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Tom DENEIRE 
 
 

Ruzie in het Latijn over de volkstaal?  
Een poëtische dialoog tussen Caspar Barlaeus en Constantijn Huygens herbezien* 

 
 

 
 

‘Jan Brosterhuysen en Jacob vander Burgh. Poëten’.  
Anonieme tekening in de collectie van Teylers Stichting, Haarlem (bron: 

http://www.dbnl.org) 
 
 

Ruzie  
 
Van de in Antwerpen geboren Caspar Barlaeus (1584-1648) is een Latijns gedicht 

bewaard – wellicht werd het begin 1625 geschreven – waarin hij sterk van leer trekt tegen 
poëzie in de volkstaal. Het is gericht aan de zogenaamde ‘Castor en Pollux van de 
Nederlandse Parnassus’1 , het duo Jacob Van der Burgh (ca. 1600-1659) en Jan Brosterhuysen 
(ca. 1596-1650)2, dat Barlaeus oproept de Nederlandse poëzie links te laten liggen en in de 
plaats de Griekse en de Latijnse te gaan beoefenen. Alle grote poëzie, zo pleit Barlaeus, komt 
of uit het oude Griekenland, of uit Rome, zelfs de grote literatoren van de Nederlanden 
schreven in het Latijn: Secundus, Lernutius, Heinsius. Dichten in de volkstaal is iets voor 

                                                        
* Herwerking van een voordracht voor de Neolatinistenstudiedag (26 november 2010, Huygens ING 

(KNAW), Koninklijke Bibliotheek Den Haag). Ik dank de aanwezigen voor hun nuttige suggesties, in het 
bijzonder Jan Bloemendal en Harm-Jan Van Dam die deze bijdrage kritisch nalazen. Dit onderzoek kadert in het 
NWO-project Dynamics of Neo-Latin and the Vernacular. The Role of Self-Representation, Self-Presentation 
and Imaging in the Field of Cultural Transmission, Exemplified by the German Reception of Dutch Poets in a 
‘Bilingual’ Context. Voor meer informatie, zie http://dynamics.huygens.knaw.nl/. 

1 Jonckbloet 1872, 28. 
2 Spelling naar Porteman – Smits-Veldt 2008, 354. 
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vrouwen en het gooit het edele dichterschap zomaar voor Jan en alleman te grabbel. Neen, 
alle heil is te vinden in de klassieke muze, en vooral de Latijnse, die Catullus, Tibullus, 
Horatius inspireerde, en al vroeg met de Romeinen naar onze streken kwam. 

 
Van der Burgh en Brosterhuysen, die banden hadden met bekende volkstalige 

literatoren als Hooft, Vondel en Westerbaan, waren tevens bevriend met de toen al bekende 
Constantijn Huygens (1596-1687) en hadden met hem ook projecten in de volkstaal op stapel 
staan. Huygens verdedigde hen dan ook, eveneens in dichtvorm én in het Latijn, tegen het 
gedicht van Barlaeus, of zo lijkt het aanvankelijk. Van der Burgh en Brosterhuysen worden 
namelijk niet met name genoemd, en eerder dan zijn twee vrienden en hun recht om in de 
volkstaal te dichten, verdedigt Huygens in dat antwoord zijn eigen volkstalige productie. In 
een karakteristiek moeilijk gedicht argumenteert Huygens dat het rijk van het oude Grieks en 
Latijn uit is; in de volkstaal vindt hij zijn uitdagingen. Ook pleit hij sterk voor variatie: een 
dichter moet een veelheid van talen kunnen gebruiken, want een dichter moet een 
wereldburger zijn. 

 
Vraagstelling 
 
Deze situatie heeft in het verleden een aantal vragen opgeroepen, want in de context van 

hun poëtische productie en hun onderlinge relatie neemt dit gedichtenpaar van Barlaeus en 
Huygens een vreemde positie in. Nicolaas Van Kampen verwoordde het in 1821 een eerste 
keer als volgt:  

 
VAN BAARLE beminde de Latijnsche Poëzij boven alles: doch wanneer de liefde of 
Natuur hem bezielde, vloeide ook zijne Nederduitsche dichtader rijkelijk, gelijk wij 
in verscheidene bevallige stukjes zien (…). Des te zonderlinger is het (…) bovenal, 
dat deze zelfde Dichter twee jonge Vrienden afkeerig zocht te maken van de 
Nederduitsche Poëzij. Het waren VAN DER BURGH en BROSTERHUIZEN, beide ook bij 
HOOFT zeer wel gezien (…) welke VAN BAARLE vroeg, waarom hun de Duitsche lier 
zoo uitsluitend beviel. (Van Kampen 1821, 1, 140-142) 

 
Van Kampen vestigde dus de aandacht op de contradictie tussen Barlaeus’ anti-

volkstalige houding in dit gedicht en de Nederlandstalige werken die desondanks van hem 
bewaard zijn. Een halve eeuw later voegde de bekende neerlandist en latinist Jan Worp nog 
een tweede element toe aan de probleemstelling: het historische feit dat Barlaeus en Huygens 
in weerwil van dit meningsverschil precies rond deze tijd met elkaar bevriend zijn geraakt.  
 

In ditzelfde jaar [1625] maakte Barlaeus kennis met Huygens die in Juli 1624 uit 
Engeland was teruggekeerd en toen correspondeerde met Johannes Brosterhuysen en 
Jacob van der Burgh. Deze jongelieden, die zich te Leiden ophielden, werden door 
van Baerle aangespoord om de Nederlandsche Muze vaarwel te zeggen voor de 
Latijnsche en Grieksche. Maar Huygens nam het voor hen op en schreef een Sermo 
ad D. Gasparum Barlaeum, welk gedicht van der Burgh aan van Baerle liet lezen. 
Deze was met die bestrijding zeer ingenomen en schreef een hoogst beleefden brief 
aan Huygens. “Nooit heb ik een kapitaal op hooger rente uitgezet. Ik ben meer dan 
een woekeraar, daar ik voor mijne ellendige versjes uw ernstig gedicht in ruil krijg, 
en wat ik liever heb dan goud, heb verkregen, dat ik onder uwe vrienden wordt 
opgenomen.” Tevens zond hij een lofdicht voor de Otia, die Huygens bezig was uit 
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te geven. De vriendschap tussen beide mannen was aangeknoopt, die tot den dood 
van Barlaeus heeft geduurd. (Worp 1886, 178-179)3  

 
Zonder dat verder te verklaren, ziet Worp het toch redelijk scherpe gedicht van Barlaeus 

dus zelfs als de rechtstreekse aanleiding voor diens levenslange vriendschap met Huygens. 
Ook na Worp wordt de kwestie vermeld in het wetenschappelijke debat, zoals in Geert Jan 
Buitenhofs proefschrift over Huygens’ letterkundige opvattingen, waar ze ingeroepen wordt 
als bewijs van diens strijdvaardigheid voor de volkstaal (Buitenhof 1923, 20-21), en veel 
recenter bij Blom die stelt dat Huygens hier ‘zeer zelfbewust in het geweer [treedt] tegen de 
aanhanger van de exclusiviteit van het Latijn’, i.e. Barlaeus (Blom 1996, 110). 

 
Ten slotte vermelden Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt in hun recente boek Een 

nieuw vaderland voor de muzen onze kwestie als volgt: 
 

Anders dan de Leidse geleerden Heinsius en Scriverius achtte Barlaeus alleen de taal 
van de klassieken echte poëzie waardig. Met het argument dat Nederlandse poëzie 
net zo goed door (ongeleerde) vrouwen geschreven kon worden, probeerde hij 
omstreeks 1625 Huygens’ vrienden Van der Burgh en Brosterhuysen van dichten in 
het Nederlands af te houden; Huygens was het daar geheel mee oneens. (Porteman – 
Smits-Veldt 2008, 354) 

 
Uit deze secundaire literatuur blijkt deze poëtische dialoog een dubbele 

tegenstrijdigheid te bevatten. Ten eerste kan worden gewezen op Barlaeus’ afkerigheid 
tegenover de volkstalige poëzie in dit gedicht enerzijds en zijn eigen betrokkenheid in het 
volkstalige circuit van die tijd. Barlaeus heeft namelijk inderdaad zelf gedichten in het 
Nederlands geschreven4 en er zijn van hem ook lovende drempeldichten bewaard voor 
volkstalige poëzie van collega’s.5 Ten tweede blijkt dat ondanks dit gedicht waarin Barlaeus 
sterk van leer trekt tegen twee protegés van Huygens en er een kwestie aanvalt die deze 
laatste nauw aan het hart lag, precies op dit moment en volgens Worp zelfs precies door dit 
gedicht een hechte vriendschap tussen beide mannen tot stand komt. Het is namelijk duidelijk 
dat alle betrokken partijen in deze kwestie, niet alleen Huygens, maar ook Van der Burgh en 
Brosterhuysen, levenslange vrienden en collega’s zouden worden.6 In hetzelfde jaar 1625 
schreven bijvoorbeeld zowel Van der Burgh als Barlaeus een lofdicht voor Huygens’ 
meertalige bundel Otia7, een boek waarvan Barlaeus blijkens een brief aan Huygens ook de 
poëzie in het Nederlands kon appreciëren.8 Van der Burgh van zijn kant waardeerde zeker de 
Latijnse poëzie van Barlaeus. Dat schrijft hij aan Huygens9 en dat blijkt ook uit het feit dat 
Van der Burgh enige Latijnse gedichten van Barlaeus in het Nederlands omzette.10 
Brosterhuysen ten slotte zou een aantal prachtige prenten etsen voor de door Barlaeus in 1647 
geschreven geschiedenis van de Nederlandse kolonie in Brazilië tijdens het beleid van graaf 
Johan Maurits (Rerum per octennium in Brasilia gestarum historia).11  

 
                                                        

3 Vgl. Huygens 1608-1634, XLIII.  
4 Zie http://hum2.leidenuniv.nl/Dutch//Latijn/BarlaeusNederlands.html. 
5 Hij gaf in 1651 voor de eerste keer zijn Verscheyde Nederduytsche gedichten uit. 
6 Cf. Witsen Geysbeek 1821, 450 (over Van der Burg) en Frederiks – van den Branden 1888-1981, 121 (over 

Brosterhuysen). 
7 Molhuysen – Blok 1912, 114.  
8 Huygens 1608-1634, 190 (Barlaeus aan Huygens, 20 september 1625). 
9 Zie bv. Huygens 1608-1634, 191 (Van der Burgh aan Huygens, 20 en 25 september 1625). 
10 Voorbeelden zijn te vinden op http://hum2.leidenuniv.nl/Dutch//Latijn/BarlaeusNederlands.html 
11 Molhuysen – Blok 1912, 257. 
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Het doel van deze bijdrage is om deze dubbele tegenstrijdigheid te verklaren vanuit de 
ruimere literaire en sociale context van de betrokken gedichten. Aan de hand van een 
nauwgezette analyse, een herinterpretatie van de kwestie in het kader van de 
polysysteemtheorie en vroegmodern netwerkmanagement zullen we aantonen dat het slechts 
om een vermeende tegenstrijdigheid gaat en dat de gedichten, Barlaeus’ houding tegenover de 
volkstaal en zijn vriendschap met Huygens juist een logisch geheel vormen. 

