua non rudibus praecepta Magistri 
Instillare leui pueris conamine possent. 
Iamque manu non indocili quos Golzius olim 
230 Aere suo duraturos cum Sole labores 
Excudit, Cretâve nigrâ Cretâue rubenti 
Vel calamo promptus tam non malè reddere coepi, 
Ut, si fortè Patris jussa, aut Fortuna tulisset, 
Huic operam dando, spretis maioribus, Arti, 
235 Crederer in modicis aliquâ cum laude futurus. 

Scilicet et Minij studium subtile quod est à3  
Nomine, et exiguis iam non ignobile punctis, 
Cuique suam tandem, non aerea, Pallas olivam 
Commodat, aeternâque docet splendere juuentâ 
240 Occiduos olim non longâ aetate colores, 
Conatus sensere meos, et forsan amicos 
Inter adhuc superant primi vestigia facti.  
[…]  
 
Mijn leven 
Verteld aan mijn kinderen 
Boek een 
 
Tot nu toe ontbrak nog de vorming van de ogen, de volle zuster der poëzie, de schilderkunst, die je 
kortweg maar treffend kan betitelen als de kunst van het zien. Degenen die hierin niet thuis zijn, 
beschouw ik waarlijk amper als mensen die compleet mens zijn. Blinden noem ik ze, blinden die niet 
anders naar de lucht, de zee of de aarde kijken dan hun vee dat ze met de kop omlaag laten grazen. Zij 
kijken zonder te zien. Welk fraai effect perspectief creëert, wat proportie inhoudt, bij welk aanzicht een 
kleur, een houding of een onderwerp uit de verf komt, welke schoonheid een bijna vergane voorstelling 
heeft of hoe triomfantelijk de feiten weerleggen dat de antieke schilders de hedendaagse meesters 
overtreffen: dat is voor zulke lieden één grote mistige duisternis, voor kenners daarentegen zonneklaar en 
net zo duister als het licht op een stralende dag. Mijn allerbeste vader moet dat aan den lijve ervaren 
hebben, want hij was een leek op dit gebied. Maar wel kon hij weten hoe belangrijk het was voor zijn 
kinderen om er grote waarde aan te hechten. Hij wilde namelijk dat wij in hoge kringen en ook onder 

                                                 
1 Marge: ‘Pictoria’ [Schilderkunst]. 
2 Marge: ‘Calamo’ [Tekenen]. 
3 Marge: ‘Miniaturâ’ [Miniatuur]. 
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deskundigen als gelijken gerespecteerd zouden worden.  
Hondius was de eerste die de hand van mijn broer en mij hierbij heeft geleid, niet echt de grootste 
Apelles onder de schilders van ons land, maar een geschikte leraar om bij beginnelingen de grond te 
leggen, waarop de grotere meesters die hogere stof onderwezen, zonder veel moeite hun lessen voor 
gevorderden konden uitwerken. Met leergierige hand begon ik in zwart of rood krijt of pen al snel 
treffende kopieën te maken van de werken die Goltzius ooit in koper graveerde om zo lang als de zon de 
tijden te trotseren. Het ging me bepaald niet slecht af en men geloofde zelfs dat als mijn vader of het lot 
me in deze kunst liet verdergaan ten koste van de hogere studie, ik onder de gemiddelde kunstenaars 
enige naam zou verwerven. Vanzelfsprekend heb ik me ook toegelegd op het miniatuur, klein van naam 
maar groots in verfijning, en op de techniek waaraan Pallas nu eindelijk haar vreedzame olijf gunt om 
kleuren die vroeger na een kort leven vergingen, te laten stralen in eeuwige jeugd. Misschien zijn er van 
mijn eerste werken onder vrienden nog sporen te vinden.  
 
De Vita Propria  
Sermonum inter Liberos  
Lib. II. 
[…] 
Artibus imbutos et linguis, qualibus olim 
Ipsus eram, Patriae natali carcere clausos 
505 Non tenui. Peregrè missus quae quisque locorum 
Viderit, ipse sibi scribat quandoque suisque. 

