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w00RD VOORAF
Ongeveer een eeuw nadat J . M . Schrant, in zijn Gentse
intree-rede 1 ,,Over het beoefenswaardige der Nederlandse
Tale", Justus de Harduwijn's naam uit de vergetelheid opdiepte,
ontdekte een ander Gents professor, Dr . R. Foncke 2 , het
Roosemond-unicum ; hij beschreef het bibliografisch, situeerde
het literair-historisch, gaf het met passend kommentaar weer
uit 3.
Eveneens omtrent een eeuw nadat dezelfde Schrant zijn
Harduwijn-bloemlezing ' in het licht gaf, verscheen van onze
hand een monografie over de dichter, weldra gevolgd door
een nieuwe keur uit zijn poezie 5 en een facsimile-druk s . Onze
belangstelling en onze bewondering voor de renaissancist de
Harduwijn dankten wij overigens in de eerste plaats aan de
colleges van een derde Gents professor, wijlen Karel van de
woestijne.
Dr . Foncke's en onze navorsingen en onthullingen wekten
bij velen uit Zuid en Noord verrassing en vreugde . En zo werden de pijlers opgetrokken van de triomfboog, waaronder de
Zuidnederlandse dichter Justus de Harduwijn zijn blijde intrede
zou houden in de hedendaagse grootnederlandse letterkundige
1 „Gehouden ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de Nederlandsche Taalen Letterkunde aan de hoogeschool to Gend" „den derden van Louwmaand 1818",
blz. 47.
2 Op de J, de Harduwijn-herdenking to Oudegem in juni 1954 onthulde Dr . R .
Foncke hoe hij, door bemiddeling van zijn vriend, wijlen Dr . A. Jacob, het bundeltje
in handen kreeg.
8
Zie achteraan de bibliografische aantekeningen A I (1922), B (1913, 1918) .
4 Uitgelezene Dichtstukken van Justus De Harduyn (Zalt-Bommel, 1830).
5 Zie bibh aant. B,1926 en 1927 .
s Justus de Harduijn's Roose-mond (1613) . Facsimile-druk bezorgd door Dr. 0. Dambre
(Antwerpen, De Sikkel, 1942) .
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geschiedenis . Hij werd opgenomen in een groeiende waardering .
Alle Nederlandse literairhistorici van naam hebben zijn lof verkondigd en hebben door bun beschouwingen tot een juistcr
inzicht in de betekenis van zijn oeuvre bijgedragen . Vooral
mogen bier worden vermeld : Anton van Duinkerken, Gerard
Knuvelder, W . J. E . Buitendijk, M . Brauns S .J . en Prof. Dr .
E. Rombauts, die in zijn nleesterlijk overzicht van de zeventiende-eeuwse letterkunde in Zuidnederland 1 de kroon zette
op alley navorsingen en waardering .
Onze haIde gaat echter bovenal naar Prof. Dr . R. Foncke,
die „Roose-mond" nit haar honderdjarige slaap bevrijdde, en
haar „gaeven rijck aen elcken-een ontbond" 2. Hem dragen wij
eerbiedig deze heruitgave op . Moge ons nieuw kommentaar
hem welkom zijn!
Dat de Redaktie van de Zwolse Drukken en Herdrukken ons
de gelegenheid bond de „Roose-mond"-bundel aan een nieuw
onderzoek to onderwerpen, en ons daarbij raadgevend to hulp
stond, stems ons tot oprechte erkentelijkheid . Vooral ten opzichte van Prof. Dr. E . Rombauts voelen wij ons verplicht
zijn vriendschap is ons in jaren van beproeving een hechte steun
en een bestendige aanmoediging geweest ; en zijn op- en aanmerkingen zijn onze „Roose-mond"-aantekeningen zeer ten
goede gekomen .
Gent, 1955 .