 
Barlaeus’ en Huygens’ gedichten  
 
De Latijnse gedichten van Barlaeus en Huygens zijn nogal breedvoerig en dat van 

Huygens is bovendien karakteristiek taai.12 Daarom beperken we ons hier tot een 
samenvatting van hun argumentatie. In een appendix zijn de volledige gedichten opgenomen 
met een Nederlandse vertaling en enkele verklarende noten. 

 
Het gedicht van Barlaeus – met als volledige titel ‘Aan Jacob Van der Burgh en Jan 

Brosterhuysen, die de auteur oproept de Nederlandstalige poëzie te verlaten voor de Latijnse 
en Griekse’ – kunnen we ruwweg in vijf stukken verdelen. In het eerste deel (vv. 1-14) 
confronteert Barlaeus het duo met hun dichterlijke activiteit in de volkstaal. Waarom in het 
Nederlands, vraagt hij, terwijl Venus duidelijk niet in het koude Nederland is geboren? Bij 
haar passen toch de Griekse en Latijnse taal? Die stelling onderbouwt Barlaeus vervolgens in 
een tweede deel (vv. 15-36) waarin hij een aantal grote dichtwerken de revue laat passeren, 
allemaal geschreven in een klassieke taal. Daarbij noemt hij eerst een aantal antieke verhalen, 
zoals dat van Hero en Leander door de laat-antieke dichter Musaios, dat van Paris en Helena 
door Ovidius13, of dat van Medea door Euripides. Vervolgens komt hij bij de Neolatijnse 
poëzie, waarbij hij onder andere het werk van de Italiaanse humanist Marcantonio Flaminio 
(1497/1498-1550) vermeldt en hij er ook fijntjes op wijst dat zelfs Nederlands grootste 
dichters, Janus Secundus, Janus Lernutius en Daniel Heinsius, hun poëzie in het Latijn 
schreven en zodoende ‘privé’ hielden voor hun geliefde. Dat brengt Barlaeus bij een derde 
deel (vv. 37-54) waarin hij zich beklaagt dat de poëzie door het gebruik van de volkstaal 
gemeengoed is geworden: toegankelijk voor het vulgus en zelfs voor vrouwen. Vrouwen 
schrijven nu zelfs poëzie zodat het geheim van de dichter en de eer van de man worden 
bezoedeld. Wie op zoek is naar ware literaire faam, zo betoogt Barlaeus in een vierde deel 
(vv. 55-86), zoals Van der Burgh en Brosterhuysen, moet het Latijn gebruiken. Om dat kracht 
bij te zetten, stelt hij de eer die grote Latijnse dichters als Catullus, Tibullus en Horatius te 
beurt valt, tegenover de donkere oorsprong van het Nederlands. Dus waarom niet in het Latijn 
dichten? Bovendien is er een historische band tussen onze streek en het Latijn, zo weet 
Barlaeus, en wat vandaag de facto gebeurt in de Nederlandse poëzie met haar mythologische 
en bucolische thematiek, is zelfs geïnspireerd op de Latijnse dichtkunst. ‘Verleer dus jullie 
vaderlandse zangen’, zo concludeert Barlaeus in deel vijf (vv. 87-92), schrijf in een taal die 
niet voor vrouwen is, schrijf in het Latijn.  

 
Huygens betitelt zijn antwoord ‘Sermo (cf. infra) gericht aan de heer Caspar Barlaeus, 

toen hij onlangs in een heel elegant gedicht vrienden opriep de Nederlandstalige poëzie te 
verlaten voor de Latijnse en de Griekse’. In Huygens’ gedicht zijn drie delen te onderscheiden 

                                                        
12 Als Worp gelijk heeft in zijn vermoeden dat Jacob Cats alludeert op dit gedicht in een brief aan Huygens 

van 25 oktober 1625, dan is zijn oordeel veelzeggend: ‘Bona sunt quae intellexi; credo etiam quae non intellexi, 
nam, ut rem dicam, sunt quae non capio’ (Huygens 1608-1634, 193).  

13 Voor deze kwestie, cf. infra bij de nota’s ad locum. 
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waarvan het eerste (vv. 1-19a) begint met het adversatieve At (= ‘Máár’).14 De auteur zal het 
dus grondig oneens zijn met Barlaeus. In dat eerste deel geeft Huygens aan dat hij zich niet 
wil onderwerpen aan één taal, noch aan Rome, noch aan Griekenland. Rome’s taal was 
overigens ook zelf ooit een volkstaal en het oude Hellas is niet meer. Heeft het dan zin om de 
Hollandse muzen een taal op te dringen die niemand begrijpt? Vergeet daarom het Latijn en 
het Grieks, zegt Huygens in het tweede deel van zijn gedicht (vv. 19b-43), wat hem betreft 
komt het Nederlands op de eerste plaats, op de tweede het Frans, op de derde het Engels, op 
de vierde het Italiaans, op de vijfde het Spaans en op de zesde het Duits, want hij gebruikt al 
die talen in zijn dichtwerken.15 Om kort te gaan, een dichter is van alle markten thuis en een 
echte wereldburger. In een derde en laatste deel (vv. 44-60) geeft Huygens dan te kennen dat 
hij het Grieks en Latijn weliswaar niet minacht, en het Latijn ook zelf gebruikt, maar dat hij 
zich verzet tegen het idee dat het Latijn als enige zaligmakend zou zijn. Na een tijdje gaat dat 
het Bataafse oor vervelen en Huygens wil variatie. Bovendien wil hij als vrije Hollander 
overal gelezen worden. 

 
Polysysteem en literair repertoire  
 
Om de verschillende elementen van onze kwestie met elkaar te verzoenen, doen we 

beroep op het methodologische perspectief van de polysysteemtheorie van de Israëlische 
cultuuronderzoeker Itamar Even-Zohar (° Tel Aviv, 1937).16 Deze benadering beschouwt 
literatuur als een semiotisch fenomeen, als een tekensysteem dat ze functionalistisch 
interpreteert. Dat betekent dat literaire betekenis enkel ontstaat als het product van de relaties 
tussen de observeerbare literaire ‘feiten’ (teksten, schrijvers, lezers, …). Als we literatuur als 
één welbepaald cultureel fenomeen erkennen, blijken die relaties de facto een netwerk te 
vormen, zodat literatuur als een systeem is op te vatten eerder dan als een conglomeraat van 
disparate elementen.  

De polysysteemtheorie is zodoende goed geschikt voor de studie van complexe literaire 
netwerken, zoals de zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur als een polysysteem van een 
Neolatijns en volkstalig netwerk, maar ze is ook bruikbaar voor de analyse van specifieke 
literaire teksten binnen zo’n netwerk. Voor onze poëtische dialoog tussen Barlaeus en 
Huygens leert ze ons af te stappen van het idee dat hier twee individuele literaire producten en 
producenten tegenover elkaar staan – een houding die we in de vermelde secundaire literatuur 
duidelijk ontdekken. Als we de gedichten daarentegen functionalistisch interpreteren, is het 
mogelijk hun particuliere, tegengestelde inhoud terzijde te laten en aandacht te besteden aan 
hun algemene, gemeenschappelijke poëtische kenmerken. In polysystemische termen betekent 
dat een analyse van het literaire repertoire dat beiden delen. Het repertoire van een systeem 
(Jakobsons code) is het aggregaat van normen en elementen die het ontstaan en de receptie 
van literaire producten beheersen. Het omvat zodoende niet alleen grammaticale en 
syntactische regels, maar ook stilistische en poëticale normen. In het systeem als dynamisch 
gegeven evolueert dat repertoire natuurlijk voortdurend en vinden we verschillende uitingen 

                                                        
14 Het gebeurt wel vaker dat Latijnse gedichten met At beginnen (bv. Prop. 2, 27; Ov. am. 3, 7, Hor. ep. 5), 

ook zonder dat het woord per se een sterke tegenstelling inhoudt. Niettemin past de interpretatie van een 
adversatief at hier goed in het licht van de tegengestelde inhoud van beide gedichten. Met dank aan Harm-Jan 
Van Dam die mij op dit gebruik attendeerde. 

15 Deze volgorde weerspiegelt wellicht Huygens’ eigen gebruik van deze talen voor zijn poëzie. Hij schreef 
inderdaad meest in het Nederlands en het Frans en slechts zelden in het Spaans en Duits. Met dank aan 
Christopher Joby voor deze observatie. 

16 Voor de polysysteemtheorie in het algemeen, zie Even-Zohar 1990, 2009, 2010; De Geest 1996, 2006 and 
CRCL 1997. 
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ervan in de verschillende posities die literaire uitspraken in het systeem innemen (centrum, 
periferie), terwijl de basis van het literaire repertoire door het hele systeem gedeeld wordt.17  

 
Als we de gedichten van Barlaeus en Huygens op die manier analyseren, merken we dat 

ze heel sterke gelijkenissen vertonen op vlak van repertoire. Ze delen duidelijk de typische 
Neolatijnse poëtica en in het bijzonder die  poëtica die kenmerkend is voor de zeventiende-
eeuwse Noord-Nederlandse Neolatijnse poëzie. Dat zien we bijvoorbeeld in de geleerdheid 
van beide gedichten. Waar Barlaeus een geleerde geschiedenis van de antieke literatuur 
schetst, gelardeerd met name dropping van bekendere en minder bekendere dichters, biedt 
Huygens een soort overzicht van het taallandschap in het contemporaine Europa. Ook de 
allusieve en mythologische component die beide gedichten delen, kan op die manier begrepen 
worden. In beide gedichten vinden we bijvoorbeeld tal van erudiete synoniemen voor ‘Grieks’ 
en ‘Romeins/Latijn’, een massa typisch Neolatijnse referenties aan de muzen (die ook onder 
tal van namen schuil gaan), en verschillende knipogen naar antieke en humanistische 
literatuur. Verder vertonen beide gedichten een sterk retorische inslag. Ze lezen in feite als 
kleine redevoeringen, compleet met exordium, (drievoudige) argumentatio18 en peroratio, die 
bovendien allebei grotendeels dezelfde bewijsvoering ontwikkelen, maar dan als pendant van 
elkaar. Terwijl Barlaeus namelijk betoogt dat poëzie niet voor iedereen is (en dus Latijns moet 
zijn), houdt Huygens vol dat hij als dichter overal wil gelezen worden (en dus voor de 
volkstalen opteert). Verder past ook het metrum in deze overeenkomsten. Waar Barlaeus 
opteert voor het elegisch distichon, kiest Huygens voor dat ander traditioneel metrum, de 
stichische (d.w.z. doorlopende) hexameter. De structuur van beide metra is evenwel vrijwel 
identiek. Ten slotte begrijpen we zo ook het gemeenschappelijke gebruik van het Latijn in 
beide gedichten. Eigenlijk hadden we misschien verwacht dat Huygens – om zijn eigen punt 
kracht bij te zetten – op Barlaeus’ verzen zou geantwoord hebben met een gedicht in de 
volkstaal. Dat doet hij echter niet, want anders zou Huygens’ gedicht de facto een ander 
repertoire huldigen en in feite niet ontvankelijk zijn als literaire uitspraak in het systeem van 
Barlaeus’ gedicht. 

