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Bijlage 4:  Passage over de schilderkunst in Huygens’ Mijn jeugd 

 

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

Huygens’ jeugd opgenomen. Het betreft de vertaling zoals Heesakkers die in 1987 

heeft gepubliceerd onder de titel Constantijn Huygens. Mijn jeugd (pp. 70-94). Ik 

gebruik de herdruk uit 1994.1 De door Heesakkers toegevoegde hoofdstuktitels neem 

ik ook over, net als de ingevoegde voetnoten. De passage volgt in de autobiografie op 

de passage over Huygens’ studie van de oraties van de Romeinse geschiedschrijvers en 

wordt daarin gevolgd door die over het boetseren en het snijden van penningen.  

 

Tekenen en schilderen; lessen van Hondius en Hoefnagel, 1611  

 

Toen
2
 dit onderdeel van de studie, evenals de rest van het Grieks en Latijn, naar wens 

en, zoals ik zei, ook plezierig verliep, begon mijn vader weer aan iets extra's te 

denken, wat overigens de voortgang niet mocht bemoeilijken of afremmen. Nu had hij 

bij beiden van ons van jongs af aan een aangeboren voorliefde voor het tekenen 

waargenomen. Wij kregen er niet genoeg van alles wat wij aan gravures en 

houtsneden tegen kwamen uit eigen beweging met kinderlijke hand na te tekenen. 

Daarom besloot hij na te gaan wat het resultaat zou zijn als wij ons nu op rijpere 

leeftijd zouden wijden aan deze kunst, een werkelijk nuttige ondergrond en een eerste 

vereiste voor hen die door een veelzijdige opleiding voor elke willekeurige 

maatschappelijke functie inzetbaar moeten zijn. 

Bij C. Plinius
3
 lees ik, ‘dat op gezag van een zekere Pamphilus, een schilder 

uit Macedonië die thuis was in alle wetenschappen, eerst Sicyon en vervolgens heel 

Griekenland ertoe overging om de vrijgeboren kinderen voor alles onderricht te geven 

in de diagrafie, dat wil zeggen het schilderen op buxushout. Zo verwierf dit vak de 

eerste plaats in het leerprogramma. Bij de hogere kringen bleef het steeds in ere en 

ook de middenklasse ging het beoefenen, maar de slaven was het te allen tijde 

verboden. Daarom zal men in de schilderkunst en ook in de graveerkunst (waarover 

wij het elders zullen hebben) tevergeefs zoeken naar een werk van enige faam dat 

stamt van iemand die slaaf is geweest’. Of de schilderkunst tegenwoordig dezelfde 

waardering geniet, daarover doe ik geen uitspraak, maar haar aanzien blijkt voldoende 

uit de liefde die de groten der aarde haar toedragen: degenen die haar beoefenen zijn 

van adel, ofwel de beoefenaars worden geadeld mits zij succesvol zijn. Haar nut (als 

je dat woord verstaat in materiële zin) is altijd zeer groot geweest. Toch waren dit niet 

de motieven waardoor mijn vader zich liet leiden. Hij had het resultaat gezien, dat de 

Grieken ongetwijfeld ook voor ogen had gestaan. Als volslagen leek, zoals hijzelf zei, 

had hij geconstateerd dat men op het terrein van de schilderkunst (waar men 

tegenwoordig overal mee geconfronteerd wordt) onmogelijk tot een ook maar 

enigszins gefundeerd oordeel kan komen, als men niet zelf de beginselen van deze 

kunst metterdaad in praktijk heeft gebracht. Hij had gemerkt dat belangrijke personen, 

die om hun veelzijdige ontwikkeling bekend stonden, zich de spot van de mannen van 

                                                 
1 Huygens/Heesakkers (1994), (1987)1.  
2 In de marge: 1611. 
3 In de marge: Nat. Hist. Lib. 35. c. 10. Plinius, Naturalis Historia 35, 10, 36, 76-77. 
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het vak op de hals hadden gehaald als zij over de schilderkunst hun eigen mening ten 

beste gaven. Dit had geleid tot zijn onwrikbaar besluit te bewerkstelligen dat wij - 

daar wij nu eenmaal niet in alle takken van de kunst experts konden worden - althans 

bij de voornaamste kunsten met ons oordeel nooit een belachelijk figuur zouden slaan. 

Overigens was ook dat niet zijn eerste overweging. Hij had nog een ander 

voordeel op het oog en ik zou willen dat iedereen die de zorg voor de opvoeding van 

de jeugd op zich genomen heeft, hieraan in een vroeg stadium aandacht zou schenken. 

Hij had vastgesteld dat - meer nog dan de zo edele vorm van schilderen met verf en 

penseel - het tekenen (de term is van C. Plinius
4
, dat geschiedt met krijt of stift en een 

enkele keer ook wel met een penseel, in heel veel situaties onmisbaar is, en in geen 

enkele situatie helemaal zonder nut. Als wij ons in enigerlei vorm met wiskunde 

zouden bezighouden, dan zouden wij het nut van de geoefende hand en de stift 

bemerken. Ingeval wij op reis gingen, zouden wij ons veel schrijfwerk besparen als 

wij de kunst verstonden om de bezienswaardigheden ter plekke in een schets vast te 

leggen. 

Zo deed mijn vader eerst een vergeefs beroep op de hulp van de hoogst 

begaafde kunstenaar Jacob de Gheyn, wie het toen al voor de wind ging en die 

daarom niet veel zin meer had om nog les te geven. Toen viel zijn keuze op Hendrik 

Hondius, onder wiens leiding wij kennis moesten maken met de eerste beginselen van 

de tekenkunst. Hondius was een goed mens en zijn zacht karakter maakte hem voor 

ons, welopgevoede jongelui, tot een geschikt leermeester. In zijn eigen specialisme, 

dat moet ik er uitdrukkelijk bij zeggen, was hij ook zeer kundig, maar dat was niet het 

geval met wat wij nu juist nodig hadden. Ik bedoel de kunst om elke vorm en elke 

houding van mens en dier, om de contouren van bomen en stromen, van bergen en 

andere landschapstaferelen snel in een luchtige, fleurige en levensechte tekening weer 

te geven. (In deze kunst staan onze Nederlanders momenteel op een peil dat nog door 

niemand ooit bereikt is, zelfs niet door de antieken.) Iedereen echter die hetzij in het 

burgerlijke, hetzij vooral in het militaire leven, een taak op zich neemt waarvoor hij 

de aanleg mist zal bedrogen uitkomen en zichzelf alleen maar teleurstellingen 

bezorgen. 

Onze Hondius nu had een manier van graveren die afweek van de algemeen 

gangbare methode. Zijn gravering was harder, zijn tekening stijver en meer geschikt 

om zuilen, marmer en onbeweeglijke onderdelen van gebouwen weer te geven. In de 

weergave van losse en beweeglijke voorwerpen, zoals gras, bladeren, struiken of 

vervallen ruïnes in al hun vormeloze pracht was er weinig schoonheid mee te 

bereiken. Toch acht ik de drie maanden die ik, als ik mij goed herinner, aan Hondius' 

lessen heb besteed, geen volledig verloren tijd. Er was een element in zijn werkwijze 

dat voor de beginneling heel nuttig was, namelijk zijn methode (waarover men beslist 

niet laatdunkend moet doen) om de ledematen van het menselijk lichaam stuk voor 

stuk op ware grootte of iets vergroot te laten uittekenen. Daarna leerde hij ons 

combinaties te maken en tot een afgeronde voorstelling te komen,
5
 eerst van een kind, 

dan van een volwassene en tenslotte van een groepje van drie of vier personen op één 

vel. Hij bleef er almaar op hameren dat het onmogelijk was om een levend wezen in 

het klein weer te geven, als men niet eerst met behulp van zulke anatomische studies 

een precieze kennis der afzonderlijke ledematen had verworven. Dus ook op dit 

terrein was het eerste onderricht niet zonder betekenis. Mijn verdere vorderingen laten 

zich tot mijn voldoening gemakkelijk illustreren aan de hand van de voorbeelden die 

                                                 
4 Huygens ontleent het woord aan Plinius, Naturalis Historia 35, 3, 5, 16. 
5 In de marge: Plinii verbum. Huygens zal denken aan passages als Plinius, Naturalis Historia 34, 8, 

19, 88 of 35, 10, 36, 65. 
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in mijn schetsboeken bijeengebracht zijn. De oogst is van dien aard, dat deze de 

serieuze kritiek van de kenners kan doorstaan, zelfs als men er geen rekening mee 

houdt dat het om werk uit mijn vroege jeugd gaat. Ze hebben dan ook bij velen 

bewondering gewekt. Waarom zal ik niet ronduit spreken over datgene wat mij tot eer 

strekt? Ik heb mij immers tot taak gesteld verslag te doen van mijn ondeugden zowel 

als van mijn deugden, als waren het die van een ander. 