Dr. 0. DAMBRE .

i Dl . V der Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, onder redaktie van Prof.
Dr. F . Baur (Antwerpen, Brussel, 's Hertogenbosch), blz . 379-482.
2 Roose-mond, Sonnet IL
8

INLEIDING
A

BIOGRAFIE

Justus de Harduwijn 1 werd 11 april 1582
onder de calvinistische republiek - to Gent geboren, als zoon van Francois
en Living Tayaert . Voor zijn geboortestad, brandpunt van
handel en van humanisme, was het een noodlottig decennium .
Tijdens een verbeten, uitputtend duel wisselden de kansen van
voor- en tegenstanders van de Hervorming herhaaldelijk ; plundering van kerken en kloosters, wederzij dse verdachtmakingen
en arrestaties, uitwijking op grote schaal - flu van de roomsen,
den van de geuzen - ontwrichtten en verlamden alle burgerlijk
en geestelijk leven . De families de Harduwijn en Tayaert waren
roomsgezind gebleven, en zo gebeurde dat ook Francois de
Harduwijn, die deurwaarder was bij de Raad van Vlaanderen,
op 23 juni 1584, semen met andere geloofsgenoten, door de
calvinisten in hechtenis werd genomen en in een interneringskamp opgesloten ; zij bleven er voor hun geloofsovertuiging
boeten, totdat de katolieke hertog van Parma in de herfst van
hetzelfde jeer de stall weer veroverd had . De voorvaderlijke
roomse trouw van de ouders, nu door beproeving en lijden
gestaald, werd aldus de eerste hechte stempel die in het gemoed
van Justus onuitwisbaar zou worden geprent .
Overigens waren, near het getuigenis van de tijdgenoothistoriograaf Antonius Sanderus 2 beide families van adel, en
ze behoorden tot een wijdere kring van zelfbewuste Gentse
geestesaristokraten, wier humanistisch illegal in de lens „semper
1 Zie achteraan, in de bibliografische aantekeningen, de lijst onzer publikaties ; men
raadplege die voor aanvullende gegevens. Over de spelling Harduwijn i .p .v. Harduyn
of Harduijn hebben wij ons vroeger verantwoord (Zie J. de H.'s Testament, blz. 47) .
2 Flandria Illustrate 1365 .
9

ad ardua" 1 kernachtig tot uitdrukking komt. Hun idealisme
oefende vanzelfsprekend weldoende invloed op Justus uit : zij
alien, die ijverden voor de heropstanding van het zo gehavende
Gent, en de roem hunner stad in een wedijver van Latijnse
lofdichten bezongen, zij boezemden ook hem een Gentse trots
in, die hij tot aan zijn levenseinde trouw zou blijven belijden ;
en zij wakkerden hem tot een hoger geestesleven aan .
Vooral twee persoonlijkheden hebben daartoe bijgedragen .
Allereerst de dichterlijk begaafde vader (t 1609) : jaren lang had
hij in Frankrijk in Pleiadekringen vertoefd 2 ; in eigen land teruggekeerd, had hij enige tij d als korrektor bij Plantijn te Antwerpen gefungeerd en hij was er de vriend geworden van jonker