 
Dit laatste element suggereert duidelijk hoe het delen van een literair repertoire een (in 

systemische zin) positief literair contact bewerkstelligt tussen de twee gedichten. Ze bedrijven 
op dezelfde manier literatuur en nemen dus qua uitspraken in het literaire systeem een zelfde 
positie in, ook al verkondigen ze een tegengestelde boodschap. Bovendien betekent zo’n 
positief contact in het literair systeem, dat een communicatief gegeven is, dat er ook een 
sociale band tussen de twee producenten kan ontstaan. Door zich te profileren in dezelfde 
positie van een literair systeem, leren Barlaeus en Huygens elkaar kennen als collega’s, ook al 
doen ze dat met gedichten die antagonistisch klinken. Want zelfs dat past in het repertoire dat 
ze delen. In de Neolatijnse literatuur, die men wel eens als een Streitkultur typeert19, was de 
disputatio in utramque partem namelijk een erg vertrouwd en geliefd procedé. In dat soort 
academische oefening was het de bedoeling een staaltje van het retorisch kunnen te geven 
door zowel een these als haar weerlegging te bepleiten. Dat leidde onder andere tot literaire 
uitingen van epideiktische retoriek waar men een lof van laakbare of triviale zaken uitwerkte, 
zoals de dronkenschap, de vlieg of de luis. 

 
Barlaeus en Huygens ontmoeten elkaar zo op de common ground van hetzelfde literaire 

repertoire en systeem, krijgen respect voor elkaars werk en knopen zo makkelijk 
                                                        

17 Over repertoire, zie Even-Zohar 1990, 39-43. 
18 Bij Barlaeus: vv. 9-36, 37-54 en 55-86; bij Huygens: vv. 9-19a, 19b-30, 31-53. In het derde deel gebruiken 

beide bijvoorbeeld een nunc…nunc…nunc… constructie. 
19 Over dit fenomeen, zie bv. Baumann – Becker – Steiner-Weber 2008.  
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vriendschappelijke relaties aan, wat men ook precies onder ‘vriendschap’ moet verstaan. Dat 
Barlaeus daarbij een voor Huygens betwistbaar punt maakt, namelijk ‘poëzie in de volkstaal 
is niets waard’, is geen enkel probleem. Integendeel, Huygens zal het punt meteen hebben 
erkend als een retorische pose, waarmee Barlaeus zich literair wil profileren, en het is erg 
onwaarschijnlijk dat het gekozen thema tot een echte ruzie zou hebben geleid. In die zin is het 
wat ironisch dat Porteman en Smits-Veldt wat hoger op de pagina waar ze de ‘onenigheid’ 
over de volkstaal tussen Barlaeus en Huygens vermeldden, hadden gesteld: ‘In het Latijn 
gebruikten Barlaeus en hij (= Huygens) gewone voorvallen uit de eigen kring graag als 
aanleiding voor onderlinge literaire wedijver, zoals dat gebruikelijk was in de 
humanistentraditie’ (Porteman – Smits-Veldt 2008, 354). 

 
Netwerkmanagement: tekst 
 
We kunnen zelfs nog een stap verder gaan in de interpretatie en stellen dat de 

vriendschap tussen Huygens en Barlaeus geen bijproduct was van deze poëtische dialoog, 
maar het resultaat van een doelbewuste strategie van zelfpresentatie en netwerkmanagement. 
De historische achtergrond hiervan zal verderop besproken worden, maar dat Barlaeus en 
Huygens hun poëzie, zoals vaak, ook in dit geval met strategische doeleinden inzetten20, 
kunnen we reeds afleiden uit een aantal (para)tekstuele elementen in beide gedichten. 

 
Ten eerste lijkt de titel van Barlaeus’ vers weliswaar te suggereren dat hij zijn vers niet 

aan Huygens zelf, maar aan Van der Burgh en Brosterhuysen richtte21, toch is het zeer 
waarschijnlijk dat Barlaeus vooral Huygens als de beoogde lezer zag. Hij zal in ieder geval 
zeker geanticipeerd hebben dat Huygens het van zijn twee protegés te lezen zou krijgen, zoals 
dat toen gebruikelijk was, en dat hij op die manier met zijn gedicht ook en misschien vooral 
Huygens zou bereiken. Dat wordt ten eerste bevestigd door het feit dat deze laatste in eigen 
naam antwoordt. Hij vermeldt het duo niet eens meer (behalve met amicos in de titel) en doet 
alsof Barlaeus zíjn gebruik van de volkstaal had aangevallen. Dat Huygens Barlaeus’ ware 
adressant was, wordt verder ook bevestigd in een brief tussen beide mannen, die ook al door 
Worp vermeld werd (cf. supra), waarin Barlaeus aangeeft: 

 
Ik heb jouw sermo, waarin je de argumenten van mijn elegie betwist, gekregen van 
dr. Vander Burgh. Nooit heb ik een kapitaal op hoger rente uitgezet. Ik ben meer dan 
een woekeraar, aangezien ik voor mijn ellendige versjes jouw ernstig gedicht in ruil 
krijg, en, iets wat ik liever heb dan goud, gedaan heb gekregen, dat ik onder jouw 
vrienden wordt opgenomen.22  

 
Barlaeus geeft hier dus duidelijk aan dat hij zijn gedicht bewust als een investering in 

een vriendschapsrelatie heeft geschreven, en via het literaire repertoire hebben we verklaard 
hoe dat zelfs kan verlopen met een gedicht dat op het eerste zicht vijandig lijkt. Maar dat het 
nooit als vijandig is gepercipieerd, zien we meteen al in de titel van Huygens’ antwoord. Ten 
eerste wordt Barlaeus’ gedicht daar elegantissimo (‘erg elegant’) genoemd en wordt eigenlijk 
                                                        

20 Vgl. Blom 2007 en 2009. 
21 Waar Huygens in Den Haag resideerde, verbleven Van der Burgh en Brosterhuysen in Leiden. Barlaeus 

gaf in die periode privélessen in Leiden. Kunnen Van der Burgh en Brosterhuysen zijn leerlingen geweest zijn? 
Dat is zeker mogelijk en misschien kende Barlaeus hen zodoende al persoonlijk voor het schrijven van het 
gedicht. Op die manier kunnen zij een tussenstap geweest zijn in Barlaeus’ toenaderingspoging tot Huygens. 

22 Huygens 1608-1634, 180 (Barlaeus aan Huygens, 7 mei 1625): ‘Sermonem tuum, quo elegiae meae 
rationes dispungis, tradidit mihi Doctor Verburchius. Numquam maiore usura sortem exposui; plus enim quam 
foenerator sum, qui pro rancidis versiculis gravissimum tuum carmen lucratus sum et, quod omni auro clarius 
habeo, in amicorum tuorum numerum transcribi merui’. 
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meteen duidelijk dat Huygens’ vers een positieve reactie op Barlaeus’ toenaderingspoging is. 
Verder noemt Huygens zijn gedicht ook sermo in de titel, in feite een antieke genretechnische 
term die verwijst naar het literaire en het satirische karakter van een stuk literatuur – Horatius’ 
Sermones zijn een klassiek voorbeeld van satirische literatuur – en dus misschien een 
waarschuwing inhoudt dat de inhoud ervan niet al te persoonlijk moet genomen worden.23 
Bovendien onderstreept die typologische wenk ook meteen zijn keuze voor de hexameter (het 
traditionele metrum van de sermo) als pendant van Barlaeus’ elegisch distichon. Verder bevat 
ook het woord amicos een signaal, want het Latijn laat toe dat woord niet alleen als ‘(…) toen 
hij (Barlaeus) vrienden (van mij, Huygens) opriep…’ te begrijpen, maar ook als ‘(…) toen hij 
(Barlaeus) vrienden (van hem zelf) opriep…’. Ten slotte lijkt ook een bijzondere retorische 
keuze van Huygens in die richting geïnterpreteerd te moeten worden. Het is namelijk 
opvallend dat hij zich tegen Barlaeus’ aanval van poëzie in het Nederlands – waar hij nog 
eens aan herinnert in de titel van zijn gedicht – verdedigt door de kaart van de volkstaal in het 
algemeen te trekken, en te spreken over zijn poëzie in verschillende landstalen. Mocht 
Huygens zich daadwerkelijk aangevallen hebben gevoeld in zijn Nederlandstalige productie, 
overigens een domein waarin hij een stevige reputatie genoot, en de zaak persoonlijk en 
vijandig hebben geïnterpreteerd, dan zou hij zich allicht veel duidelijker of zelfs exclusief met 
betrekking tot het Nederlands hebben verdedigd. 

 
Verder laat ook een close reading van Barlaeus’ gedicht zien dat het zelf reeds een 

aantal ironische elementen bevat en signalen dat zijn woorden niet letterlijk moeten genomen 
worden. Dat merken we vooral in de voorgenoemde literatuurgeschiedenis die Barlaeus 
opstelt. Als we ze van naderbij bekijken, dan zijn verhalen die Barlaeus noemt in vv. 15-36, 
allemaal liefdesverhalen, en dat verklaart meteen ook het ietwat bevreemdende karakter van 
de geschiedenis die Barlaeus in het gedicht schetst, waarbij alle verhalen uit de erotische 
literatuur komen: 

 
15: (Musaios) Leander [en Hero] 
16-18: (Ovidius) Venus en Anchises, Aeneas en Elisa (= Dido), Paris [en Helena]24 
19-20: (Homeros) Briseïs en Achilles, en Andromache [en Hector] 
21-22: (Seneca) Hippolytus [en Phaedra] 
23-24: (Euripides) Medea [en Jason] 
25: (Hesiodos) coeli thalamos (= ‘de bruidsbedden van de hemel’) 
27: Palladius en Serena25  
29: (Flaminio) de furores (= ‘liefdeswaanzin’) van de Strozzi 
31-32: Secundus en Julia 
33-34: Lernutius en Hyas26 
35-36: Heinsius en Rossa 

                                                        
23 Omdat de term niet echt een equivalent heeft in het Nederlands – letterlijk betekent sermo eerder neutral 

‘gesprek’, ‘praatje’ – hebben wij ervoor gekozen om deze in de vertaling gewoon te behouden. 
24 Voor meer informatie, cf. infra, noten ad locum. 
25 Van de Romeinse dichter is een epithalamium bewaard voor Palladius en Celerina (carm. min. 25 Hall) en 

anderzijds een Laus Serenae (carm. min. 30), maar geen bruiloftsgedicht voor Palladius en Serena. Wellicht 
vergist Barlaeus zich hier. 