Het meer verheven genre van tekenen, waarvan boven sprake was, heb ik 

sindsdien al naar gelang de lust en de omstandigheden incidenteel beoefend. Buiten 

medeweten van mijn vader, die daar niet erg voor geweest zou zijn omdat het te veel 

van de studie kon afleiden, ben ik vier jaar later overgegaan tot het schilderen in kleur. 

In diezelfde periode begon evenwel mijn oogaandoening zich voor het eerst te 

openbaren. Bovendien maakte ik een aanvang met de rechtenstudie.
6
 Ik heb dan ook 

maar een of twee paneeltjes gemaakt, maar ik herinner mij dat die bij mijn ouders in 

de smaak vielen. Ik geloof dat ze nog deel uitmaken van het huisraad van mijn 

moeder. 

Het meer verfijnde schilderen in waterverf dat wij miniatuurkunst noemen, ben 

ik pas veel later gaan beoefenen, onder leiding van mijn familielid Jacob Hoefnagel, 

die ik al eerder, in het begin van dit geschrift, ter sprake heb gebracht. Een bewijs 

voor mijn prestaties op dit terrein vormen de vele schilderijtjes, die ik van tijd tot tijd 

onder mijn vrienden uitdeelde en die mijns inziens terecht bewaard worden. De 

meeste heb ik afgestaan aan Hollandse vrienden, enkele aan Engelse. Mijn vrouw 

heeft er een gekregen, waarop nog gedichtjes gemaakt zijn in de tijd dat de meisjes 

Visscher en ik in dat soort speelsigheden met elkaar wedijverden. De voorstelling 

bestaat uit een paar hazelnoten, een kaarsstomp, een tabakspijp en, als ik het wel heb, 

een nogal forse vlieg. Ik had dit alles zo natuurgetrouw weergegeven, dat het mij 

oprechte complimenten opleverde, niet alleen van Hoefnagel en alle anderen die het 

gezien hebben, maar zelfs van de De Gheyns, die met complimenten bepaald niet gul 

zijn. 

 

 

Overzicht van de hedendaagse Nederlandse schilderkunst: De Gheyn sr. en De Gheyn 

jr. 

 

Nu de naam van deze mannen, met wie ik in zeer nauwe vriendschap verbonden ben 

(ik ben altijd gaarne uit op vriendschap met beroemdheden), hier gevallen is, wil ik in 

luttele bewoordingen mijn oordeel over hen geven. Ik wil namelijk graag wat 

uitvoeriger stilstaan bij de schilderkunst, die mij altijd zo dierbaar is geweest, en een 

overzicht geven van de meest vooraanstaande kunstenaars, allen tijdgenoten en de 

meesten ook zeer goede vrienden van mij. 

 In de eerste plaats was het De Gheyn sr., wiens kunst mijn grootste waardering 

heeft genoten. Als mijn meer dan gewone genegenheid nog niet voldoende zou blijken 

uit de ononderbroken vriendschap die ik hem zijn leven lang toedroeg, dan heb ik haar 

in elk geval afdoende bewezen in zijn stervensuur. Toen zijn ziekte de laatste fase was 

ingegaan en het moment daar was dat hij zijn voortreffelijke geest aan zijn Schepper 

moest teruggeven, heb ik hem uit oprechte zorgzaamheid en zonder dat iets mij 

                                                 
6 Zie noot bij p. 58. [Deze luidt: Huygens werd tegelijk met zijn broer Maurits op 2o mei 1616 als 

rechtenstudent in Leiden ingeschreven. Van ruim een jaar later, 31 mei 1617, dateert een Latijns 

gedicht ten afscheid van Leiden, alsmede een korte Latijnse toespraak; zie Gedichten 1, p. 102-103.] 



© Inge Broekman Constantijn Huygens, de kunst en het hof (2010)   Bijlage 4 

 

124 

 

daartoe verplichtte, terzijde gestaan.
7
 En zoals bij dat moment gepast was, heb ik hem 

in een christelijk vermaan toegesproken. 

 Zijn artistieke bedrevenheid was, wat de jaloezie van anderen daarop ook mag 

afdingen, van een volkomen uitzonderlijk niveau. Ik geloof niet dat men gemakkelijk 

iemand vindt die kon bogen op zo'n alzijdige kundigheid op het gebied van de 

schilderkunst als zodanig en van de ermee verbonden vaardigheden. In de gewone 

tekenkunst, of hij nu werkte met pen, krijt of houtskool, deed hij voor niemand onder. 

In het graveren, dat hij in zijn jeugd deed maar later opgaf, benaderde hij meer dan 

wie ook het peil van zijn leermeester Goltzius. Als ik hun beider portretten in 

ogenschouw neem, heb ik de grootste moeite om uit te maken wie van de twee de 

beste is. De moderne manier van etsen werkt, evenals die van vroeger, met de naald 

op met was bestreken platen. Het concept is te danken aan de stift, maar dat kon pas 

tot ontwikkeling komen door het zogenaamde koningswater, een Italiaanse vinding, 

als ik mij niet vergis. De Gheyn nu was de eerste die door zijn meesterschap de 

aandacht op de charme van deze kunstvorm vestigde en haar een unieke glans gaf. Ik 

heb Claes Visscher uit Amsterdam, zelf ook een eminent etser, wel eens horen 

beweren, dat hij zijn eigen vaardigheid enkel en alleen te danken had aan een vroeg 

werk van De Gheyn sr. Daarop waren de Emmausgangers, samen met de door hen 

niet herkende Christus, afgebeeld tegen de achtergrond van een allerlieflijkst 

landschap. Als miniaturist (met excuses voor dit woord, dat deze nieuwe materie met 

zich meebrengt) deed hij niet onder voor onze Hoefnagel, evenmin als voor de 

Italianen of voor de beroemde Oliver uit Engeland. Van deze laatste heb ik heel wat 

verbluffende werken gezien bij zijn even begaafde zoon in Londen,
8
 en ook elders. 

 De Gheyns weergave van bloemen en bladeren, de belangrijkste stof voor deze 

kunstvorm, maar ook van het menselijk gelaat en van tal van andere voorwerpen, was 

onvoorstelbaar gracieus, elegant en subtiel. Toen zijn artistiek talent zijn hoogtepunt 

bereikt had, blonk hij uit in het nu algemeen gangbare werken met olieverf. Ontelbare 

en, zo kan ik eraan toevoegen, onvergelijkelijk mooie werken bewijzen dat hij niet 

vaak in iemand zijn meedere hoefde te erkennen. Bij de uitbeelding van menselijke 

figuren en van andere levende wezens heeft hij niet altijd beantwoord aan de 

verwachtingen der kenners en ook niet aan die van mij, dat geef ik toe. Maar als het 

om levenloze voorwerpen ging, zoals boeken, papier en allerlei andere 

gebruiksartikelen, dan overtrof hij iedereen. Als hij zich aan het schilderen van 

bloemen wijdde, een van zijn favoriete thema's, dan was hij door niemand ook maar 

bij benadering te evenaren. Ja, de beide beroemdheden Brueghel en Bosschaert heeft 

hij eens en voorgoed van de zegepalm beroofd. 