De Constantino dixi dicenda, silere4 
Ni foret ingratum, quantùm responderit usque  
Votis ille meis, quantis excesserit illa 
510 Dotibus erecti et nullis non artibus apti 
Ingenij: quàm, cum libitum est, felice Minervâ 
Et musas colit, et cuius non taedeat ipsam 
Bilbilin obtinet à Musis epigramma Latinis.  
Adde quod his aegrè contentus Apollini Apellem  
515 Miscet, et hac etiam tantum se praestat in Arte  
Parrhasium, ut, si non aliorsum Fata vocassent,  
Posset in hac etiam summis certare palaestra. 
Scilicet hunc Matri puer αύτοδίδαχτος amorem 
Debuit, hanc nascens Graphicen à sanguine traxit: 
520 Tanto uterum gestans artis flagrauerat aestu  
Ipsa super sexum genio prouecta virilem. 
[…] 
[…] Ut sileam quae dudùm gratia Cretae 
Rubra vel atra tuae est, calamo quàm dextera pollens;  
(Quippe tuae sunt illa nuces contemptaque merces, 
545 Quam tamen aut casu aut studio sibi si quis adeptam 
Sentiat, oblati cumulum non praeferat auri.) 
 
Mijn leven 
Verteld aan mijn kinderen 
Boek twee 
 
Toen ze doordrenkt waren met de kunsten en talen die ik zelf vroeger ook had ingedronken, heb ik ze niet 
langer opgesloten gehouden in de kerker van hun geboorteland. Welke streken ze op hun buitenlandse 
reizen hebben bezocht, laat ik aan een ieder om te zijner tijd zelf voor zichzelf en de zijnen op te tekenen. 
Van Constantijn heb ik al genoemd wat roem verdient, ware het niet ondankbaar om te verzwijgen hoe hij 
met zijn grote talent en aanleg voor welke kunst dan ook mijn wensen volkomen heeft bewaarheid en nog 
verre heeft overtroffen. Onder Minerva’s gunst dient hij de Muzen wanneer hij wil, en geven de Latijnse 
zanggodinnen hem epigrammen in de pen die zelf Bilbilis niet zouden vervelen. Hiermee amper genoeg 
nemend verenigt hij Apollo en Apelles. En in die kunst toont hij zich zelfs zo’n Parrhasius dat als het lot 
hem niet elders had geroepen, hij met de grootsten nog de strijd zou kunnen aangaan. Autodidact in zijn 
jonge jaren dankte hij die passie natuurlijk aan zijn moeder, van wie hij het tekenen al bij de geboorte 
meekreeg in het bloed. Want tijdens de zwangerschap was zij een fervent beoefenaar, zelfs zo dat haar 
genie dat van mannen oversteeg. 
[…] 

                                                 
4 Marge: ‘Constantinus’ [Constantijn]. 
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En ook zal ik zwijgen over de schoonheid die al vroeg je [Christiaans] tekeningen in rood of zwart krijt 
sierde, en hoe vaardig je de tekenpen hanteert. (Voor jou zijn dat tenslotte onbenulligheden en 
kwaliteiten waarop je neerkijkt, al zou iemand die ze bij toeval bij zichzelf ontdekt of door oefening eigen 
heeft gemaakt, ze voor geen goud willen ruilen.)  
 
Gedichten VIII, p. 242 
BOERTIGH GRAFSCHRIFT VOORDEN H.E VAN MAESDAM, BAILLIEU VAN RYNLAND, 
SCHILDER EN RIJMER 
Hier light een man, die moe van sitten presideren  
Aen ‘t Officieren viel, Baillieus gewijs, soo ‘theet:  
Dat oock moe; trachte sich met schild’ren te geneeren;  
Dat oock; stierf Officier, en Schilder en Poeet. 
[1679] 
 