26 Hyas is een vreemde vorm, want het woord is onbetuigd in de klassieke literatuur, en lijkt te moeten 
opgevat worden als een enkelvoud van de Hyades, de Griekse regennimfen (Hes. fr. 180). Bovendien is bekend 
dat Lernutius’ liefje uit zijn Ocelli niet de naam Hyas, maar Hyella draagt. Justus De Harduwijn refereert 
trouwens nominatim in zijn gedicht De weerliicke liefden tot Roose-mond aan zowel Heinsius’ als Lernutius’ 
geliefde: ‘Rossa die Heins daer doet soet-suere liefde smaecken / Sit nu tusschen t’ghevlerckt der wijt-
vlieghende Faem: / Hyella schoon-ghe-ooght door Lernaut heeft den naem / Naem’ die haer t’aller tijt 
onstervelijck sal maecken’ (De Harduwijn 1613, 79). Om één of andere reden lijkt Barlaeus Hyas hier als 
geleerd synoniem voor Hyella te gebruiken. 
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Bij nader inzien blijkt het hele gedicht van Barlaeus de liefdespoëzie centraal te stellen. 
Hij doet dat door meteen te focussen op de liefdespoëzie van Van der Burgh en 
Brosterhuysen, en zijn inleidende bedenkingen bij de volkstalige poëzie te laten volgen door 
de opmerking ‘Venus is niet hier geboren’. De lezer begrijpt ‘Venus’ daar eerst metaforisch 
als poëtische charme, schoonheid, gratie, elegantie, zoals dat woord wel vaker in het Latijn 
gebruikt wordt, maar gaandeweg wordt duidelijk dat Barlaeus handig gebruik maakt van de 
dubbele gelaagdheid van het woord dat natuurlijk in de eerste plaats naar de Romeinse godin 
van de liefde verwijst. Ook na zijn kleine literatuurgeschiedenis komt Barlaeus namelijk nog 
terug op liefdespoëzie, zoals in vv. 59-62 waar hij de Romeinse dichters Catullus, Tibullus en 
Horatius vermeldt, die vooral bekend staan om hun erotische poëzie. Ten slotte gebruikt 
Barlaeus voor zijn gedicht het elegisch distichon, een metrum dat zowel in de oudheid als de 
renaissance bijzonder vaak voor liefdespoëzie werd aangewend. 

Het belang van die nadruk op liefdespoëzie in deze context is dat Barlaeus in zijn 
overwegingen over Latijnse versus volkstalige poëzie, het concept ‘poëzie’ bijna volledig 
gelijkschakelt met ‘liefdespoëzie’. Dat kan een teken aan de wand zijn dat zijn poëtologische 
wenken zodoende niet al te ernstig moeten genomen worden, want in de vroegmoderne 
periode werd het erotische genre niet als ‘ernstige literatuur’ gepercipieerd. Het wordt vaak 
door auteurs ervan verantwoord als een lusus (‘spel’), dat iuvenilis (‘onvolwassen’) is en kan 
daarom metonymisch maar moeilijk opgevat worden als een standaard voor poëzie in het 
algemeen. 

 
Netwerkmanagement: context 
 
Op die manier zien we reeds in de gedichten zelf de sporen van Barlaeus’ 

toenaderingspoging tot Huygens via poëtische zelfpresentatie en Huygens’ enthousiaste 
reactie daarop. Wanneer we een blik werpen op de biografie van beide literatoren, kunnen we 
ook vanuit de historische achtergrond goed begrijpen dat de casus berust op een 
weloverwogen strategie van netwerkmanagement. Anno 1625 hadden zowel Barlaeus als 
Huygens er baat bij om op goede voet te komen met de ander. Beide mannen zijn ‘structureel 
werkloos’27 en vinden in elkaar een vertegenwoordiger van een socioculturele kring waar ze 
graag toegang toe zouden krijgen. Voor Huygens zou Barlaeus als vertegenwoordiger van de 
academische wereld en de Neolatijnse letteren een waardevolle toevoeging zijn aan zijn reeds 
uitgebreide netwerk kennissen. Omgekeerd kon Huygens door zijn banden met het prinselijke 
hof een belangrijke connectie zijn voor Barlaeus, die op dat moment een armlastige periode 
doorging tussen zijn ontslag als hoogleraar filosofie aan de Leidse universiteit in 1619 en zijn 
benoeming als professor filosofie en retoriek aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre in 
1631. En inderdaad, het was Huygens die in de herfst 1625 diens Manes Auriaci op de dood 
van Maurits onder de ogen van Frederik Hendrik bracht, die Barlaeus enkele dagen later met 
een geschenk voor zijn inspanningen beloonde.28 Zo krijgt zijn commerciële metaforiek van 
kapitaal, rente, woekeraar en goud uit de hierboven geciteerde brief, een veelbetekende 
bijklank. Zoals Blom stelt: ‘Barlaeus is an artistic entrepreneur whose poems are sales 
products’.29  

 
Verder lijken er ook artistieke motieven geweest te zijn voor Barlaeus om Huygens zijn 

poëtisch visitekaartje af te geven. Hij moet hebben geanticipeerd dat Huygens zijn collega’s 
uit het volkstalige debat op de hoogte zou brengen van de kwestie, zoals hij inderdaad deed 

                                                        
27 Blom 2009, 2-3.  
28 Blom 2009, 4-5. 
29 Blom 2009, 4. 
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met Cats.30 Verder weten we ook dat Huygens er later voor zou zorgen dat Barlaeus 
betrokken zou worden bij de informele vriendengroep die in de negentiende eeuw de 
‘Muiderkring’ zou genoemd worden31, een losse literaire salon waar vele groten van het 
toenmalige volkstalige veld in samenkwamen rond P.C. Hooft, onder wie Bredero, Maria 
Tesselschade Roemers Visscher, Jan Vos en Joost van den Vondel.32 Op die manier lijkt het 
plausibel dat Barlaeus contact zocht met Huygens met name omdat hij een vertegenwoordiger 
van het volkstalige literaire systeem was. Juist omdat hij wel degelijk een grote interesse had 
voor de Nederlandse poëzie, wilde hij figuren als Huygens, Cats, Van der Burgh en 
Brosterhuysen aan zijn sociaal en artistiek netwerk toevoegen. Bovendien komen we zo 
paradoxaal genoeg tot de vaststelling dat het gedicht waarin Barlaeus onze volkstalige 
dichters grondig laakt, in feite een goed uitgekiende poging tot toenadering tot het volkstalige 
circuit is. En vanuit die optiek kunnen we ook veronderstellen dat Barlaeus zijn thema ‘blaam 
van de Nederlandstalige poëzie’ eventueel zelfs met opzet kan gekozen hebben om de 
aandacht te trekken van Huygens en zijn Nederlandstalige collega’s. In die zin lijkt het dan 
ook erg onwaarschijnlijk als zou het contact tussen Barlaeus en Huygens puur toevallig 
geweest zijn.33 

 
Nogmaals Barlaeus en Huygens 
 
Uit deze aandachtige lectuur van de tekst en context van de poëtische dialoog tussen 

Barlaeus en Huygens blijkt duidelijk dat deze allerminst een ruzie tussen beide literatoren 
inhoudt, maar integendeel de bewuste aanzet tot een vruchtbare vriendschapsrelatie die ook in 
de verdere literatuurgeschiedenis haar sporen zou nalaten.34 Kort na onze casus schreef 
Barlaeus bijvoorbeeld het reeds vermelde gedicht uit het voorwerk van Huygens’ Otia 
(Huygens 1625). Onder de veelzeggende titel Ad Constant[inum] Hugenium, Equitem, 
Poematum suorum libros Latino, Gallico, Italico, & Belgico sermone edentem (‘Aan 
Constantijn Huygens, Ridder, bij de uitgave van zijn gedichten in het Latijn, Frans, Italiaans 
en Nederlands’) draagt het ongeveer de omgekeerde boodschap uit van zijn gedicht over 
poëzie in de volkstaal. Vanaf het begin maakt Barlaeus duidelijk dat hij het meertalige 
karakter van Huygens’ poëzie in de verf wil zetten, wat sterk doet denken aan Huygens’ 
gedicht. Ditmaal gebruikt hij de jambische trimeter, die naast de hexameter (Huygens) en het 
elegisch distichon (Barlaeus 1) de derde voornaamste versmaat is van de Latijnse metriek. Op 
die manier kunnen de drie gedichten als een verwant drieluik gezien worden. 

 
 Bovendien is het frappant om in dit gedicht van Barlaeus een aanzienlijk aantal 

woordelijke en inhoudelijke echo’s te zien van zijn gedicht tegen Van der Burgh en 
Brosterhuysen en zelfs van het antwoordgedicht van Huygens.35 Hieronder zijn slechts de 
meest opvallende opgenomen: 
 
 
 
 
 

                                                        
30 Huygens 1608-1634, 193. 
31 Molhuysen – Blok 1912, 68 en 70. 
32 Over de Muiderkring, zie Koppenol 2006. 
33 Pace Blom 2009, 3 en 6. 
34 Dat Huygens overigens ook soms in échte (literaire) ruzies verwikkeld raakte, bewijst zijn houding van 

1640 tegenover Grotius, die hij nochtans fanatiek bewonderde. Zie Nellen 1987. 
35 Ook dit gedicht is met vertaling en enkele noten te vinden in de appendix.  



11 
 

Barlaeus 2 Barlaeus 1 Huygens 
   
8: Elisae regia tangens manu 17: Aeneam quis miscet 

Elisae 
 

12: Gnidi deam 7: loquitur Venus aurea; 9 
genita est Cytherea 

 

18: Tuae Camoenae 43: Latiaeque (…) Camoenae 25: communes (…) 
Camoenas 

18: quae Thalia 88: vestra Thalia  
19: Grandes cothurnos 21: tragico (…) cothurno  
26: Aquilas Quirini 71: Victricesque aquilas  
28-29: Tu barbarorum verba 
(…) sagax / Nobis recudis. 

 7-8: Barbara quae linguae 
nesciret lingua Latinae / 
Barbariem, et patriae auderet 
non barbara dici. 

28: Celtarum  21: Celtis 
32: Cattis 64: Cattorum  
34: Clariisque lymphis ora 
Teutonum lavas 

58: Clarius Oenotrio nascitur 
orbe decus 

 

34: ora Teutonum 6: Teutonicae (…) lyrae  
37: Nemorisque grati basia 35: basia Rossae  
49: Germana Pallas  27: Germania mater 
51-52: Fuit Secundus, quem 
venusta, quem jocans / 
Neaera blandis vellicavit 
osculis 

31-32: Battavico petulans 
cantata est Iulia vati, / Et sua 
quae laudet colla Secundus 
habet 

 

57: barbiti quatis 45: feriunt quoque barbita  
59-60: Affaris omnes, 
Belgiique terminis / Exis 
poeta 

 56-57: nullis / Orbibus 
includi 

62-63: Mox te Britannus 
verba conantem sua, / Et 
cernit Auson, Italoque 
Vandalus 

 34-36: Et feror, et foveor; 
nunc in sua sacra Britannas / 
Invoco, nec voto nimis 
infelice, puellas; / Nunc Itala 
tellure vagor 

 
Tot slot kunnen we nog wijzen op een ander intertekstueel spel dat Barlaeus in zijn 

tweede gedicht aangaat met het antwoordgedicht van Huygens. Waar deze laatste in de 
zinsnede ‘ut solo semper loquar ore rotundo’ (v. 11) een reminiscentie aan Horatius’ Ars 
Poetica had geïntegreerd, verwijst Barlaeus hier in de zin ‘quae (…) usitata’ (vv. 18-20) en 
met de uitdrukking ‘perunctus fecibus’ (v. 49) aan diezelfde tekst.36 Ook dit is een bewuste 
knipoog, zeker aangezien de Ars Poetica een overbekende tekst was in de toenmalige 
literatuurtheorie en -kritiek, wat duidelijk maakt dat Barlaeus en Huygens hier een 
metapoëticale dialoog voeren. 