 Verder had hij zich verdiept in het mooiste onderdeel van de optica, de regels 

van de scenografie, bij ons perspectief genoemd. Voor de volmaakte schilder is dit 

een absolute eis. Hij heeft hier heel wat geheimen afgekeken of zelf bedacht, die de 

praktijk ten goede kwamen, maar, zoals ik al aangaf, hij was er de man niet naar om 

dat zomaar aan anderen door te geven. 

 De Gheyn bezat een heel precieze kennis van de regels van de architectuur, 

zoals de oudheid die heeft gecanoniseerd en overgeleverd en hij beschikte over de 

gave deze trefzeker en stijlvol in de praktijk toe te passen. Om die reden genoot hij 

vooral in de krasse nadagen van zijn leven de gunst van prins Maurits. Hoewel deze 

grote krijgsman zijn leven lang niets van bouwen had willen weten, begon hij toch in 

zijn laatste levensjaren op bescheiden schaal activiteiten te ontwikkelen, die beloften 

                                                 
7 Huygens en De Gheyn waren een tijdlang buren, zij woonden beiden aan het Voorhout. 
8 In 1618 maakte Huygens zijn eerste reis naar Engeland, in gezelschap van De Gheyn jr.; bij Peter 

Oliver zag hij het werk van diens vader Isaac. 
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leken in te houden voor grote monumentale bouwprojecten, gesteld dat hij was blijven 

leven. Een van de resultaten is het stadspaviljoen, dat hij liet verrijzen nabij het paleis 

in Den Haag, in de tuin die hij eveneens zelf had laten aanleggen.
9
 Daarvoor maakte 

hij vooral gebruik van de adviezen en de hulp van De Gheyn. Tot dan toe had deze 

zijn geest met veel ingewikkelder bezigheden geplaagd, en daarom gunde hij zich 

gaarne de welkome verpozing van deze plezierige opdrachten. Zijn aanwijzingen voor 

verfraaiingen met pergola's, bloemperken, fonteinen en meer van dergelijke 

kostelijkheden vielen zeer in de smaak bij zijn heer en waren voor hemzelf ook niet 

onvoordelig, omdat hij een uitermate riante bezoldiging genoot, eerst van Maurits en 

daarna van mijn vereerde prins Hendrik. 

 Een zeer vernuftig project met rotsen die uit het water opstegen, in Italiaanse 

trant, heeft De Gheyn niet meer afgemaakt. Het werk met de bijbehorende beloning 

werd overgedragen aan zijn enige zoon Jacob. Deze hoogst begaafde jongeman doet 

zijn vader, zo hij al diens mindere mocht zijn, in elk geval geen oneer aan. Van jongs 

af aan was hij ingewijd in de bezigheden van zijn vader en nog voor hij de volwassen 

leeftijd had bereikt, schiep hij met pen, krijt of verf zulke heerlijke werken dat hij zich 

toen al met de grootste kunstenaars kon meten. De indruk op zijn tijd was 

overweldigend en hij wekte verwachtingen waarop heel Italië jaloers kon zijn. Altijd 

als ik aan dat veelbelovende en voorspoedige begin terugdenk, windt het mij zichtbaar 

op dat iemand daar zo nonchalant mee heeft kunnen omspringen; dat iemand die 

klaarblijkelijk in Nederland geboren werd ten einde voor eeuwig een parel te zijn aan 

de kroon van zijn vaderland, zijn talent zo kan begraven en kan inslapen in een 

onvruchtbaar en eerloos nietsdoen. Bijna zou ik zeggen: dat is nu het resultaat van te 

veel materiële welstand. Tot nu toe, zo meende ik, stond alleen armoede de 

ontplooiing van het genie in de weg. Tegenwoordig echter wordt het verstikt door een 

teveel aan welvaart. Toch geef ik de hoop niet op, dat gij, voortreffelijkste mijner 

vrienden, u weer zult richten op het zaaiveld waar de kiemen voor de roem sluimeren, 

ik bedoel op uw eigen geniale begaafdheid; dat gij wijzer wordt en zult bedenken 

hoeveel beter het is uw ledige uren aan iets anders te besteden dan aan nietsdoen. Dan 

zal de geest uw drijfveer zijn om deze edelste kunst weer te gaan beoefenen. 

 

 

Hendrik Goltzius en anderen  

 

Ik zou er prat op kunnen gaan dat ik behalve onze vrienden De Gheyn ook Hendrik 

Goltzius persoonlijk gekend heb, maar toen was ik nog een kind en niet in staat tot 

een oordeel over de wondere werken die hij in zijn leven gemaakt heeft. Als ik mij 

goed herinner, ben ik in Haarlem, waar hij woonde, samen met mijn broer een keer 

toevallig bij hem aan huis geweest, waar hij mij enkele werken liet bewonderen. Maar 

dat terzijde. Ik daag heel de wereld uit om mij onder de hemelhoog geprezen handen 

der graveurs er een aan te wijzen, die de hemel meer verdiend heeft dan de zijne. Het 

zou te lang duren en ook niet zinvol zijn om al de werken die hij gemaakt heeft te 

bespreken.  

Wie dit wonderbare genie langs de kortste weg wil doorgronden, moet zijn De 

Geboorte des Heren en Het Lijden des Heren
10

 bekijken, getuigenissen van de 

                                                 
9 Enige gegevens over dit paviljoen vindt men in J.Q. van Regteren Altena, ‘Grotten in de tuinen der 

Oranjes’, Oud Holland 85, 1970, p. 33-44. 
10 Het is niet met zekerheid vast te stellen aan welke werken Huygens denkt. Voor een reeks 

passievoorstellingen zie E.K.J. Reznicek, Die Zeichnungen von Hendrick Goltzius, Utrecht 1961, 1, 
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grootste durf. Wat kenmerkend is voor Albrecht Dürer, Lucas van Leyden en...,
11

 

genieën die hun weerga niet kennen, heeft hij in die werken zo knap tot uitdrukking 

gebracht, dat men zou denken dat deze kunstenaars in hem weer op de wereld zijn 

teruggekeerd. Overal heeft hij er de grootste kenners van deze kunst mee om de tuin 

geleid. Voor deze kunstenaar is werkelijk geen bewondering groot genoeg. Helaas 

heeft zijn uitmuntende faam tijdens zijn leven door twee factoren schade opgelopen: 

zijn gebrekkig talent als schilder en de waanzin van de alchimie. Het zal velen 

paradoxaal in de oren klinken, dat hij de uitmuntende naam die hij met zijn 

graveerwerk verwierf weer goeddeels teniet deed met zijn schilderwerk. En wat de 

tweede factor betreft, de alchimie: deze heeft hem niet alleen zijn vermogen, maar ook 

zijn oog gekost. 

Cornelis van Haarlem, leeftijd- en stadgenoot van Goltzius, betoon ik 

voldoende eer door hem in één adem met deze te noemen. Gelet op het peil dat de 

kunst nu heeft bereikt, mag hij het lot dankbaar zijn dat hij niet dertig jaar later is 

geboren. In zijn eigen tijd gold hij als een beroemdheid, maar in onze tijd zou hij 

nauwelijks enige waardering gevonden hebben. Toch steeg hij als kunstenaar boven 

de middelmaat uit en hoeft het vaderland zich niet voor hem te schamen. 

Hendrik Vroom heeft met zijn vroege geboorte hetzelfde geluk gehad. Als 

maker van zeestukken had hij een grote naam, maar hij wordt nu door Porcellis en 

zelfs door de andere minder bekende schilders in dit genre zozeer overvleugeld, dat ik 

hen nauwelijks in één adem durf te noemen.  