Gedichten VIII, p. 288-290 
EPISTRE D’IMPORTANCE 
Madame,  
Ie trouue que la Catherine  
Me faict visage de chagrine,  
Depuis que vostre beau Portraict 
Que l’excellente Soeur a faict, 
5 Est devenu de mon partage,  
Sans qu’elle aijt tasté du pottage,  
Croijant l’auoir trop merité,  
De droit ou de ciuilité,  
Par sa belle voix argentine.  
10 Voijez, Madame, qu’elle est fine:  
Elle propose, sans pitié,  
Que ie vous fende par moitié,  
(I’entens, notez, en effigie)  
Pour faire piece mipartie,  
15 Et qu’en ceste dissection  
Chascun prenne sa portion:  
Car la Peinture estant donnée  
Pour un Concert d’apresdinée,  
Où chascun a faict de son mieux,  
20 Elle appartient, dit elle, à deux.  
Et j’ij consentirois, peut estre,  
Si j’en pouuois estre le maistre,  
Et vous decoupper de travers,  
Comme on taille les saules verds:  
25 Car m’appliquant pour ma conqueste  
Tout l’adorable; c’est la Teste,  
La Gorge, les Mains et les Bras,  
Ie luij quitterois tout le bas.  
Non pas que ie vous imagine  
30 Moins divine en ce qu’on devine,  
Qu’en ce qui paroist à nos ijeux:  
Mais, comme ie suis curieux  
De veoir les choses en nature,  
Ie n’aijme point la couuerture,  
35 Ni les plus precieux habits  
Sur des beautez de plus grand prix:  
Sans plus railler, ie tiens, Madame,  
L’Anatomie trop infame,  
Qui vous mettroit en deux morceaux,  
40 Comme on traicte les Artichaux:  
Et tout pour peu de froide mine  
D’une chagrine Catherine.  
Laissons donc là tout le passé;  
Nous l’aurons à meilleur marché:  
45 Faictes luij seulement la grace  
D’un Bijou qui la satisfasse,  
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Bijou de deux ou trois cent Souls:  
Elle receura bien de vous  
Toute marque de bienvueillance:  
50 Et moij j ‘en feraij la depense,  
Quoij que peu chargé de Ducats.  
Car, au moins, vous ne serez pas  
Ni fendue ni mipartie,  
I’entens tousiours, en effigie.  
55 Faict à la Haije, en bell’ humeur;  
Sans que vous en fassiez rumeur:  
Car c’est sur peine de la vie  
Que ie deffens que l’on publie,  
Ou que l’on recite par coeur,  
60 Par devant quelque bon Rimeur,  
Au grand decrij de mon honneur,  
Ces auortons de Poesie,  
Que je n’aurois jamais finis,  
Si ie ne vous l’avoij promis.  
 
En vreest dan niet, Me Vrouw; Caet mogh’er over grommen,  
Soo lang haer grommen lust: Sy sal noyt half bekommen  
‘tGheen ick Geheel besitt. Ja met veel minder spijt  
Raeckt’ ick u heel end’ all uyt mijn’ bewaering quijt,  
65 Dan dat ick u, eilaes, gescheurt sagh of gespleten,  
In Schilderij, te weten.  
Want aen het doode Beeld saegh ick ‘t met groot verdriet:  
Aen ‘t Levende, Me Vrouw, rond uijt geseght, gansch niet.  
Mart. [1682] 
 
Gedichten VIII, p. 294 
OP EEN CONTREFEITSEL 
Maeij gaf haer self te pand,  
In schilderij, te weten:  
Daer had se toe geseten  
Voor Claes haer trouw Galant.  
5 Die ‘tstuckje quamen kijcken  
Verklaerden eenerhand,  
‘t Kost beter niet gelycken.  
Claes zeij, Gemannen gh’ hebt gelijck  
En hebt het goed te weten;  
10 Maey heefter toe geseten;  
‘T is reden dat het wel gelijck’:  
Maer, magh ick oock wat seggen,  
‘t Geleeck mij wel soo wel, wouw Maeij ‘er eens toe leggen.  
12. Maij. [1682] 
 
CONTREFEITSELS GEWISSELT 
Ghij schenckt m’uw schoone Self, ick u mijn leelijck mij:  
‘T is evenwel kamp op, en elck al even blij:  
De reden is mijns Oordeels, 
Ghij houdt dat ghij mij geeft; ick krijgh; wie heeft meer voordeels?  
eod. [1682] 
 
Gedichten VIII, p. 301 
SUR DES TABLETTES à MIROIR 
Mon Marchand m’a mal satisfaict  
Si dedans le petit pacquet  
De ces miserables Tablettes,  
Vous n’apprenez quelle vous estes.  
5 Et si vous n’y trouuez tout faict,  
Sans main de Peintres ni Poetes,  
Vostre tres-excellent Portraict.  
25. Iul. [1682] 
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Gedichten VIII, p. 308 
CLUYS-WERCK. 
[…] 
Komt binnen, wandelaers: om geen’ geringhe reden  
En gunn’ ik u mijn Huijs door en doorheen te treden.  
Ick vind mijn voordeel in uw oordeel vande Kunst,  
En uw vermaeck en ‘t mijn zijn wederzijdsche gunst.  
545 Behalven een’ die ‘k u besoeck hebb danck te weten,  
Dat ‘s dat ick met mijn tuijgh van ouden tyd beseten  
Als niewe kennis maeck, en ‘tgeen ick bij gewoont  
Heb overloopen en onachtsaem bijgewoont  
Aendachtigh insien leer, en watter voor of tegen  
550 Op ‘t een en ‘t ander valt bestendigh t’ overwegen,  
En by so nauwen keur van ‘teen tot ander Lidt  
Besluijten wat ick slechts en wat ick goeds besitt.  
[…] 
[1683] 
 