 
Op die manier levert Barlaeus zelf het bewijs van onze in utramque partem-these. Hij 

schrijft over de kwestie van de volkstaal in typische humanistenstijl nu eens pro, dan weer 
contra. In 1625 ontwikkelt hij eerst een geleerde blaam van de volkstaal om de aandacht te 

                                                        
36 Cf. infra, appendix. 
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trekken van de bekende volkstalige dichter Huygens. Het gedicht lokt de voorziene reactie 
van Huygens uit, die antwoordt met een verweerschrift dat duidelijk als pendant van 
Barlaeus’ stuk moet gelezen worden. Daarop repliceert Barlaeus dan weer met een gedicht dat 
duidelijk in deze context past, een even geleerde lof van de volkstalige poëzie in Huygens’ 
Otia. De toon was duidelijk gezet voor een jarenlang vruchtbaar literair contact. Een kleine 
blik op de correspondentie en latere poëtische productie van Huygens en Barlaeus bewijst 
trouwens dat na onze casus uit 1625 het contact tussen beide mannen alleen maar sterker zou 
worden en zou leiden tot een intensief epistolair contact en poëtische samenwerking, niet 
alleen onderling, maar ook met andere literatoren uit hun socio-artistieke netwerken. 

 
Besluit  
 
Door de gedichten uit onze casus systemisch-functionalistisch te interpreteren als 

uitingen van een gelijkaardig literair repertoire en als overdachte zetten in het strategische 
spel van zelfpresentatie en netwerkmanagement binnen de verschillende literaire systemen 
hebben we een reeks tekstuele en contekstuele argumenten gepresenteerd die duidelijk 
weerleggen dat Barlaeus en Huygens hier ruzie maken over de volkstaal, wat de communis 
opinio in de secundaire literatuur leek. Op die manier wordt ook duidelijk dat er geen sprake 
kan zijn van de dubbele tegenstrijdigheid die uit die interpretatie volgde: onenigheid over de 
volkstaal en het begin van een lange vriendschapsrelatie tussen Barlaeus en Huygens 
enerzijds, en Barlaeus’ gedicht tegen het gebruik van de volkstaal en zijn eigen sympathieën 
voor de volkstalige literatuur anderzijds. Onze poëtische dialoog is daarentegen een bewuste 
toenaderingspoging van Barlaeus tot Huygens die verloopt via zelfpresentatie binnen het 
literaire repertoire en het retorisch inzetten van de topiek omtrent lof en blaam van de 
volkstaal. Inhoudelijke argumenten worden zo duidelijk ondergeschikt aan de 
geplogendheden van het literaire systeem en het uitbouwen en bestendigen van een sociaal, 
intellectueel en artistiek netwerk. 
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Appendix  
 
 
A. (Barlaeus 1645, 69-72) 
 
Ad Iacobum vander Burch, et Ioannem Brosterhuysium, quos a Belgicae Poësios 
studiis ad Latinam & Graecam hortatur author. 
 
Palladii Iuvenes, gratissima pectora Phoebo, 
    Quos toties scripti junxit amoris amor: 
Par socium, sine felle probum, sine lite modestum, 
    Et nunquam rupti biga sodalitii; 
(5) Dicite, cur Batavis tantum placet esse Poëtis, 
    Nec nisi Teutonicae plectra movere lyrae? 
Cur nimium tritas loquitur Venus aurea voces, 
    Ludit & in nostris vester Apollo sonis? 
Credite, non nostro genita est Cytherea sub axe,  
    (10) Fervida nec gelido sidere nata Dea est. 
Orta alibi Venus est, multum cantata Pelasgis 
    Vatibus, & Graja nobilitata chely. 
Hanc cecinit Latiae celebris facundia linguae: 
    Hoc etiam nobis gestiat ore loqui. 
(15) Quis calidos olim Leandri dixit amores? 
    Invida quis scripsit flumina? Grajus erat. 
Quis Venerem Anchisae, Aeneam quis miscet Elisae? 
    Quis Paridis cecinit furta? Latinus erat. 
Quis canit iratum rapta Briseïde Achillem? 
    (20) Quis canit Andromaches vota? Pelasgus erat. 
Quis tragico narrat crudelia fercla cothurno, 
    Hippolytique docet fata? Latinus erat. 
Quis magicas doctis donavit versibus artes, 
    Quas docuit Colchis femina? Graecus erat. 
(25) Quae coeli thalamos, superaeque exordia gentis, 
    Totque Deum stirpes expedit, Ascra fuit. 
Palladium clarae despondet Musa Serenae, 
    Attamen haec vatis Musa Latina fuit. 
Flaminius Strozzaeque suos cecinere furores, 
    (30) Sed fuit Ausoniis dicta puella modis. 
Battavico petulans cantata est Iulia vati, 
    Et sua quae laudet colla Secundus habet. 
Lernutius blandos Hyados commendat ocellos,  
    Nec tamen haec eadem carmina scivit Hyas. 
(35) Heinsius argutae transcribit basia Rossae,  
    Nec tamen haec eadem basia Rossa leget.  
Non decet indoctam vatum sapientia turbam,   
    Et nimium vestro vulgus ab ore sapit. 
Cernitis, ut viles scandant Helicona puellae? 
    (40) Femineumque riget Castalis unda chorum? 
Anna facit versus, &, quos facit Anna, probamus, 
    Quodque viris proprium credimus, Anna facit. 
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Vos decus Aonidum, Latiaeque arcana Camoenae 
    Panditis, & quicquid Roma vel Hellas habet. 
(45) Gloria nulla viri est. feriunt quoque barbita matres, 
    Simplicibusque datur laurea virginibus. 
Mittat amans lepidae modulamina docta puellae, 
    Reddet amatori nostra puella suo. 
Heu, scelus est omnes Charitum patuisse lepores, 
    (50) Tot sine dente sales, tot sine fraude jocos. 
Est aliquid, solos quod vult scivisse Poëtas, 
    Est aliquid, rarum quod cupit esse Venus. 
Nempe nurus Batavas facere hoc, non dicere, praestat, 
    Quod vates praestat dicere, vel facere. 
(55) Quod si digna novae captatis praemia famae, 
    Vestraque succrescens nomina poscit honos: 
Major ab Ausonio consurgit gloria cantu, 
    Clarius Oenotrio nascitur orbe decus. 
Sic Verona suum jactat facunda Catullum, 
    (60) Non alia fari voce Tibullus amat. 
Vivit, & aeterno Flaccus memorabitur aevo, 
    Lydia Romano cui pede juncta fuit. 
Quid loquimur Belgae? peregrinae verba loquelae. 
    Edita Cattorum semine turba sumus. 
(65) Nescio quae profugos sors has perduxit in oras, 
    Rhenus ubi aequoreis flumina junxit aquis. 
Quin potius placeat veterum vox sacra Quiritum, 
    Dictaque, quae prisco perplacuere Numae. 
Hic hic Romulidae posuerunt castra potentes, 
    (70) Et toties Latio carmine miles ovans 
Victricesque aquilas, fidibusque aptata Latinis, 
    Hoc nostro voluit signa sub axe legi. 
Quae canitis Batavi, Latiis sunt debita Musis; 
    Quae canitis, Grajae sunt documenta scholae. 
(75) Tithoni sociam rythmis includitis arctis, 
    Et fessos longo tramite Solis equos: 
Neptuni spatia, & vasti vada coerula ponti, 
    Undivagasque rates, Naïadumque domos: 
Ut sua jam sumat, jam ponat cornua Phoebe, 
    (80) Pictaque fecundas imbibat Iris aquas. 
Nunc calamos inflat Corydon, nunc Phyllis amica est, 
    Nunc teneras aliquis pascit amator oves. 
Nunc canitis Faunos, &, agrestia numina, Panes, 
    Semivirosque capros, semicaprosque viros. 
(85) Illa sed Andinam sapiunt commenta Poësin; 
    Omnia sunt Latii docta reperta soli. 
Quare agite, & patrios tandem dediscite cantus,  
    Et numeris currat vestra Thalia meis. 
Scribite foemineis aliquid sublimius ausis; 
    (90) Pangite, quod virgo non queat ulla, melos. 
Agnoscat precium Romanae Belgica linguae, 
    Quae Romae dominos est venerata suos. 
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Aan Jacob Van der Burgh en Jan Brosterhuysen, die de auteur oproept de 
Nederlandstalige poëzie te verlaten voor de Latijnse en Griekse. 
 