De landschapschilders, zoals ik de schilders wil noemen die zich hoofdzakelijk 

toeleggen op het schilderen van bossen, weiden, bergen en dorpjes, zijn in de huidige 

Nederlanden zo ontzaglijk rijk vertegenwoordigd en van zo'n hoge kwaliteit, dat het 

een compleet boekje zou vergen om ze elk afzonderlijk te behandelen. Ik laat hun 

faam, die bij mannen als Poelenburgh Uttenbroeck en Van Goyen werkelijk niet 

gering is, liever voor zichzelf spreken en noem hier slechts twee representanten, 

namelijk Jan Wildens en Esaias van de Velde. Ik stel deze twee praktisch op één lijn 

met Paulus Bril, die ook uit de Nederlanden afkomstig is, maar in het buitenland is 

gestorven. Je zou bijna zeggen dat de stukken van deze bijzonder knappe schilders 

alleen maar in zoverre van de realiteit verschillen, dat de warmte van de zon en de 

koelte van het briesje er niet op te voelen zijn. 

Even talrijk en misschien wel even succesvol zijn in deze tijd in de 

Nederlanden de schilders die ik gewoonlijk de historieschilders noem, al is die term 

misschien niet zo goed gekozen. Ik denk hier aan de Amsterdammers Pieter Isaacsz, 

Lastman en Pijnas en aan de Utrechtenaren Bloemaert, Honthorst, Ter Brugghen en 

Van Baburen. Verder noem ik de namen van de Haagse Evert van der Maes en de 

Antwerpenaren Snijders, de dierenschilder,
12

 en Abraham Janssens, Van Dyck en 

andere kunstenaars, de meesten zeer getalenteerd en mij persoonlijk bekend. 

 

 

Rubens  

 

Maar een van de zeven wereldwonderen is voor mij de vorst, de Apelles onder de 

schilders, Peter Paul Rubens. Wat hierboven
13

 werd geprezen in de Macedoniër 

                                                                                                                                            
p.249-250 en 11, p.262-273 en F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings Engravings and 

Woodcuts, VIII, Amsterdam, z.j., p. 10-11. 
11 In het handschrift is de ruimte, opengelaten voor een derde naam, niet ingevuld. 
12 In de marge: Steenwyck. Bedoeld is de schilder Hendrick van Steenwijck jr. 
13 zie de Pliniustekst op p.70. [Zie de tweede voetnoot van deze bijlage.] 
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Pamphilus, geldt ook voor hem: hij is een schilder ‘die thuis is in alle 

wetenschappen’. Door hem voor de staatsdienst in te zetten, hebben de Spaanse 

landsheren laten zien dat deze man voor meer was geboren dan alleen de 

schildersezel. Toen hij in brede kring grote roem had verworven en ruimschoots zijn 

aandeel geleverd had in de esthetische bevrediging van de mensen, gelastten zij hem 

de gaven van zijn goddelijk talent ten dienste te stellen van het algemeen nut. 

De jaloezie van de Italianen bleef Rubens natuurlijk niet bespaard. Ja, God 

betere het, zelfs de Engelsen, die zich door de aankoop van een paar buitenlandse 

doeken al competent wanen om over hem te oordelen, laten zich niet onbetuigd. Hoe 

vaak echter heeft zijn zonlicht deze schaduwen weer verdreven. Ik voor mij ben er 

steeds van overtuigd geweest dat er, ook buiten de Nederlanden, niemand is en ook 

niet gauw zal komen, die zich met hem zou kunnen meten in de brede scala van 

onderwerpen, de uiterst gedurfde gratie der vormen of de volmaakte veelzijdigheid in 

alle genres van de schilderkunst. Immers ook in de landschapjes, die hij kort geleden 

maakte, toen de pest hem dwong de stad voor het platteland te verruilen, houden 

overvloedige produktie en schoonheid weer gelijke tred. Als je op schrift zou 

inventariseren wat hij in zijn eentje met zijn penseel heeft gemaakt, hoe dik zou zo'n 

boek al niet worden! Trouwens, niemand anders dan Rubens zelf lijkt mij daartoe in 

staat. Hoe dikwijls heb ik niet gewenst dat hij de wereld zou verblijden met zo'n 

catalogus van zijn werk, het beste beeld dat men zich van hem zou kunnen vormen. 

Had ik de vriendschap met hem kunnen cultiveren, iets wat het ongelukkige 

tijdsgewricht tot nu toe heeft verhinderd, dan zou ik hem dat steeds hebben 

voorgehouden. 

Van zijn vele schilderijen is er een, dat mij altijd is bijgebleven. Dat kreeg ik 

een keer te zien bij mijn vriend Nicolaas Sohier, in diens prachtig ingerichte huis in 

Amsterdam. Daarop is het afgehouwen hoofd van Medusa
14

 geschilderd, omkranst 

door slangen die uit haar ontspruiten. Het gelaat van de wonderschone vrouw heeft 

zijn gratie nog bewaard, maar tegelijk wekt het afgrijzen door de zojuist ingetreden 

dood en door de krans van afzichtelijke slangen. De combinatie is zo geraffineerd 

uitgevoerd, dat de toeschouwer door de plotselinge confrontatie (normaal is het 

schilderij namelijk afgedekt) geschokt wordt, maar tegelijk de ontroering ondergaat 

van de levensechtheid en de schoonheid, waarmee het wrede onderwerp is 

weergegeven. 

Nu ik mij zo lovend uitlaat over iets wat ik liever bij vrienden zie hangen dan 

in mijn eigen huis, schiet mij het mooie antwoord te binnen van een Teutoonse gezant 

te Rome.
15

 Bij een kostbaar schilderij, dat op het Forum Romanum werd 

tentoongesteld, een voorstelling van een bejaarde herder met zijn staf, vroeg iemand 

hem of hij enig idee had van de waarde. Met de onbevangenheid die dat volk eigen 

was, antwoordde hij dat hij zo'n man in het echt nog niet voor niets wou hebben. Ik 

heb geen boodschap aan de critici die de schoonheid van iets afmeten aan het 

afgrijzen dat ervan uitgaat. Als iemand mij moord en doodslag wil bezingen met 

hetzelfde mooie stemgeluid, waarmee hij vrolijke en komische situaties kan schetsen, 

dan verzoek ik hem beleefd stof en voordracht beide op mijn smaak af te stemmen. 

Mooie onderwerpen kunnen bij een minder elegante presentatie nog wel overkomen, 

maar wat lelijk is, kan nooit door de presentatie tot iets bekoorlijks worden. 

 

 

                                                 
14 Een soortgelijk stuk van Rubens bevindt zich nu in het Kunsthistorisches Museum in Wenen (inv. nr. 

3834). 
15 In de marge: Plin. lib. 35. c. 4. Huygens verwijst naar Plinius, Naturalis Historia 35, 4, 8, 25. 
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Portretschilders; Van Ravesteijn en Van Mierevelt  

 

Tenslotte zijn er nog de schilders (en dat zijn niet de geringsten) die zich met het 

menselijk gelaat bezighouden. Zij verdienen misschien niet zoveel bewondering, 

omdat zij al hun krachten concentreren op een enkel uiteinde van het menselijk 

lichaam. Toch hebben zij een edel en voor het mensdom onmisbaar beroep. Dankzij 

hen gaan wij in zekere zin niet dood en houden wij als nageslacht contact met ons 

voorgeslacht. Dat is een genoegen waar ik zeer aan hecht. Ik ken dan ook geen groter 

plezier dan dat het mij vergund wordt om de geportretteerde gelaatstrekken te 

aanschouwen van iemand, over wiens levenswandel ik heb gelezen of horen vertellen. 

Het maakt niet uit of het om een goed of slecht mens gaat. Men kan zeggen wat men 

wil, maar de gelaatsuitdrukking is een unieke openbaring van iemands ziel. Ik ben dat 

meer door eigen ervaring en observatie gaan inzien, dan door aanwijzingen van 

anderen.  