Gedichten VIII, p. 334 
GRAFSCHRIFTEN VAN CASPAR NETSCHER, VERMAERT SCHILDER 
De konstighe Netscher light hier en droogt: 
Lang had hem de Dood scheel en spijtigh beooght, 
Als siende sijn’ neering de haere bederven, 
En all wien hij wilde beletten te sterven. 
5 Soo heefts’ hem in ‘t end uijt het leven geruckt, 
Om alleen baes te blijven: maer ‘tis haer misluckt: 
Wien hij ‘t vaste wesen eens heeft gegeven, 
Kan sij niet verbieden veele eewen te leven. 
‘T is op vell, vleesch en Bloed dat haer moorden wat geldt: 
10 Maer syn’ kostelycke Olie is uijt haer geweld. 
16. Ian. [1684] 
 
Dit’s Netschars leste Bedd: met reden seghtm’er van 
‘t Was een uytnemend Man. 
Hy wist een Aensicht uijt den Aensicht af te nemen, 
En met den eersten treck naer ‘t Levend soo doen sweemen, 
(5) En met den lesten soo volvoeren, man en vrouw, 
Dat ijeder wachte wie van tween eerst spreken sou. 
eod. [1684] 
 
Vraeght ghij wat Netscher was die hier light onder d’Aerde, 
Vraeght het de Tronien van sijn handwerck en haer waerde. 
Sy konden ‘t u doen sien, en hooren doen met een; 
Maer s’ hebben een gebreck, haer schort de spraeck alleen. 
eod. [1684] 
 
Hier onder light en rust de groote Netscher, 
Hoe meerder Constenaer, hoe minder Swetscher. 
[1684] 
 
De kloecke Netscher light en rust hier in sijn’ kist, 
Soo lang hij schilderde wierd Holbeen niet gemist. 
[1684] 
 
Gedichten VIII, p. 335 
EPITAPHIUM CASPARI NETSCHER 
Netschar in hoc tumulo est; cui qui se contulit inter 
Pictores, oleum perdidit atque operam. 
[1684] 
 
Grafschrift voor Caspar Netscher [FB] 
Netscher ligt hier. Wil iemand hem schilderen,  
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Dan verspilt hij olie en moeite. 
 
Gedichten VIII, p. 336 
NOCH OP NETSCHAR 
Light Netschar inden Haegh, en onder eenen Steen? 
Voor sulcken dood’ als Hij is een soo veel als geen. 
Daer hoorter veel voor hem in Oost en West te leggen, 
Van all die, met mij, weet, hoe veel sijn’ waerde woegh, 
5 Bij duijsend andere, sal geerne met mij seggen, 
Eerschriften sonder eind en zijn hem niet genoegh. 
30. Mart. [1684] 
 
Gedichten VIII, p. 338 
Hier light een dood man in, die, levend, Netschar hiet, 
‘Kzei wat hij waerdigh was: maer wie en weet het niet. 
9. Apr. [1684] 
 
Gedichten VIII, p. 347-348 
OP HET CONTERFEITZEL VAN IAN VAN CALCARS GEBOORTESTAD, DOOR HEM ZELFS 
GEDAEN, EN MEESTERLYCK GECOPIEERT DOOR IOFF. IEANNE VAN AARSSEN 
Een grote Titiaan (Arezzo moet het horen) 
En was ‘t niet langh alleen: een twede wierd geboren 
In zyn gezegend’ eeuw, in Hoogh-duits laaghste land: 
En die het niet en wist nam beide voor een hand: 
5 Ia scherp Italien en kost niet onderscheiden 
Van beider wonderen, welck wiens was van haar beiden. 
By honderd jaren heeft die twe-stryd vast gestaan; 
Men vraaghde dagelycks, of Calcar Titiaan, 
Of deze Calcar was. Nu valt het scheel in dryen: 
10 Een Titiane komt, en treedt met beid’ aen ‘t stryen; 
En strydt met een Pinceel haar beide zo gelyck, 
Dat die suff in de keur, suft, en heeft groot gelyck: 
Ia, quamens’ uit het graf, daar in zy beide leggen, 
Zy suffen even zeer, en zouden moeten zeggen, 
15 Welck is van Aerssens, welck is ons werck van weleer? 
En ick zouw zeggen, hoort: in Aarssens hand is d’eer 
Van alle handen: keert te rust, en scheidt verwondert; 
Ghy waart maar jeder een groot meester, en zy honderd. 
[1685] 
 