Jongeren van Pallas, beminde harten van Apollo, die de liefde voor de literaire liefde zo vaak 
heeft samengebracht; vriendenpaar, eerbaar zonder bitterheid, bescheiden zonder twist; en 
tweespan van nooit verbroken kameraadschap: (5) zeg nu, waarom bevalt het jullie enkel 
Hollandse dichters te zijn en slechts het plectrum van de Dietse lier te hanteren? Waarom 
spreekt in jullie gedichten de gouden Venus te gewone woorden en waarom speelt Apollo er 
in onze toonaard? Geloof me, de godin van Cythera kwam niet ter wereld onder onze pool, 
(10) die zwoele godin werd niet geboren onder ons ijzige gesternte. Venus vindt elders haar 
oorsprong, vaak bezongen door Pelasgische dichters en geëerd door de Griekse lier. Haar 
heeft de beroemde welsprekendheid van de Latijnse taal bezongen. Laten ook wij nu met die 
mond verlangen te spreken. (15) Wie heeft indertijd de hete liefde van Leander beschreven? 
Wie de jaloerse stromen? Dat was een Griek. Wie heeft Venus en Anchises samengebracht, 
wie Aeneas en Elisa? Wie heeft de schaking van Paris beschreven? Dat was een Latijn. Wie 
zong van Achilles’ toorn om de roof van Briseïs? Wie van de bedes van Andromache? Dat 
was een Griek. Wie vertelde over de wrede lijkbaar in tragische maat en heeft ons het lot van 
Hippolytos geleerd? Dat was een Latijn. Wie heeft de magische kunsten, die een vrouw uit 
Colchis heeft onderwezen, omgezet in geleerde verzen? Dat was een Griek. (25) Het was 
Ascra, dat de bruidsbedden van de hemel, door oorsprong het godenvolk en de afstamming 
van zovele goden heeft ontward. De muze beloofde Palladius de beroemde Serena ten 
huwelijk, maar dat was wederom de Latijnse dichtersmuze. Flaminius en de Strozzi bezongen 
hun liefde, (30) maar het meisje werd bedacht met Ausonische dichtmaten. De pikante Julia 
werd bezongen door een Hollandse dichter, en toch slaagt Secundus erin het nekje dat hij 
prijst, voor zichzelf te houden. Lernutius prees de lieflijke ogen van Hyas, en toch kon Hyas 
haar eigen gedichten niet lezen. (35) Schrijft Heinsius kusgedichten neer voor de 
welbespraakte Rossa, toch zal Rossa die gedichtjes niet lezen. De wijsheid van dichters past 
niet bij de onbeschaafde massa en het gewone volk leert teveel uit jullie mond. Zien jullie dan 
niet hoe gewone meisjes de Helicon bestijgen? (40) En hoe de Castaliafontein een 
vrouwenkoor besprenkelt? Anna maakt verzen en wat Anna maakt, vinden wij prima. Wat we 
dachten een alleenrecht van mannen te zijn, daar houdt Anna zich mee bezig. Jullie openbaren 
de luister van de Aoniden en de geheimen van de Latijnse muze, en alles wat Rome of Hellas 
in zijn bezit heeft. (45) Geen eer blijft voor de man over. Ook moedertjes bespelen de luit en 
de lauwerkrans wordt aan wichten gegeven. Een minnaar mag dan al zijn geleerde gezangen 
aan zijn liefje sturen, ons meisje zal ze met gelijke munt terugbetalen aan haar minnaar. Ach, 
het is een misdaad dat alle lieflijkheid van de Chariten gemeengoed is geworden (50) – al die 
geintjes zonder beet, al die grapjes zonder bedrog! Dat is iets waarvan Venus verlangt dat 
alleen mannelijke dichters het weten. Dat is iets waarvan ze verlangt dat het zeldzaam is. En 
het is beter dat Hollandse meisjes wat dichters toekomt te zeggen of te doen, niet zeggen of 
niet doen. (60) Als jullie een waardig loon van de nieuwe faam nastreven en een groeiende eer 
jullie namen opeist, wel weet dan dat grotere luister ontstaat uit de Ausonische zang, dat in de 
Romeinse wereld grotere faam geboren wordt. Zo boogt het welsprekende Verona op haar 
Catullus en ook Tibullus hield ervan om met deze stem te spreken. Horatius, aan wie Lydia 
met een Romeinse voet verbonden werd, leeft en zal ten eeuwige tijde herinnerd worden. Wat 
spreken wij Belgen? Een uitheems gehakkel. Wij zijn een troep die voortkomt uit het zaad 
van de Chatten! (65) Eén of ander lot bracht hen als voortvluchtigen op deze kusten, waar de 
Rijn het rivierwater in de zee voert. Ons moet veeleer de heilige stem van de oude Quiriten 
bevallen en de woorden die bij de oude Numa veel bijval vonden. Hier, ja hier hebben de 
machtige nazaten van Romulus hun legerkampen opgezet en hier (70) heeft de zo vaak 
triomferende soldaat gewild dat zijn overwinnende adelaars in een Latijns gedicht en zijn 
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veldtekens op Latijnse muziek ook onder deze, onder onze hemel werden gelezen. Wat jullie 
Hollanders dichten, is trouwens schatplichtig aan de Latijnse muzen. Wat jullie dichten, is het 
bewijs van de Griekse school. (75) Jullie vatten de gezellin van Tithonos in poëtische ritmes 
en de paarden van Helios, die moe zijn van hun lange reis, het domein van Neptunus en de 
donkerblauwe diepten van de uitgestrekte zee, de zeedoorklievende sloepjes, en de huizen van 
de Naiaden, hoe de maan nu eens haar hoorn wegneemt en dan weer doet groeien, (80) hoe de 
kleurrijke Iris de vruchtbare wateren indrinkt. Nu eens blaast Corydon op de rietfluit, dan 
weer is Phyllis zijn vriendin. Nu eens hoedt één of andere minnaar de tere schapen, dan weer 
bezingen jullie de Faunen, en de Pan-goden, beschermers van het platteland, halve-
bokkenmannen en halve-mannenbokken. (85) Maar al die thema’s ruiken naar de Andijnse 
poëzie. Alle geleerde poëzie wordt op de Latijnse bodem aangetroffen. Dus kom, verleer 
jullie vaderlijke zangen en laat jullie Thalia met mijn versmaten meelopen. Schrijf iets 
verheveners dan vrouwelijke probeersels. (90) Maak een lied zoals geen vrouw dat ooit zou 
kunnen. Moge het Nederlandse land de waarde van de Romeinse taal erkennen, die te Rome 
haar meesters heeft vereerd. 
 
 
Noten 
 

5 Batavis: woorden als Batav(ic)us, Belgicus, Teutonicus, enzovoort zijn allemaal 
gebruikelijk in het Latijn om naar het Nederlands (Nederduyts) te verwijzen. 

17-18 Venerem…Latinus: Het is niet helemaal duidelijk naar welke Latijnse auteur(s) 
Barlaeus verwijst met de liefdesverhalen van Venus en Anchises, Aeneas en Dido (Elisa), en 
Paris en Helena. Het eerste kennen we vooral uit de Homerische Hymnen en de Ilias van 
Homeros. In de Latijnse traditie wordt het eigenlijk enkel als liefdesverhaal vermeld (en dan 
nog heel summier) in Ovidius’ Metamorphoses (9, 425). Men kan ook denken aan de Aeneis 
van Vergilius, waar Anchises wel aan bod komt, maar niet zozeer zijn affaire met Venus. Het 
tweede verhaal, van Dido en Aeneas, kennen we dan weer wel vooral uit de Aeneis, maar ook 
Ovidius’ Heroides bevatten een brief van Dido aan Aeneas. Het derde verhaal, ten slotte, dat 
van de roof van Helena door Paris, kennen we in de Latijnse literatuur vooral uit Ovidius’ 
Heroides, waar een brief van Helena aan Paris voorkomt. Op die manier is het mogelijk alle 
drie de verhalen aan één auteur te linken (want dat suggereert ‘Latinus erat’), i.c. Ovidius, al 
zit Vergilius wellicht ook op de achtergrond. 

21 tragico…cothurno: vgl. Mart. 8, 3, 13; 8, 18, 7-8; 12, 94, 3-4 (zie ook gedicht C., vv. 
18-19) 

41-42 Anna facit…Anna facit: het is onduidelijk over welke dichteres ‘Anna’ Barlaeus 
het heeft. Men is geneigd te denken aan Anna Maria van Schuurman (1607-1678), maar we 
weten vrij zeker dat Barlaeus haar pas in 1629 leerde kennen (Van Blom e.a. 1926, 392). Ook 
voor Anna Roemers Visscher (1583-1651) zijn geen doorslaggevende argumenten. Misschien 
gebruikt Barlaeus de naam ‘Anna’ zelfs eerder toevallig, als ‘een willekeurige Hollandse 
dichteres’. Bovendien is de passage wellicht zwaar ironisch bedoeld. 

61 vivit…aevo: Horatiaanse echo’s (zie bv. epist., 1, 20, 26-28 of carm. 3, 11, 51-52 en 
3, 30, 1). 

62 Lydia…fuit: losse verwijzing naar Hor. carm. 3, 30, 13-15: ‘(…) ex humili potens / 
princeps Aeolium carmen ad Italos / deduxisse modos’, waar Horatius claimt als eerst de 
Griekse versvoeten in het Latijn te hebben gebruikt. Tegelijk zitten ook de vier erotische 
gedichten van Horatius over Lydia op de achtergrond (carm. 1, 8; 1, 13; 1, 25 en 3,9). Op die 
manier houdt hij de betekenis van pes dubbelzinnig: het woord verwijst naar versvoeten 
enerzijds, maar ook naar voetjesvrijen anderzijds. Met dank aan Harm-Jan Van Dam voor 
deze interpretatie. 
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71 Victricesque aquilas: bekende iunctura, zie bv. Lucan. 1, 339; 5, 238; Prud. Psych. 
645 of Claudian. Carm. maiora, 7, 16. 

79 sumat…Phoebe: losse verwijzing naar Ov. met. 1, 11: ‘nova crescendo reparabat 
cornua Phoebe’. 

81 Corydon…Phyllis: de herdersfiguren Corydon en Phyllis zijn klassiek bekend uit 
Vergilius’ Bucolica, maar wat de vernaculaire traditie betreft (en die zit hier voor Barlaeus 
duidelijk op de achtergrond), moeten we vooral denken aan Heinsius’ Pastorael in zijn 
Nederduytsche poemata (Heinsius 1616, 26-33) waarin ook een Phyllis en Corydon figureren.  

84 semivirosque…viros: cf. Ov. ars 2, 24: ‘Semibovemque virum semivirumque 
bovem’. 

85 Andinam: met ‘Andijnse poëzie’ verwijst Barlaeus naar Vergilius, geboren in het 
dorp Andes bij Mantua. 
 
 
B. (Huygens 1623-1636, 121-123)37 
 
Sermo ad D[ominum] Gasp[arum] Barlaeum, cum elegantissimo nuper carmine amicos 
a poësi Belgica ad Latinam et Graecam avocaret 
 
At mihi non uni calamum submittere Romae, 
Quo Latio legar ore, libet: satis una superque 
Quod fuit, una fuit, satis una oppleta Triumphis, 
Non satiata, sui vidit nil Caesaris expers, 
(5) Quando nec Urbs olim Orbe minor, nec Colle Quirini 
Amplior hic, Mundi una domus fuit, una Quiritum, 
Barbara quae linguae nesciret lingua Latinae 
Barbariem, et patriae auderet non barbara dici. 
At neque, si sacram contingat adire Corinthum, 
(10) Pirene propiore fruar, fruiturus eadem 
Perpetua, ut solo semper loquar ore rotundo; 
Graecia non Graeca est, evanuit Hellas et ingens 
Gloria Tantalidum, cineri surdisque ruinis 
Occinitur coeco sudatum Carmen Homero, 
(15) Quo mihi quae fugiant Romam, quae nesciat Argos 
Putida verba situ, nulli vernacula, nulli 
Intellecta domi Batavis obtrudere Musis 
Prosit, et in Patria ne non peregriner inepte 
Exilio mulctare Deas? Ignosce Dearum 
(20) In Latio, Barlaee, decus, decus inter Achivos, 
Prima mei Belgis debetur portio, Celtis 
Altera, quae sequitur Brittanno, quarta Latinis, 
Sed quales hodierna novae das Roma loquelae,  
Quinta vel Hesperiis (odium immanesque Tyrannos 
(25) Hactenus ignoro, communes Lingua Camoenas 
Conciliet, satis est armari in proelia dextras) 
Sexta magis merito superest Germania Mater. 
Fontibus intemerata tuis, agnoscimus olim 
Ambiguos ortus, patriae incunabula Linguae 

                                                        
37 Zie ook http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Huygens/HUYG25.html (met het foutieve Roma in v. 1) 
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(30) Deferimus tibi, tota tibi primordia nostri. 
Ergo ego nunc Batavas inter vernacula Musas 
Numina desideo; nunc Gallos opto rogoque 
Ferre soloecismum peregrini vatis olores, 
Et feror, et foveor; nunc in sua sacra Britannas 
(35) Invoco, nec voto nimis infelice, puellas; 
Nunc Itala tellure vagor, primoque Quirite 
Posthabito, quem tota novum parit altera Civem 
Alloquor ore suo; nunc in juga Pyrenaei 
Tollor, et hoc Musis etiam de culmine libo; 
(40) Mox Rheno potiore lavor, nec pascier uno 
Castaliae doceor, nec nasci fonte Poëtam. 
Omne solum vati patria est, ille incola Mundi, 
Ille domi in patria, ille foris, ille omnibus idem: 
Quo me nec veteres falso dubitaris Athenas 
(45) Temnere; non sordent semper, non semper amantur; 
Nec Latium vilere magis, totumque Maronem, 
Quaeque fuit priscae Veneris facundia, felix 
Eloquium, nulli inferior, me judice, sermo: 
Dum loquimur laudare puta, cum saepe locuti 
(50) Sic fuimus laudasse puta: Sed et unica rerum 
Perpetuo facies, idem tenor, unica longum 
Pulsa repulsa fides, cui mellitissima, cui non 
Melle suo Batavae tandem gravis intonet auri? 
Me varias, Barlaee, vices, me sideris ortum, 
(55) Aetheris ambages, Solis Lunaeque labores 
Inconstans ambire docet constantia; nullis 
Orbibus includi, nulli jurare magistro, 
Undique πρωτεύειν, solari taedia motu, 
Res veteres miscere novis, quadrata rotundis, 
(60) Digna, meo censu, res libertate Batava est. 
Hag[ae] 19°. April. 
 