Jan van der Noot ; to Gent, waar hij zich later vestigde en omstreeks 1580 in het huwehjk trad met Living Tayaert, stond hij
na het luwen van de godsdiensttwisten, bij het gloren van een
betere tijd, in hoge achting : men begroette hem als de verkondiger van een nieuw poetisch credo . Bij zulk een vader
vond de jonge Justus al heel vroeg een gunstige atmosfeer voor
studie, en ongetwijfeld ook een keur van boeken, waaruit de
nieuwe geest woei.
En wellicht is een nog grotere stuwkracht uitgegaan van zijn
oom Maximiliaan de Vriendt (t 1614) . Die geestdriftige, vrome
humanist beschouwde zich als Justus' tweede vader en nam hem
onder zijn bijzondere hoede. Mede onder zijn impuls ging
J ustus de humanistische weg op . Het eerste taalonderwijs genoot
hij bij Simon van de Kerckhove (t 1626), bestuurder van de
Gentse „schola litteraria" ; en de humaniora voltrok hij op het
in 1592 gestichte Jezuletenkollege 3 , waar de elite van de jeugd
opgevoed werd. In welk jaar hij er bepaald ingeschreven werd,
weten wij niet ; maar, to oordelen naar de leerboeken die zijn
vader bij Plantijn-Moretus to Antwerpen bestelde, was hij er
zeker in 1595 en volgende jaren . Voor zijn vornung en verdere
1 Maximilianus Vrientius (de Vriendt), Epigrammatum libri IX (Ante., 1603) biz. 50.
2 Zie beneden : Pleiade.
8 0 . Dambre, Jezuieteninvloed op Justus de Harduwjn (Bijdragen tot de Geschiedenis,
Reeks III, Jg . V, (1953), nr. 3, biz. 152-161) .
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orientatie is das onderwijs beslissend geweest : het legde de
grondslag, niet enkel van een humanistisch geestesleven, maar
ook van een contrareformatorische levenshouding ; het bezielde
hem met een diepe Mariale vroomheid en wekte zijn bijzondere
belangstelling voor het toned .
Yntussen was zijn ontvankelijkheid voor renaissance-tover
groter geworden : Maximiliaan de Vriendt had hem Petrarca 1
leren bewonderen ; zijn vader had hem rechtstreekser ingewijd
in de nieuwe poezie-stromingen ; en zo werd bij Justus, evenals
o.a. bij zijn neven Daniel Heinsius en Jacob van Zevecote 2,
een nationaal taalidealisme gewekt en een prinsehjk dichterbewustzijn, das hem later met misprijzen zou doen neerzien
op „het ghespuys, das 't lichaem swaer tot hooghe daedt niet
en can heffen" en op de „sinnekens sot" van zo talrijke „rijmers
bot, hersseloos en heel verdoofd" 3 . Een principieel zich afwenden van achterlijke rederijkerij situeert Justus de Harduwijn
al dadelijk op een hoger vlak.
Hij most een begaafde en imemende jonge man geweest
zijn, op wie velen hogs verwachtingen - ook als dichter
bouwden. De eerste getuigenissen van tijdgenoten 4 herhalen
dit als een refrein, en het is ontroerend vader en zoon telkens
samen to zien vernoemen ; Justus' gemoedsadel en aanminnig-