Een uitblinker in het genre was mijn voortreffelijke plaatsgenoot Paulus
16

 van 

Ravesteijn en hij is dat nog, al blijft hij enigszins onder zijn niveau sinds hij, lang na 

zijn terugkeer uit Italië, in zijn nobele en eens zo frisse manier van schilderen weer 

iets is gaan toelaten van de oude zuurdesem,
17

 iets van de trekken die zijn land van 

herkomst verraden. Ik heb het een keer meegemaakt dat hij in het huis van mijn vader 

oog in oog stond met een van zijn eigen vroege werken. Met de hem eigen 

onbevangenheid bekende hij, dat hij nu niet meer de pretentie zou hebben nog iets te 

maken dat het zou halen bij zijn jeugdwerken, laat staan dat het deze zou overtreffen. 

Maar waarom nog langer blijven staan bij figuren van de tweede rang? Ik kan 

de rest laten rusten en volstaan met de naam van Michiel van Mierevelt, in dit genre 

facile princeps. Wie of wat deze naam betekent, is genoegzaam bekend, niet alleen in 

Delft, Holland, de Nederlanden of Europa, maar, zo dunkt mij, in heel de wereld. 

Zeker, onze voorouders hadden Holbein en Pourbus en anderen, mijn hemel, allen 

figuren die eeuwige roem verdiend hebben. Onze Van Mierevelt echter, die hen over 

de gehele linie evenaart, stijgt naar mijn smaak in één opzicht nog boven hen uit. 

Niemand heeft namelijk ooit kunnen constateren, dat hij niet zichzelf was, dat hij zijn 

doel uit het oog verloor, dat hij, zoals dat heet, van zijn spoor afweek. Maar al te vaak 

zie je portretschilders in overdreven ijver de eigen beperkte aanleg en de realiteit 

geweld aandoen en tot iets gekunstelds vervallen. Zij zijn er heilig van overtuigd de 

natuur in al zijn eenvoud te imiteren, maar in feite zetten zij haar een masker op. De 

ogen krijgen een woeste levendigheid, de neus een starre gezwollenheid, de mond een 

gemaakte charme alsof hij zo zou kunnen gaan spreken, de hals en de borst een hoe 

dan ook onmogelijke verdraaiing, zodat de geportretteerde die het bekijkt, zichzelf in 

zijn eigen portret moet zoeken en de indruk heeft ‘dat het verhaal wel over hemzelf 

gaat, maar een andere titel heeft gekregen.’
18

 Inderdaad, hoe waar is Seneca's 

uitspraak over de nabootsing: ‘De afbeelding blijft altijd achter bij de realiteit.’
19

 In 

dit verband citeer ik daarom altijd graag de bekende woorden van Tacitus: ‘Tussen 

kunst en bedrog loopt blijkbaar slechts een dunne scheidslijn.’
20

 Als iets namelijk met 

overmatige ijver gedaan wordt, wordt het tenietgedaan, en als iets precies naast de 

deugd ligt, wordt het ondeugd. 

                                                 
16 Lees Jan. 
17 Huygens ontleent de Griekse woorden aan 1 Korinthiërs 5:7. 
18 Horatius, Sermones 1, 1, 69-70. 
19 In de marge: Praefat. in Controv. Seneca Rhetor, Controversiae, Praefatio 6. 
20 Tacitus, Annales 4, 58. 
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Bij Van Mierevelt ligt de kunst geheel op één lijn met de natuur en de hele 

natuur ligt vervat in zijn kunst. De oorzaak hiervan laat zich gemakkelijk raden. Als 

iedereen deed wat hij doet, zou er tegenwoordig minder verwarring en minder 

ondoorzichtigheid zijn. Hij zoekt de werkelijkheid en omdat het uiterlijk van de 

werkelijkheid, zoals wij al zeiden, simpel is, vindt hij haar, doordat hij haar haar eigen 

gewaad laat en haar vrij houdt van alles wat vreemd is. Terzelfder tijd is zijn eigen 

inbreng als kunstenaar van het hoogste gehalte. Met name de zachtheid van het vlees, 

die men zelden tot uitdrukking brengt, weet hij met een schier onnavolgbare 

trefzekerheid weer te geven. Let men op 's mans verdere manier van doen, dan ziet 

men daarin zijn trant van schilderen weerspiegeld. Bij de behandeling van moeilijke 

onderwerpen is zijn optreden, zijn houding en zijn taalgebruik eenvoudig. Met opzet 

verschuilt hij zich achter een masker van onwetendheid en de deskundigen maakt hij 

het daarmee knap lastig. 

Voor alles wat de mens aangaat, is er een tijd van groei, van stilstand en van 

achteruitgang. Zo is ook deze reus reeds lang de fase van de neergang ingegaan en 

geldt voor hem wat ik zei van Van Ravesteijn, dat hij het werk, gemaakt in de kracht 

van zijn leven, eerder bewondert dan dat hij het nog evenaart; overigens nog altijd met 

dien verstande, dat hij onder alle schilders de zegepalm blijft dragen en zelfs bij de 

afname van zijn capaciteiten nog bewijst hoezeer hij superieur was aan de knapste 

schilders uit alle eeuwen. Ik kan dan ook niet anders dan wensen dat wij hem nog lang 

mogen behouden, zelfs nu hij zijn roem en zijn talenten heeft overleefd. Ik beschouw 

het als een eer tot zijn beste vrienden te behoren. 

 

 

Rembrandt en Lievens  

 

Met opzet heb ik bij deze parade een jong en edel Leids schildersduo onvermeld 

gelaten. Als ik zeg dat zij de enigen zijn die het kunnen opnemen tegen de absolute 

genieën onder de vele eerder genoemde grootheden, zelfs dan doe ik aan de 

verdiensten van die twee nog niet voldoende recht. En als ik zeg dat zij die genieën 

spoedig zullen overtroeven, dan vertolk ik slechts de verwachtingen die de beste 

kenners van hen koesteren op grond van hun verbazingwekkend debuut. Afgaande op 

hun afkomst, vind ik hen het sterkste bewijs tegen het bestaan van een adel door het 

bloed. Je hebt wel mensen die alleen bij deze adel zweren, maar ik herinner mij hoe 

geestig die te kijk gezet zijn door de vinnige Italiaanse satirenschrijver Traiano 

Boccalini, een modern auteur die in een heel zorgvuldige en zuivere stijl schrijft. In 

een verhaal over de anatomische ontleding van een lijk van een edelman laat hij de 

aanwezige artsen na een nauwkeurig onderzoek van de aderen eenstemmig verklaren, 

dat de adeldom niet in het bloed zat, want daarin bleek de man niet van de gewone 

burger of de boer te verschillen. 

Van onze twee schilderjongens was de een de zoon van een gewone burger, 

een naaldwerker. De ander was de zoon van een molenaar, al was hij beslist niet van 

hetzelfde meel gebakken. Bij wie zou de mond niet openvallen, als hij achter zulke 

ploegen de twee wonderen van talent en vaardigheid uit de vore zag opschieten?
21

  

                                                 
21 Huygens maakt een toespeling op het verhaal over de Griekse mythologische held Kadmos, vooral 

bekend uit Ovidius, Metamorphoses 3, 1-130; toen Kadmos in Boeotië een draak gedood had en diens 

tanden had uitgezaaid, ontsproten daaruit volwassen gewapende mannen. 
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Vraag ik naar de leermeesters
22

 uit hun kinderjaren, dan kom ik terecht bij 

personen die buiten de lagere milieus nauwelijks bekendheid hebben genoten. Door 

de geringe welstand der ouders waren de jongens wel aangewezen op leermeesters die 

niet zo'n hoog leergeld vroegen. Zou men deze leermeesters nu confronteren met hun 

leerlingen, dan zouden zij dezelfde schaamte voelen als de leraren gevoeld zullen 

hebben die het eerste onderricht in de dichtkunst gaven aan Vergilius, in de retorica 

aan Cicero en in de wiskunde aan Archimedes. Maar, het zij gezegd met respect voor 

ieders eigen capaciteiten en zonder iemand tekort te doen (wat voor belang zou ik 

daarbij immers hebben?): deze twee danken niets aan hun leermeesters maar alles aan 

hun aanleg. Als zij nooit een opleiding genoten hadden, maar aan hun lot waren 

overgelaten en op een toevallig moment door de drang tot schilderen gegrepen zouden 

zijn, dan zouden zij naar mijn overtuiging dezelfde hoogte bereikt hebben als nu. Het 

is onjuist te denken dat zij het door de leiding van anderen zo ver gebracht hebben. 