Gedichten VIII, p. 348 
OP DE PRINT VAN ANT. LEEWENHOECK 
Daer leeft een aerdigh Man, een vaerdigh man, en gauw, 
Die wisse wondren teelt, en heeft natur’ in ‘tnauw, 
Doorkruijpt all haer geheim, en opent all’ haer’ sloten: 
Syn’ Glase Sleuteltjens en isser geen ontsloten, 
5 Noch kan ontschieten. Dit’s die dappre man niet, maer 
Siet scherp toe, die hem soeckt, ‘tgelyckt hem op een haer. 
29. Ian. [1686] 
 
Gedichten VIII, p. 349 
IN EFFIGIEM EX ARTE QUAM NIGRAM VOCANT 
Aut penicillo Pictor, aut Sculptor stilo 
Exercet Artem, quâ sumus bis, qui sumus, 
Et aere fuso vivimus perennius: 
Nec Penicillo hic, nec Stilo, artifex nouus 
5 Idem peregit. ecce spirat ut loqui 
Imago muta gestiat. quid relliquum est? 
Nisi ut sinistrâ ac dextrâ mutili manu 
Vel solâ agamus voce, vel nutu deos. 
17. Feb. [1686] 
 
Op een portret uit de zogenaamde zwarte kunst [Vertaling: Leerintveld (1990), p. 180] 
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Of de schilder bedrijft zijn kunst met een penseel  
Of de beeldhouwer met zijn beitel, wij bestaan  
Er tweemaal door, wie we ook zijn, en wij  
Leven langer dan gegoten brons.  
Hier heeft een nieuwe kunstprofeet hetzelfde volbracht  
Maar niet met een penseel of een beitel. Zie,  
De stomme afbeelding haalt adem alsof hij iets zou  
Willen zeggen. Wat is er nu nog overgebleven?  
Niets anders dan dat wij met een niet langer bruikbare  
Linker- of rechterhand, alleen door een spreuk  
Of door een hoofdknik voor god spelen.
 
Gedichten VIII, p. 350 
IN EFFIGIEM MEAM 
Hugenius Constantinus Zulichemius hic est: 
Magna vides, Lector, nomina, rem nihili. 
eod. [1686] 
 
Op mijn portret [Vertaling: Leerintveld (1990), p. 180] 
 Dit is Constantijn Huygens van Zuilichem: 
Jje ziet, Lezer, grote namen, maar het stelt niets voor. 
 
Gedichten VIII, p. 356-357 
LA BELLE NUIT DE SON ALTESSE ROYALE MADAME 
Ce Salon enchanté, ceste illustre Machine, 
Où le Soleil pouuoit apprendre sa leçon, 
Si, pour n’estre éblouï d’une splendeur plus fine, 
Il ne se fust caché le soir en sa Maison: 
 
5 Où les Peintres fameux des Triomphes d’Orange, 
De Henri l’invincible, en si noble clarté 
Semblerent acquerir encor plus de louänge, 
Du glorieux trauail, qu’ils n’auoyent merité, 
 
Qu’en croijez vous, Beautez? fut ce la force unie 
10 Des raijons de vos yeux, qui causa tant de jour? 
Et de vos Soupirans l’idolatre manie 
Oseroit elle bien vous en faire la Cour? 
 
Ne vous en flattez point, Ieunesse; au grand prodige, 
De veoir luire à minuit un Midi tres-parfaict, 
15 Vous n’auez point de part: la verité m’oblige 
De vous apprendre au vraij, qu’un seul Astre l’a faict: 
 
Bel Astre d’outre Mer, nouueau grand luminaire, 
Qui dore nos costeaux et faict rire nos Bois, 
Tout lumiere et d’esclat, pour plus d’un Hemisphere 
20 Marie, digne Enfant Fille et Niepce de Roix. 
 
Le precieux depost de la belle Albionne, 
Rose du grand Iardin des Roses et des Lis, 
Où la Mere Amphitrite en ses bras environne 
Trois Empires sur Mer richement etablis. 
 
25 L’aijmable rejeton de l’heureuse Bretagne, 
Qui, pour l’avoir produit eust bien acquis le droit 
Du surnom de la Grande et de la Sans-compagne, 
Si desjà de tout siecle elle ne le portoit. 
 
Seigneur, benis ton peuple, acheve ton Ouurage, 
30 A quoij c’est par toy seul que nous nous attendons: 
Puis que le beau Rosier est en nostre heritage, 
Faij nous en veoir, de grace, éclorre des Boutons! 
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Ie finis malgré moij: souffrez que ie me taise, 
Qui conque me lisez: Tout ce que j ‘aij produit, 
35 Ne sont que des sursauts d’entre la gesne et l’aise, 
Reveries en fin d’une Goutteuse nuict. 
Ianuario. [1687]
 