heid, zijn vernuft en zijn dichterlijke aanleg worden geprezen
als eigenschappen, die hij van zijn vader erfde ; de voedingsbodem van het vaderhuis was hem derhalve wel gunstig geweest,
en vrienden en verwanten beijverden zich hem aan to moedigen
om het hogere to blijven nastreven : „macte animi, Harduine,
et contenders in ardua" 5.
Omstreeks de tijd, waarop hij de humaniora most beeindigd
1 Philippe van Maldeghem's Franse Petrarca-vertaling Le Petrarque en rime francoise
(Bruxelles, 1600) words ingeleid door een Latijns lofdicht van
de Vriendt. Ook in zijn Delitiae IV, 505 huldigt hij Petrarca.
2 Beiden weken uit naar bet Noorden ; Heinsius reeds in 1583, Zevecote in 1624 .
S Uit een lofdicht van J . de Harduwijn op Guilliam van Nieuwelandt (1 jan . 1616) .
Zie de tekst in Hard. blz . 328-331 .
4 O.a. van de Vriendt, Lipsius, Ryckius, Sanderus .
5 M. de Vriendt, Pietas in obitu Francisci Harduini (1609) .
auecq ses commentaires"
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hebben, hidden de aartshertogen Albrecht en Isabella hun
„Blijde Intrede" to Gent (28 jan .1600) . Dat was een gebeurtenis
van betekenis . Allereerst, omdat in de zuidelijke Nederlanden
de kansen op een vreedzamer politieke ontwikkeling nu groter
werden, en zuiks een algemene opluchting wekte . En voor
J ustus, die weidra achttien jaar zou worden, werd het feestelijk
gebeuren een des to ingrijpender belevenis, daar het Jezuleten-.
aktief aan de verwelkoming deelnam, en het naderhand
daaraan gewijde Gedenkboek 1 door zijn oom de Vriendt, in
samenwerking met zijn vader, werd samengesteld . Dat kostbaar
familiedokument zou hem all een fakkel van vaderlandsliefde
blijven voorlichten ; het zou de herinnering aan de eerste grootse,
meebeleefde politieke piechtigheid in hem wakker houden tot
op de dag waarop hij zeif, vijf en dertig jaar later, in opdracht
van de Gentle magistraat een gelijkaardige „Blijde Yntrede" 2
in zijn geboortestad zou moeten ontwerpen, die nl . van de
Kardinaal-Infant Ferdinand van Oostenrijk . En zo zou zijn
openbaar leven verlopen tussenin die beide hoekpijlers van
trouw aan het gevestigd gezag .
1600 nu bracht een beslissende wending : Justus trok naar
Leuven, om er in de beide rechten to studeren . weer was het
de Vriendt, die er hem toe aanzette, en die hem bij Prof . Justus
Lipsius introduceerde . Lipsius doceerde er sedert 1592 de oude
geschiedenis en de Latijnse taal, en had op 25 november 1599,
tijdens een openbare les, de Aartshertogen, die aldaar hun
„Blijde Intrede" hielden, verwelkomd - hetgeen eenzelfde
loyalisme in het licht stelt . Al vroeger had hij konnekties aangeknoopt met de Gentle kring van humanisten, en in zijn
korrespondentie met de Vriendt had hij herhaaldelijk zijn waardering voor Francois de I arduwijn laten blijken . Evenzeer
hield hij kontakt met Leiden, waar hijzelf van 1578 tot 1591
geleraard had - en waar nu Justus' neef, Daniel Heinsius, sedert
1602 koilege gaf. Groot was aldus de uitstralingskracht, die in
1 Descriptio Pompae . . . (Antwerpen, Plantijn, 1602).
2 Hij inspireerde zich grotendeels op bet Gedenkboek van 1602 . Zijn ontwerp verscheen onder de titel Goeden Yever tot het Vaderland (Antwerpen, 1635) .
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die verscheurde tijd van hem uitging, als humanistisch bindteken
binnen de driehoek Gent, Leiden, Leuven .
Ook Justus de Harduwijn zal die geestelijke wisselwerking
ten goede gekomen zijn. Vast staat in elk geval, das hij Lipsius'
sympatie genoot : toen hij promoveerde tot bakkalaureaat in
de beide rechten 1 vereerde Lipsius 2 hem op 13 augustus 1605
een huldevers, waarin hij hem zijn genegenheid uitdrukt, en
hem aanspoort op intellektueel en moreel gebied volhardend
de voetstappen van zijn edele vader to volgen .
De Leuvense jaren zullen vanzelfsprekend ook jaren geweest
zijn, waarin vriendschapsbanden werden aangeknoopt ; to noteren valt de omgang met Cornelius Jansenius, de latere bisschop
van leper, die er in de wijsbegeerte studeerde, en in 1604 „den
lauriertack van de eerste plaats" behaalde, en die in 1630 op
hem beroep zou doen om een van zijn Latijnse pamfletten 3 in
het N'ederlands to vertalen ; met de Hagenaar Joannes Stalpart
van der Wielen 4 , die er toen in de teologie studeerde en einde
maart 1606 to Mechelen de priesterwij ding ontving ; met de
AntwerpenaarJoanDavidHeemssen,wiens Wereldl~cke Poemata 5
zulk een treffend parallellisme met de „Roose-mond" vertonen,
das ze zeker hun ontstaan to danken hebben aan eenzelfde