De eerste, die ik typeerde als de zoon van een naaldwerker, heet Jan Lievens, 

de andere, wiens wieg in de molen stond, Rembrandt. Beiden zijn nog zonder baard 

en aan hun gezicht te oordelen meer kind dan jongeman.
23

 Het ligt niet in mijn macht 

en het is ook niet mijn bedoeling hen elk afzonderlijk op hun werken en hun inzet te 

beoordelen. Evenals hierboven van Rubens, zou ik vooral ook van deze twee willen 

dat zij zorgden voor een inventaris van hun werken, voor een beschrijving van hun 

schilderijen. Daarin zouden zij, na een bescheiden verantwoording van hun 

werkwijze, bij al die schilderijen moeten aangeven (ter bewondering en tegelijk ter 

lering voor alle komende generaties) hoe en waarom zij ze hadden ontworpen, 

gecomponeerd en uitgewerkt.  

Zo voor de vuist weg durf ik wel te stellen dat Rembrandt in trefzekerheid en 

levendigheid van emoties de meerdere is van Lievens. Omgekeerd wint deze het door 

een grootsheid in vinding en in gewaagdheid van onderwerpen en vormen. Al wat zijn 

jonge geest nastreeft moet groots en verheven zijn. Liever nog dan zich aan de ware 

grootte van het afgebeelde te houden, geeft hij zijn afbeelding een groter formaat. 

Rembrandt daarentegen concentreert zich graag vol overgave op een klein 

schilderij en bereikt in het kleine een resultaat, dat men in de grootste stukken van 

anderen tevergeefs zal zoeken. Als voorbeeld noem ik het schilderij van het berouw 

van Judas,
24

 die de zilverlingen, de prijs voor de onschuldige Heer, terugbrengt bij de 

hogepriester. Zet daarnaast heel Italië, ja, alles wat er vanaf de verste oudheid aan 

wonderen van schoonheid is overgebleven. Het gebaar van die ene tot wanhoop 

vervallen Judas (om van al de andere indrukwekkende figuren op dit ene schilderij 

maar te zwijgen), die ene uitzinnige Judas die het uitschreeuwt, die smeekt om 

vergiffenis, die echter geen hoop meer heeft en in wiens gezicht alle sporen van hoop 

zijn uitgewist; de blik verwilderd, de haren uitgerukt, de kleren gescheurd, de armen 

verwrongen, de handen tot bloedens toe ineengeknepen; in blinde opwelling is hij op 

zijn knieën neergevallen, heel zijn lichaam gekronkeld in deerniswekkende 

afzichtelijkheid. Dit geheel zet ik naast al de schoonheid, die door de eeuwen is 

voortgebracht. Dit wil ik de naïevelingen voorhouden, die willen beweren (en ik heb 

ze daarvoor al eerder gekapitteld) dat er nu niets meer wordt geschapen of in woorden 

uitgedrukt, wat de oudheid niet al eerder had uitgedrukt of geschapen. Ik houd 

                                                 
22 Rembrandt had in Leiden les van Jacob van Swanenburgh, Lievens van Joris van Schooten; daarna 

waren beiden in de leer bij Pieter Lastman te Amsterdam. 
23 Als wij aannemen dat Huygens deze bladzijden schreef in de maanden februari-maart 1631 (zie 

Nawoord, p. 134), dan was Lievens op het moment van schrijven 23 en Rembrandt 24 jaar oud. 
24 Voor dit schilderij, thans in Engeland in particulier bezit, zie J.Bruyn e.a., A Corpus of Rembrandt 

Paintings 1, 1625-1631, The Hague-Boston-London 1982, p. 177-195, met diverse afbeeldingen. 
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staande: bij geen Protogenes, Apelles of Parrhasius is ooit opgekomen of zou, 

mochten zij op aarde terugkeren, ooit kunnen opkomen wat door een jongen, door een 

Hollander, door een molenaar die nog geen baard heeft, in één mensenfiguur is 

bijeengebracht en in zijn totaliteit weergegeven. Verbazing overvalt mij als ik dit zeg. 

Hulde, Rembrandt! Troje, ja, heel Azië overbrengen naar Italië
25

 is een geringere 

prestatie dan de hoogste eretitel van Griekenland en Italië overdragen aan de 

Hollanders, en dat door een Hollander die zich nog nauwelijks buiten de muren van 

zijn geboortestad gewaagd heeft. 

Ik denk dat ik hierboven de eigen aard van Lievens terloops al voldoende heb 

aangegeven. Hij is een jongeman van grote geestkracht en als hem tijd van leven 

gegeven wordt, mag men de grootste verwachtingen van hem hebben. In allerlei 

zaken heeft hij een scherp en diepgaand inzicht, rijper dan dat van een volwassen 

man, zoals ik bij gesprekken meer dan eens heb kunnen vaststellen. Mijn enige 

bezwaar geldt doorgaans zijn onbuigzaamheid, die voortspruit uit een overmatig 

zelfvertrouwen. Elke kritiek wordt door hem dan ook ofwel vierkant afgewezen 

ofwel, als hij de juistheid ervan erkent, kwalijk verdragen. Die slechte eigenschap, die 

op elke leeftijd schadelijk is, is in de jeugd eenvoudig funest. Immers, een klein beetje 

zuurdesem verzuurt het hele deeg.
26

 En alwie sterk behept is met de ondeugd die veel 

op deze slechte eigenschap lijkt, ‘misleidt zichzelf’, naar het woord van de Schrift.
27

 

Het getuigt van grote wijsheid om te beseffen dat God, zoals de dichter zegt, ‘met 

spaarzame hand een ieder heeft gegeven wat toereikend is’,
28

 maar dat nooit iemand 

alles gekregen heeft; en om bijgevolg iedereen tegemoet te treden, wie het ook is, met 

een ontvankelijk hart en een leergierig verstand, in de overtuiging dat er van wie dan 

ook altijd iets te leren valt. 

Afgemeten aan zijn leeftijd is de produktie van de illustere jongeman immens. 

Als je de maker naast zijn schilderijen zet, kun je nauwelijks geloven dat zo'n 

onaanzienlijk boomstammetje zoveel vruchten kan dragen. In het schilderen van het 

menselijk gelaat heeft hij een wonderbaarlijke hoogte bereikt. Wie die sterke, 

ontembare geestdrift, die in vermetele ambitie de hele natuur poogt te bestrijken, zou 

kunnen afremmen en de geniale schilder ertoe brengen zich te concentreren op dit 

lichaamsdeel, waarin de essentie van de mens naar geest en lichaam op wonderlijke 

wijze is samengebald, zou hem een goede dienst bewijzen. In wat wij gewoonlijk 

historiestukken noemen zal de kunstenaar, hoe wonderbaarlijk begaafd hij ook mag 

zijn, de levendigheid en vindingrijkheid van Rembrandt namelijk niet gauw evenaren. 

Bij onze Prins hangt een schilderij van een soort Turkse vorst met een 

Hollands hoofd, bij Brouart een portret van een oud en gerimpeld gezicht zoals men 

een filosoof geeft. De Gheyn heeft, meen ik, een paar jongensportretten en Sohier 

heeft diverse portretten die de schilder al enige tijd geleden heeft gemaakt, toen hij 

nog een leerjongen was. Het zijn werken van ongekende waarde en van weergaloze 

artisticiteit. Laten wij hopen dat wij de maker nog lang mogen behouden. 