 
Sermo gericht aan de heer Caspar Barlaeus, toen hij onlangs in een heel elegant gedicht 
vrienden opriep de Nederlandstalige poëzie te verlaten voor de Latijnse en de Griekse 
 
Neen, ik wil mijn pen niet onderwerpen aan Rome alleen om door een Latijnse mond gelezen 
te worden. Het Rome dat vroeger was, dat ene Rome, is meer dan genoeg – het Rome dat al 
genoeg bedolven is met triomfen en toch onbevredigd blijft, het Rome dat zonder zijn Caesar 
niets zag, (5) toen de stad niet kleiner was dan de wereld en de wereld niet groter dan de 
Quirinaal. Er was één huis in de wereld, dat ene van de Quiriten, een barbaarse taal die geen 
besef had van de barbaarsheid van de Latijnse taal en als taal van het vaderland niet als 
barbaars durfde bestempeld te worden. Evenmin, al mocht ik het heilige Korinthe bereiken, 
(10) al mocht ik genieten van de nabije Pirenefontein, zou ik telkens van haar alleen gebruik 
maken en zo steeds met een mond van Griekse elegantie spreken. Griekenland is niet meer 
Grieks. Hellas en de ontzaglijke glorie van de nazaten van Tantalus zijn verdwenen. Het 
gedicht waarop gezwoegd is door de blinde Homerus, wordt voor as en stomme ruïnes 
gepreveld. (15) Waartoe kan het dienen de woorden die stervend naar Rome vluchten, de 
woorden die Griekenland niet zou begrijpen, de Romeinse taal, door niemand als volkstaal 
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gesproken, door niemand begrepen, hier thuis aan de Hollandse muzen op te dringen en die 
godinnen met verbanning te straffen in hun vaderland opdat ik geen ijdele reizen zou maken? 
Laat de luister van de muzen (20) in Latium terzijde, Barlaeus, en de luister onder de Grieken, 
het eerste deel van mij komt de Belgen toe, het tweede de Kelten, het volgende aan de Britten, 
het vierde aan de Latijnen (maar dan bedoel ik wel die nieuwe taal die je vandaag voortbrengt, 
Rome), het vijfde zelfs aan de Spanjaarden (25) – ik laat even onze haat en de gruwelijke 
tirannen buiten beschouwing: moge de taal gemeenschappelijke muzen bijeenbrengen, want 
het is genoeg de rechterhand te wapenen als het om oorlog gaat. Als zesde blijft met meer 
recht en reden moeder Germania over. Pure Germania, wij erkennen onze dubbele oorsprong 
uit uw bronnen, de wieg van onze moedertaal (30) schrijven wij aan u toe, aan u ons hele 
begin. En dus blijf ik nu eens bij de vernaculaire goden, namelijk de Bataafse muzen, en dan 
weer vraag ik de Franse zwanen om het soloecisme van een vreemde dichter te verdragen. En 
dat doen ze; ik word zelfs gekoesterd. (35) Nu eens roep ik de Britse muzen op tot hun eigen 
eredienst, en niet zonder succes. Dan weer dwaal ik langs het Italische land, en nadat ik de 
oude Romein heb genegeerd, spreek ik hem die een heel ander land als nieuwe burger heeft 
voortgebracht, toe in zijn eigen taal. Nog een andere keer word ik naar de rug van de 
Pyreneeën gebracht, en zelfs van die top pleng ik voor de muzen. (40) Vervolgens was ik me 
in de krachtige Rijn. Ik leer ik niet door de bron van Castalia alleen gevoed te worden en 
begrijp dat een dichter niet ontstaat uit één bron. Iedere grond is het vaderland van de dichter. 
Hij is een wereldburger. Hij is thuis in zijn eigen land, buitenshuis, overal dezelfde. Denk 
daarom niet ten onrechte dat ik het oude Athene (45) versmaad. Het is niet altijd 
onaangenaam, niet altijd geliefd. Latium is niet minder en alles van Vergilius, en de 
welsprekendheid die de oude Venus toekwam, is een geslaagd medium, een taal die niet moet 
onderdoen voor enige andere, naar mijn mening. Geloof gerust dat terwijl ik haar spreek, ik 
die taal loof, en aangezien ik haar vaak (50) zo heb gesproken, heb ik haar vaak geloofd. Maar 
steeds één gezicht op de dingen, steeds dezelfde teneur, steeds één lier die ver verspreid en 
ook weer verdreven is, bij wie dreunt dat uiteindelijk niet – al is het allerzoetst – door de 
eigen charme zwaar in het Bataafse oor? Mij, beste Barlaeus, leert constantia de veranderlijke 
banen en de opgang van de sterren, (55) de omwentelingen van het firmament, de werken van 
zon en maan al zwervend te omvatten, en door geen werelden te worden besloten, aan geen 
meester eer te zweren, overal een Proteus te zijn, door beweging verveling te bestrijden, oud 
en nieuw te vermengen, vierkanten en cirkels, (60) wat past, naar ik meen, bij de Hollandse 
vrijheid. Den Haag, 19 april. 
 
 
Noten 
 

11 ore rotundo: Cf. Hor. ars 323-324: ‘Grais ingenium, Grais dedit ore rotundo / Musa 
loqui’. 

16 vernacula: Huygens gebruikt het woord vernaculus op twee manieren in dit gedicht. 
Hier staat het voor ‘inheems Romeins’, wat de oorspronkelijke betekenis is. Verderop, nl. in 
v. 31, gebruikt hij het met de modernere betekenis ‘vernaculair’, ‘volkstalig’. Op dezelfde 
manier verwijst Belgis (‘Belgen’) naar alle Nederlandstaligen, zowel in de Noordelijke als 
Zuidelijke Nederlanden. 

23 loquelae: het is mogelijk dat loquelae een subtiele echo is van Barlaeus’ gedicht, 
waar we het woord in precies dezelfde (laatste en dus emfatische) positie in het vers vonden 
(v. 63). 

26 armari…dextras: echo van Sil. Pun. 16, 535-536: ‘(…) fratres cavea damnante 
furorem / pro sceptro armatis inierunt proelia dextris’. 

29 ambiguous ortus: de Bataven zouden oorspronkelijk een West-Germaanse stam zijn 
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die zich afgesplitst had van de Chatten.   
53 Batavae…auri: Huygens alludeert hier op het overbekende adagium van Erasmus 

met de titel Auris Batava (Adag. 4, 6, 35; oorspronkelijk een citaat uit Mart. 6, 82, 6), dat een 
humoristische lofzang brengt op Holland en zijn inwoners. Hier is de verwijzing ironisch 
gebruikt, want het Bataafse oor van Martialis staat oorspronkelijk voor een ‘lomp’, 
‘onpoëtisch’ oor. Huygens betoogt evenwel dat zelfs een verfijnd oor ooit van de antieke 
poëzie genoeg krijgt. 

55 Solis…labores: cf. Verg. georg. 2, 478: ‘(…) solis varios lunaeque labores’. 
56 inconstans…constantia: een knipoog naar Constantijn Huygens’ naam en zijn 

lijfspreuk Constanter. 
58 πρωτεύειν: dit Griekse werkwoord betekent origineel ‘de eerste zijn’, maar wij 

vertalen het als Proteum agere (‘zich als Proteus gedragen’) vermits Huygens die formulering 
in de marge bij v. 58 schreef (Huygens 1623-1636, 123). Proteus is een zeegod uit de Griekse 
mythologie die van gedaante kan verwisselen. Zo kwam zijn naam ook figuurlijk te staan voor 
een veelzijdig of ook huichelachtig individu. 

59 res…novis: cf. Quint. inst. 8, 3, 60: ‘cui simile vitium est apud nos, si quis sublimia 
humilibus, vetera novis, poetica vulgaribus misceat’. 

59 quadrata rotundis: cf. Hor. epist. 1, 1, 100: ‘(…) mutat quadrata rotundis’. Wellicht 
ook een verwijzing naar de kwadratuur van de cirkel (quadratura circuli) een bekend 
probleem uit de toenmalige wiskunde: het vormen met van een vierkant met dezelfde 
oppervlakte als een bepaalde cirkel, door middel van een eindig aantal bewerkingen met 
behulp van passer en meetlat. Huygens gebruikt de formule hier figuurlijk als ‘een grote 
uitdaging aangaan’.  
 
 
C. (Barlaeus 1645: 309-311)38 
 
Ad Constant[inum] Hugenium, Equitem, Poematum suorum libros Latino, Gallico, 
Italico, & Belgico sermone edentem. 

Ocelle Batavum, sidus Itali soli, 
Britanna Phoebe, Suada gentis Gallicae, 
Cultor Latini nominis, togae decus, 
Et inquieti digna portio fori, 
(5) Sodalitatis eruditae corculum, 
Omnisque plena pyxis elegantiae, 
Quem magnus ille triplicis regni pater, 
Haeresque Elisae regia tangens manu 
Vulgi profanis segregavit coetibus, 
(10) Et invidendo consecravit ordini: 
Ut quum disertis implicaris vatibus, 
Chartasque volvis, & levem Gnidi Deam, 
Nixumque centum fraudibus Cupidinem 
Docte flagellas, nominis tanti memor, 
(15) Equitumque famae, nobilisque sanguinis, 
Dextram labanti commodares patriae: 
Quo te Poetam raptat insolens furor 
Tuae Camoenae? quae Thalia, quis novo 
                                                        