jeugdige poezie-roes en aan een onderlinge wedijver om naar

het voorbeeld van de in het brandpunt der bewondering
staande Pleiade op hun beurt mode-, d .z. liefde-sonnetten to
dichten.
Het is immers eveneens in die Leuvense jaren, das wij de
bron dienen to zoeken van de echo's, die opkl .inken uit de
Harduwijn's pas een decennium later verschenen Weerliicke
Liefden tot Roose-mond. Van welke aard die bron kan geweest
zijn, of ze oorspronkehjk slechts objektief-literair, dan wel
1 J . U . Baccalaureus" . In de Kamerijkse benoemingsoorkonde dd . 3 december 1607
words deze titel vermeld. Zie Dambre, J. de H's Testament en andere Oorkonden . . .
(Gent, 1952) blz. 41 .
2 Zie de tekst in Hard., blz. 75.
s Alexipharmacum . . . (Loven, 1630) . Zie Bib!. Aant. A . V.
4 Onder de liminaria van zijn Vrouwelick Cieraet van SintAgnes versmaedt ('s Hertogenbosch, 1622) komt een Klinck-veers voor, das waarschijnlijk van J . de Harduwijn is .
5 Pas in 1619 to Antwerpen verschenen .
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subj ektief-erotisch was, zullen wij beneden onderzoeken . Het
moge voorlopig volstaan er op to wijzen, dat de Liefden dagtekenen uit „den eersten aenvanck sijnder Jonckheydt", zoals
de inleider Guilliam Caudron getuigt, en to noteren das bet
bakkalaureaat in elk geval definitief de Roosemond-episode
afsloot.
Want het wereldlijke had nu afgedaan : Justus de Harduwijn
zou geestelijke worden .
Hier ontbreken de gegevens, om met zekerheid de weg uit
to stippelen die hij volgde bij zijn voorbereiding tot bet priesterschap. Wellicht studeerde hij nog aan het seminarie to Dowaai 1 ,
vooraleer naar Gent to komen . Maar in een Gentse akte dd .
7 maart 1607 lezen wij das : ,, . . . . Mr Joos de Harduwijn van
intentie es hem to begheven totten gheestelijcken ende priesterlijcken staet, indien hij daertoe van weghen den stoel episcopal
gheadmitteert ende ydoine bevonden words ." Wij vernemen
er nog uit, dat hij op 11 april 25 jaar zou worden, „canonincq
van Middelburg" is, en „beghift es gheweest van weghen H .
Mr Donaes de Harduwijn, zijnen oom paternel, van eene
Bibliotecque, weerdich ten minste vijf zoo zeshondert guldenen", en das zijn vader hem wenst to „voorsien van competente
ende redelijcke alimentatie van zes ponden gr . tsjrs, tot alderstont hij zoude moghen gheadvanceert ende ghepromoveert
worden tot eenich gheestehjck officie ofte prebende van ghelijcke ofte meerder weerde . . ." 2.
Kort daarop ontving hij dan de priesterwijding to Gent . En
op 3 december 1607 benoeznde bet ter zake bevoegde kapittel
van Kamerijk hem tot pastoor van Oudegem en van Mespelaar 3
(bij Dendermonde), toen tot bet bisdom Mechelen behorend .
Wij zullen bier niet in bijzonderheden uitweiden over die
1 Dat seminarie hing of van bet kapittel van Kamerijk . De Harduwijn's latere standplaatsen Oudegem en Mespelaar eveneens . Zie 0 . Dambre, Nieuwe biografische Gegevens
ever Justus de Harduwjn's Verblijf to Oudegem-Mespelaar, in (Gedenkschriften van de
oudheidkundige kring van Dendermonde, 19562) . - Belangrijke gegevens ook bij
Caudron G., La Fondation de l'Universite de Douai (Paris, Alcan, 1892) .
2 Zie de tekst in Hard., blz . 89 en 90 .
a Zie de benoemingsoorkonde : Dambre, Testament . . ., blz. 41 .
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pastorale periode . Wij stippen enkel aan, dat Justus de Harduwijn's apostolaat en zijn poetische werkzaamheid - tijdelijk
begunstigd door het Twaalfjarig Bestand, en bestendig gesteund
door de aartsbisschoppelijke mecenas Jacob Boonen - zich
negen en twintig jaar in de sfeer van de contra-reformatie
hebben ontplooid ; dat hij lid was van de Aalsterse Catharinistenkamer, en zijn naam een goede klank had in de kringen van
dichters en kunstenaars . Zijn dekanale visitator, Henricus Calenus, getuigde in 1614 van hem, dat hij een voornaam en hoogstaand geestelijke was, er van zijn sermoenen een grote bekoring
uitging en niemand in Vlaanderen hem overtrof in Nederlandse
taalvaardigheid 1. Zijn latere Goddelicke Lof-Sanghen (1620) en
Goddelycke Wenschen (1629) zouden die uitspraak schitterend
bevestigen.
Maar de flood is vroeg gekomen : op 26 december 1633
schreef hij zijn testament 2 ; op 2 april 1636 vermeldt een uiterste
wilsbeschikking flat hij is „sieck ligghende to bedde", en op
21 juni 1636 is hij heengegaan . Hij was nauwelij ks 54 jaar
geworden .
B DE