Ik moge terloops vermelden dat ik een keer samen met mijn broer bij hem 

geweest ben, toen hij mij nog niet kende. Onmiddellijk kreeg hij zin om mijn gezicht 

                                                 
25 Huygens vergelijkt de prestatie van Aeneas, de hoofdfiguur uit Vergilius' epos Aeneis, die een aantal 

van de overlevenden uit het verwoeste Troje naar Italië voerde en zo de basis legde voor het nieuwe 

wereldrijk Rome, met de prestatie van Rembrandt, die de schilderkunst in Holland op een peil bracht 

dat kon wedijveren met het peil van de antieke schilderkunst. Hij bracht als het ware de ongeëvenaarde 

antieke schilderkunst over naar Holland. 
26 In de marge: Corinth. 2. Huygens citeert echter 1 Korinthiërs 5:7. 
27 In de marge: Ibid. Huygens citeert echter Galaten 6 : 3. 
28 Horatius, Carmina 3, 16, 44. 
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te schilderen. Ik verzekerde hem dat ik hem daartoe graag de gelegenheid wilde 

geven, als hij naar Den Haag wilde komen en een poos bij mij wilde logeren. Zijn 

verlangen was zo onweerstaanbaar, dat hij al na een paar dagen kwam aanzetten met 

de verklaring dat hij vanaf dat eerste moment 's nachts niet meer had kunnen slapen 

en overdag zo in de war was geweest dat hij niet had kunnen werken. Zo 

onafgebroken was mijn beeld hem bijgebleven, dat hij niet langer meer kon wachten 

om zijn geestdrift te bevredigen. Het effect van zijn verbeeldingskracht was des te 

merkwaardiger, omdat hij zich doorgaans moeilijk en slechts met tegenzin liet 

overhalen iemand poserend te portretteren. Omdat het al winter was en de dagen kort 

waren en ik bovendien vanwege drukke werkzaamheden maar weinig tijd had om te 

poseren, nam hij er genoegen mee mijn kleren en mijn blote handen te schilderen (en 

dat op een werkelijk zeer fijnzinnige manier) en het gezicht tot het begin van de lente 

uit te stellen. Ook daarvoor kwam hij lang voor de afgesproken datum aanzetten. Toen 

hij het werk af had, sprak er zo'n enthousiasme uit, dat ik de uitmuntende maker ervan 

de eer heb aangedaan het voor altijd een plaats te geven onder mijn dierbaarste 

kostbaarheden.
29

 Van Mierevelt en talloze anderen kijken er dagelijks met de grootste 

bewondering naar. Wel zijn er mensen die vinden dat in het peinzende gelaat de 

levendigheid van mijn geest minder goed tot uitdrukking komt, maar daarop moet ik 

zeggen dat dat de schuld is van mijzelf. Ik was in die periode verwikkeld in een 

ernstige en nogal belangrijke familieaangelegenheid, en zoals dat gaat, lieten de 

zorgen die ik probeerde voor mij te houden zich duidelijk aan mijn gezicht en ogen 

aflezen. 

Op één punt heb ik echter ook kritiek op de beroemde jonge mannen, van wie 

ik in mijn verhaal haast niet kan afstappen. Zoals ik Lievens al heb verweten, zijn zij 

nogal zelfverzekerd en hebben zij het tot nog toe niet nodig gevonden om een paar 

maanden uit te trekken voor een studiereis door Italië. Dat is natuurlijk dat vleugje 

onverstand bij figuren die voor het overige zo geniaal zijn. Als iemand hun dat uit het 

jonge hoofd kon praten, werkelijk, hij zou daarmee het enige nog ontbrekende 

element aandragen voor de vervolmaking van hun artistiek vermogen. Wat zou ik het 

op prijs stellen als zij kennis zouden maken met een Rafael en een Michelangelo en de 

moeite zouden nemen hun ogen te laven aan de scheppingen van zovele reusachtige 

geesten! Hoe snel zouden zij dat alles beter kunnen en de Italianen redenen geven 

naar hun eigen Holland te komen. Deze mannen, geboren om de kunst ten top te 

voeren, kenden zij zichzelf toch beter! 

Laat ik ook het voorwendsel noemen waarachter zij zich graag verschuilen en 

waarmee zij hun geringe mobiliteit rechtvaardigen. Zij zijn nu, zo zeggen zij, in de 

kracht van hun jaren en daar moeten zij in de eerste plaats van profiteren; zij hebben 

geen tijd te verdoen aan verre reizen. En bovendien, de beste Italiaanse schilderijen, in 

het genre dat tegenwoordig bij koningen en vorsten boven de Alpen het meest geliefd 

is en verzameld wordt, moet men buiten Italië zoeken. Wat je ginds met veel moeite 

her en der verspreid opspoort, krijg je hier in overvloed te zien, tot verzadigens toe. 

Ik laat het in het midden in hoeverre dit excuus geldig is. Ik voel mij 

gedrongen te verklaren dat ik een dergelijke toegewijdheid en volharding nog bij geen 

groepering van mensen, bij geen bezigheid en bij geen leeftijd ooit heb waargenomen. 

Want waarlijk, zij buiten hun tijd uit.
30

 Dit is het enige wat voor hen telt. Het 

wonderlijkste is nog dat zelfs de onschuldigste genoegens van de jeugd door hen als 

                                                 
29 Het door Lievens in 1628/1629 geschilderde portret van Huygens is eigendom van het Musée de 

Douai, maar is in bruikleen afgestaan aan het Rijksmuseum; voor een reproduktie zie Jan Lievens, ein 

Maler im Schatten Rembrandts, tentoonstellingscatalogus Braunschweig 1979, p. 69. 
30 In de marge: Ephes. Efeziërs 5 : 16. 
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tijdverlies worden afgedaan. Het deert hen zo weinig, dat je zou denken met bejaarden 

te doen te hebben, die zat van jaren zijn en al die onbeduidendheden allang achter zich 

hebben. Deze onvermoeibare volharding in noeste arbeid mag snel tot grote resultaten 

leiden, toch heb ik vaak gewenst dat de uitmuntende jonge mannen zich hierin wat 

zouden matigen en ook rekening zouden houden met hun gestel, dat door hun zittend 

leven nu al niet zo sterk en robuust is. 

 

 

Torrentius  

 

Ik denk dat de geïnteresseerden in de schilderkunst die deze bladzijden lezen, bij 

voorbaat van mij verwachten dat ik Johannes Torrentius niet onbesproken laat. Ik 

popel dan ook om aangaande zijn schilderkunst zonder verdere omhaal van woorden 

te verklaren, dat de man naar mijn idee in de weergave van levenloze voorwerpen een 

mirakel lijkt. Ik geloof niet dat er snel iemand zal komen, die in staat is om 

voorwerpen van glas, tin, aardewerk en ijzer, die een bepaald soort glans hebben en 

die men tot nu toe eigenlijk te moeilijk achtte voor het penseel, met zoveel 

uitdrukkingskracht en met zulke subtiele schoonheid af te beelden. Het is mij bekend 

dat het mateloze enthousiasme over dit werk bij het grote publiek (zoals dat nu 

eenmaal gaat bij iets wat nieuw is) de afgunst van De Gheyn sr. heeft opgewekt. De 

oude man, wie de eerzucht ook niet helemaal vreemd was, heeft Torrentius zelfs een 

keer uitgedaagd tot een kunstwedstrijd, omdat hij diens volgelingen met de nodige 

arrogantie en minachting voor alle andere kunstbroeders had horen opscheppen over 

hun nieuwe Apelles. Hij heeft het zelfs bestaan om nog in zijn laatste levensdagen met 

grote onstuimigheid een werk te maken dat met de wonderwerken van Torrentius 

vergeleken moest worden. Ik heb hun beider werk echter nooit naast elkaar gezien. 