38 Zie ook http://hum2.leidenuniv.nl/Dutch//Latijn/Barlaeus25.html#CBb309 (met het foutieve fono in v. 56 
en ila in v. 74) en Huygens 1625, b1r. 
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Grandes cothurnos Phoebus aptavit pedi, 
(20) Nec usitata ducit in coelum via? 
Non sic priorum lingua Belgarum ferax 
Sese locutam meminit, ipse quum suis 
Leges Cheruscis ductor Arminius daret. 
Non victor isto Westphali gentem soli 
(25) Affatus ore est, quum cruentis caedibus 
Aquilas Quirini terra stravisset ferox, 
Positumque longe Roma sentiret malum. 
Tu barbarorum verba Celtarum sagax 
Nobis recudis. tu propinquos Nereo 
(30) Populos virenti laurea vates beas, 
Latiumque reddis Belgio, Cirrham mari, 
Helicona Cattis. tu Caballinos doces 
Potare fontes salsa regna Tethyos, 
Clariisque lymphis ora Teutonum lavas. 
(35) Seu quum stupendus vesperas amantium, 
Umbraticaeque porticus deliria, 
Nemorisque grati basia, & murmur sacrum 
Cantu revelas: sive moribus juvat 
Ineptientis seculi nasum dare, 
(40) Fluxasque semper vestium lacinias, 
Et implicatos perfricas braccae sinus.  
O flos virorum, debitum caelo caput, 
Secretioris magne possessor Dei, 
Animaeque grandis hospes, & Iovis labor, 
(45) Quam nos, & omne, quicquid est vatum uspiam, 
Post te relinquis, totque scriptum gentibus 
Nec aemulandum posteris cantas melos! 
Est, cui perennis foenerat famae decus 
Germana Pallas, & perunctus fecibus 
(50) Tumultuantis vultus ultor Velsii. 
Fuit Secundus, quem venusta, quem jocans 
Neaera blandis vellicavit osculis, 
Suusque Latias traxit in Musas furor. 
Sunt queis suaves Sequanae placent Deae, 
(55) Ligerisque Siren. cuncta concessit tibi 
Natura solers, dum quadruplici sono 
Apollinaris plectra barbiti quatis. 
Sic altiores usque spiritus gerens, 
Affaris omnes, Belgiique terminis 
(60) Exis poeta, nunc Latinorum Albulam, 
Nunc blandientis pocla Matronae bibens. 
Mox te Britannus verba conantem sua, 
Et cernit Auson, Italoque Vandalus 
Permixtus ori. nulla non civem suum 
(65) Te terra credet, nulla non vatem colet. 
Quo plus laborum restat, & se latius 
Diffundit Helicon, impetus urges tuos, 
Novaque laudis pectus accendis face, 
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Nec scire non vis, scire quod quisquam volet, 
(70) Qualis per alta montium cacumina, 
Libyaeque valles impotens sui ruit 
Ferox leaena, cui perurens Sirius, 
Aut cura raptae prolis indomabiles 
Accendit iras. illa fontis limpidi 
(75) Vestigat ortus, omne scrutatur solum, 
Nec ante cessat, quam repertus dispulit 
Insanientem Nilus aut Nigris sitim. 
 
 
Aan Constantijn Huygens, ridder, bij de uitgave van zijn boeken met gedichten in het 
Latijn, Frans, Italiaans en Nederlands. 
 
Oogappel van de Bataven, ster van het Italische land, Apollo van Brittannië, Suada van het 
Franse volk, vereerder van de Latijnse naam, eer van de toga en waardig lid van het drukke 
forum, (5) hart van een geleerd genootschap, doosje vol elegantie: jij, die de grote vader van 
het drievoudige rijk en de erfgenaam van Elisha met een koninklijke hand gescheiden heeft 
van de profane rangen van het volk (10) en heeft ingewijd in een benijdenswaardige orde, 
opdat je een helpende hand zou bieden aan het wankelende vaderland, terwijl je je tussen 
welbespraakte dichters bevindt en bezig houdt met literatuur, en de lichtvoetige godin van 
Cnidus en Cupido die vertrouwt op honderd listen, erudiet bekritiseert, je eigen grote naam 
indachtig, (15) je faam van ridders en je nobel bloed. Waarheen heeft de ongewone passie van 
jouw Camena je als dichter geleid? Welke Thalia, welke Apollo heeft de ernstige 
tragedielaarzen aangepast aan een nieuwe voet (20) en langs een ongewone weg naar de 
hemel gebracht? De onbeschaafde taal van de oude Belgen herinnert zich niet ooit zo 
gesproken te hebben, toen leider Arminius aan zijn Cherusken de wetten gaf. (25) De 
overwinnaar heeft het volk van de Westfaalse grond niet in die taal toegesproken, toen het 
wrede land met bloedige veldslagen de arendstandaarden van de Quiriet had neergeslagen en 
Rome van ver het gebeurde kwaad voelde. Jij publiceert in je wijsheid voor ons de woorden 
van de barbaarse Kelten. (30) Jij verheerlijkt als dichter met groene lauwerkrans de volkeren 
dicht bij Nereus en je geeft Latium terug aan België, Cirrha aan de zee, de Helicoon aan de 
Chatten. Jij leert het zoute rijk van Tethys drinken uit de Caballinen-bronnen en je wast de 
gezichten van de Teutonen in de Clarische wateren. (35) Wanneer je ofwel 
bewonderenswaardig de avonden van geliefden, het delirium van een schaduwrijke 
zuilengalerij, de kussen in een bevallig bos en het heilige gefluister in gezang hult, ofwel zin 
hebt de neus op te halen voor de gebruiken van een dwaze eeuw (40) en steeds je broek veegt 
aan de losse kleren en gevouwen gewaden, o bloem der mannen, hoofd dat aan de hemel 
verschuldigd is, grote bezitter van een geheimere God, gastheer van een grote geest en werk 
van Jupiter, (45) hoezeer laat je dan ons en alles wat ergens aan dichters is, achter je, en 
hoezeer zing je een geschreven lied dat door zoveel latere generaties niet kan evenaard 
worden! Dit is de man, aan wie de Germaanse Pallas de eer van een eeuwige faam heeft 
uitgeleend, dit is het gezicht (50), gezalfd met most, de wreker van de opstandige Velsius. Het 
was Secundus, die de mooie, die de speelse Neaera met haar lieflijke kusjes plaagde, en zijn 
liefdeswaanzin bracht hem bij de Latijnse muzen. Er zijn er wie de zachte godinnen van de 
Seine bevallen (55) en de Sirene van de Loire. De schrandere natuur heeft jou alles gegeven, 
terwijl je met een viervoudig geluid met het plectrum van Apollo de lier aanslaat. Op die 
manier spreek jij met steeds hogere inspiratie tot allen en (60) stijg je als dichter boven de 
grenzen van de Nederlanden uit. Nu eens drink je uit de Tiber van de Latijnen, dan weer uit 
de beker van de aangename Marne. Weldra zal de Brit jou zien, terwijl je je waagt aan zijn 



23 
 

woorden, en stamvader Ausoon, en de Vandaal met Italiaanse trekken. Geen enkel land zal 
jou niet als burger (65) erkennen, geen enkel land zal je niet als dichter eren. Hoe meer werk 
er overblijft en breder de Helicon zich uitstrekt, des te meer drijf jij je pogingen op en doe je 
het hart ontbranden met een nieuwe fakkel van lof. Jij wil beslist weten wat iemand ook maar 
zal willen weten, (70) zoals over de hoge toppen van de bergen en de Libische valleien een 
oncontroleerbare wilde leeuwin raast, bij wie de brandende Sirius of de bezorgdheid voor een 
ontvoerd jong ontembare woede ontstak. (75) Zij zoekt de oorsprong van een heldere bron, 
doorzoekt ieder stukje grond en houdt niet eerder op dan dat de gevonden Nijl of Niger haar 
waanzinnige dorst verdrijft. 
 
Noten 
 

7 triplicis…Elisae: het is niet helemaal duidelijk wat Barlaeus hier bedoelt. Een 
tentatieve interpretatie is dat de triplicis regni pater (‘vader van het drievoudige rijk’) God is, 
terwijl de haeres Elisae staat voor de erfgenaam (opvolger) van de profeet Elisha (vaker 
Eliseus in het Latijn), namelijk Christus. Op die manier bewijst Barlaeus ook hoe creatief hij 
zichzelf kan emuleren. In gedicht A stond Elisa gelijk aan Dido van Vergilius. Voor deze en 
andere echo’s, cf. supra. Met dank aan Harm-Jan Van Dam voor deze suggestie. 

17-18 Quo…Camoenae: een toespeling op Hor. carm. 3, 25, 1: ‘Quo me Bacche rapis 
(…)’. Daarom is raptat ook (net zoals rapis) een presensvorm, en niet het verwachte (en 
vertaalde) perfectum. 

18-20 quae…usitata: cp. Mart. 12, 94, 3-4: ‘transtulit ad tragicos se nostra Thalia 
cothurnos: /  
aptasti longum tu quoque syrma tibi’; Hor. ars 80-81: ‘hunc socci cepere pedem grandesque 
coturni, / alternis aptum sermonibus (…) en carm. 2, 20, 1: ‘Non usitata nec tenui ferar’. 

23 Cheruscis…Arminius: Arminius was een voorname Cheruskische prins die Varus 
versloeg in het Teutoburgerwoud (9 n. Chr.), en zo Germania van de Romeinse overheersing 
bevrijdde. 

31 Cirrham mari: Cirrha was een oude stad in Phocis, dichtbij Delphi, aan Apollo 
gewijd. Barlaeus bedoelt allicht dat Huygens Cirrha – hier figuurlijk (als stad van Apollo) 
synoniem voor het dichtersmetier – toegankelijk heeft gemaakt voor het zeevolk dat de 
Hollanders zijn. 

32 Caballinos…fontes: echo van Pers. sat. prolog., 1-3: ‘Nec fonte labra prolui 
caballino, / Nec in bicipiti somniasse Parnasso / Memini, ut repente sic poeta prodirem’. 

33 salsa regna Tethyos: Barlaeus bedoelt ‘de Noordzee’. 
40-41 Fluxas…sinus: nogal gezochte manier om Huygens’ keuze voor de moderne, 

vernaculaire literatuur in plaats van de klassieke te omschrijven (zie ook ‘moribus juvat / 
ineptientis seculi nasum dare’). ‘Losse kledij en gevouwen gewaden’ staat voor de antieke 
klederdracht (de Griekse peplos en chiton en de Romeinse toga zijn los en gevouwen) en 
‘broek’ staat voor de typisch ‘barbaarse’, i.e. niet-Grieks of -Romeinse kledij (cf. Lewis and 
Short, s.v. bracae).   

49 perunctus fecibus: Hor. ars 277: ‘peruncti faecibus ora’. 
49-50 perunctus…Velsii: Wellicht refereert deze passage aan Geeraerd van Velsen (+ 

Leiden, 1296), die in 1296 graaf Floris V van Holland ontvoerde en later doodstak. Het 
verhaal werd Dit motief wordt andere door Hooft gebruikt in zijn toneelstuk Geeraerdt van 
Velsen (1613).  
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Samenvatting / Synopsis  
 
Deze bijdrage bespreekt een gedichtenpaar van Caspar Barlaeus en Constantijn Huygens 

(1625), waarin de eerstgenoemde stelling neemt tegen de Nederlandstalige poëzie van twee 
beschermelingen van Huygens en deze laatste zijn volkstalige poëzie verdedigt. Door een 
gedetailleerde analyse en herinterpretatie van deze kwestie in het kader van de 
polysysteemtheorie en vroegmodern netwerkmanagement wordt aangetoond dat we hier niet 
met een ruzie over de volkstaal te maken hebben, maar met een doelbewuste toenadering van 
Barlaeus tot Huygens en het volkstalige literaire veld.  

 
This contribution discusses two poems, one by Caspar Barlaeus and one by Constantijn 
Huygens (1625), in which the first argues against the Dutch poetry of two of Huygens’ 
protégés and the latter defends his vernacular poetry. Through a detailed analysis and 
reinterpretation of this issue in terms of the functionalist polysystem theory and Early Modern 
network managing we show that this is not a quarrel concerning the vernacular, but a 
conscious attempt of Barlaeus to get acquainted with Huygens and the vernacular field.  