Was dat wel het geval geweest, dan nog zou ik mij in deze moeilijk kwestie niet aan 

een oordeel wagen. Ik houd mijn definitieve mening over hen beiden voor mij, maar 

ik durf wel te beweren dat er in het werk van De Gheyn niets is dat de kenners qua 

aanpak en methode voor raadsels stelt. Torrentius echter laat iedereen die vat op zijn 

werk wil krijgen in het ongewisse en al de discussies over zijn gebruik van een 

afwijkend soort pigment, olie en, niet te geloven, zelfs penselen, hebben tot nu toe 

ook niets opgeleverd.  

Van deze onzekerheid bij de aarzelende critici is grif gebruik gemaakt. De 

schilder zelf namelijk, een meesterlijk charlatan, of zijn aanhangers, merendeels grote 

onbenullen, hebben het onzinnige gerucht de wereld in gestuurd, dat aan het pigment, 

indien gewreven door zijn welhaast goddelijke hand, harmonieuze klanken ontlokt 

zouden worden; zoiets dus als de harmonie der sferen, die sommige filosofen van 

hetzelfde waarheidslievende soort ons hebben willen aanpraten. Zoals vaak gebeurt, 

kwam het bij zijn aanhang van bijval tot bewondering, van bewondering to verbazing 

en ten slotte tot het geloof in wonderen. Alsof het de Schrift zelve is, geloven zij het 

verhaal van hun Heer (dit is de aanspreekvorm die de heilige bedrieger bij hen heeft 

weten in te voeren) dat hij in een moment van hemelse vervoering ineens met de gave 

van deze onbekende kunst gezegend werd. Als hier van een eens en voorgoed 

gegeven inspiratie sprake is, dan moet er zeker iets fout gegaan zijn dat nu juist het 

belangrijkste aspect van het mysterie betreft. Zijn uitbeelding van mensen en andere 

levende wezens, waarvoor men eenzelfde waardering wenst als voor zijn eerder 

genoemd werk, is namelijk zo schandelijk primitief, dat de echte kenners er 

nauwelijks een blik voor over hebben. Datzelfde gevoel krijg ik zelf ook altijd bij de 

beschouwing van zijn werk, hoewel ik beslist geen deskundige ben. 
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Ik heb geen enkele reden mij op te werpen als de Cato van 's mans 

levenswandel. Het bestuur van Haarlem is misschien wat al te hard tegen het 

slachtoffer opgetreden, maar heeft in elk geval aan het licht gebracht dat Torrentius 

een man is ‘vol zedeloosheid, een berucht verleider en echtbreker’,
31

 ja, goddeloos en 

vol bedrog;
32

 dat hij de sekte, die rond hem ontstond, zo gek had weten te krijgen dat 

zij zijn ondeugden gingen beschouwen als deugden en zijn goddeloosheid lieten 

omringen met een vorm van religieuze cultus en aanbidding. Ik gebruik termen uit de 

wereld van het bijgeloof voor het zedeloze gedrag, waarvan ik weet dat het gehuld 

werd in een waas van religie. Dat ging zelfs zo ver dat er stervenden geweest zouden 

zijn, die in het wanhopige ogenblik van hun verscheiden Torrentius als hun heiland 

aanriepen. Huiver bekruipt mij, nu ik dit neerschrijf.  

Het is wel vermakelijk om het verdere burgermansritueel te beschrijven. Men 

zegt dat de Heer, als hij bij de kapper zit, door vier of meer volgelingen met ontbloot 

hoofd bediend wordt. Zij dragen warm water, handdoek, kam en krultang aan met 

zoveel slaafse gedienstigheid, dat het wel een wedstrijd om een erefunctie lijkt. Met 

het grootste respect spreken zij ook het woord Heer uit (het Franse
33

 woord waarmee 

wij een koning aanspreken). Dat mij dat bevreemdt, is te zwak uitgedrukt: het slaat 

mij eenvoudig met stomheid. Meer dan eens heb ik volgelingen die mij wat minder 

dom voorkwamen, gevraagd wat voor iets wonderlijks zij dan toch in de gewone man 

ontdekt hadden of wat voor zegeningen zij van hem verwachtten, maar ik ben er nog 

steeds niet achter of er, behalve dan alleen zijn schildertalent, nog iets van bijzondere 

leer of wijsheid in de man schuilgaat, waarmee hij mensen met althans een beetje 

gezond verstand terecht zou imponeren. Zij geven toe dat hij buiten zijn moedertaal in 

geen enkele andere taal of literatuur thuis is en zich nooit aan een gewijde of profane 

studie heeft gewijd. En toch zou hij de grootste geleerden in de schaduw stellen en 

alles weten. Als je het hem zelf vraagt, zul je merken dat hij zichzelf met een soort 

afwerende bescheidenheid kleineert en met zijn typische, ietwat geaffecteerde manier 

van spreken zijn onkunde in alles openlijk erkent. Ik heb dat in het huis van mijn 

vader geconstateerd, toen hij een keer in gezelschap van een aantal mannen van 

aanzienlijke positie en ontwikkeling dringend bij mij om belet vroeg (men zegt dat 

mijn naam bij deze opperste filosoof altijd een aangename klank heeft gehad, ook al 

was ik hem onbekend). Zijn voorwendsel was dat hij mijn optisch instrument wilde 

zien, waarmee je in een besloten ruimte op een wit vlak de omtrekken kunt 

projecteren van dingen die zich buiten bevinden. Van dat instrument van grote 

precisie, dat ik kort tevoren van Drebbel uit Engeland had meegebracht, maakte ik 

toen namelijk graag gebruik, tot groot genoegen ook van andere schilders. Torrentius 

nu, die overal pronkte met zijn reeds genoemde nederige bescheidenheid en zijn 

beleefde manieren, keek met geveinsde verwondering naar de dansende figuurtjes en 

vroeg mij of die mensjes die hij op het vlak zag buiten het vertrek ook in levenden 

lijve aanwezig waren. Ik antwoordde onmiddellijk bevestigend op zijn vraag en was 

uiteraard meteen druk in de weer om de vrienden met een keur aan 

bezienswaardigheden te vermaken. Maar zodra zij weg waren, dacht ik terug aan de 

onnozele vraag en de gespeelde onwetendheid van iets wat tegenwoordig iedereen 

weet. De verdenking bekroop mij, dat hij heel goed op de hoogte was van die 

                                                 
31 In de marge: Sueton. Claud. 16. Suetonius, De vita Caesarum 5 ( = Divus Claudius), 16. 
32 In de marge: Chrysosth. in Math. Huygens gebruikt een uitdrukking uit de homilieën van Johannes 

Chrysostomus op het evangelie van Mattheus. Torrentius werd in 1627 door de rechtbank van Haarlem 

veroordeeld tot twintig jaar gevangenschap wegens zedeloosheid en godslastering en zijn schilderijen 

werden verbrand. 
33 Huygens bedoelt blijkbaar de titel ‘Sire’. 
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uitvinding, maar dat hij de indruk had willen wekken dat niet te zijn. Onder bijval van 

de De Gheyns heb ik later zelfs durven stellen, dat de sluwe vos juist met behulp van 

dit instrument bij het schilderen het effect bereikte, dat het eenvoudige, onkritische 

publiek op zijn manier zo graag had toegeschreven aan goddelijke inspiratie. Mijn 

verdenking wordt in zoverre bevestigd, dat de gelijkenis tussen Torrentius 

schilderwerk en de silhouetten frappant is en vervolgens doordat zijn kunst, 

vergeleken met het werkelijke object, iets ongrijpbaars, iets volmaakts heeft. Men 

beweert dat dat voor de toeschouwers onmiskenbaar aanwezig is. Ik kan me er niet 

genoeg over verbazen, dat zoveel schilders in onze tijd voor dit voor hen toch zo 

aangename en nuttige hulpmiddel tot nu toe geen belangstelling hebben getoond, of 

zelfs van het bestaan ervan niet weten. 

 

 