„RoosE-MOND " BUNDEL

Y Bibliografie

Van „Roose-mond" is maar een eksemplaar bekend . Dat
unicum
een in 8° oblong bundeltje van 15,3 op 10 cm
,
nu in rood marokijn gebonden, berust onder nr G 8342 op
's Rijks universiteitsbiblioteek to Gent . Het is herkomstig uit
de veiling R. Della Faille to Antwerpen in 1873, waarop het
als nr 972 aangekocht werd voor 210 Belg. frs. Vroeger had
het aan de literator Serrure toebehoord .
Ilet titelblad draagt de volgende tekst : „De Weerliicke Liefden//
Tot fJ Roose-mond. f/ Eensdeels naerghevolght de Griecksche/
1 „Justus Harduynus, pastor, valde insignis ecclesiasticus ; amatur ac commendatur ;
J. H ., qui magnam in concionibus gratiam habere dicitur, et credo, quia in lingua
flandrica forte similem, vix superiorem habere puto ." (Bissch . Archief, Gent, Acta
visitationis districtis Alostensis,1613-1633) .
z Men raadplege onze uitgave (G ent, 1952) .
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Latijnsche ff ende Franchoysche Poeten . [typografische versiering als vignet] // t'Handtwerpen, /f By Hieronymus Verdussen/
rode X . Gheboden. ,/,1 Anno M . DC. XIII" . - Er is geen omlijsting .
Dr. R . Foncke heeft het bundeltje als volgt beschreven in
Het Boek (15 febr .1913, blz. 49-53) : - „Een klein in-8° bundeltje van 106 bladzijden . Het is doorlopend gepagineerd van
3 tot 104, met Arabisch cijfer in de buitenste bovenhoek ;
sevens zijn de eerste bladen van ieder vel nog onderaan a .angeduid met Gotische hoofdletter A, B, C, D, E, F, G, met volgcijfer tot 5 ; bij A begins die reeks echter maar met A2 ; bij
G gaat ze niet verder dan G3 (blz .101) . - Behalve op blz .15,
16 en 26 words telkens, in de benedenhoek rechts der bladzijde,
van de volgende paging het beginwoord of een deel er van
overgedrukt. - Een paar keren beginners de stukken met een
grocer hoofdletter (blz . 9, 25 32 65) ; sours zelfs is deze versierd
(blz. 3, 11, 13, 14, 15, 37, 47, 71, 77, 88, 94) . - Over het algemeen werd met Gotische letter gedrukt ; echter niet het
„approbatur" of de Latijnse liminaria, waarvan het tweede zelfs
kursief staat . Ook niet de eigennamen of spreuken ; noch de
namen uit de antieke mytologie of van de personifikaties, die
wij er in aantreffen. Met onze letter vinden wij ook nog de
antwoorden in het echodicht op blz . 58, alsmede desvoorkomend
de opschriften der gedichten . De langere titels hebben twee
verschillende letters : die van de opdracht door Caudron heeft
kursief-gedrukte regels tussen Latijnse ; die van het gedicht door
David vander Linden, op blz. 94, is ten dele Gotisch, ten dele
Latijns gesteld ; hetzelfde merken wij op het titelblad van het
bundeltje ." Wat de inhoud betreft, omvat de bundel als voorwerk
blz . 1, het titelblad; van 3 tot 8 een proza-opdracht gars de
Catharinisten to Aalst, van G . Caudron ; blz . 9, een Latijnse
brief van Erycius Puteanus aan de auteur ; blz. 10, een Latijns
gedicht (14 verzen) van Andreas Hojus ; blz. 11-12, twee
sonnetten van Theoderick van Liefvelt ; blz .13, een sonnet van
Caudron ; blz .14, een sonnet Tot Phoebum van de dichter zelf.
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Daarop volgen de eigenlijke Weerljjcke Liefden tot Roose-mond
(blz .15-93), d.z . 50 sonnetten, met Romeins cijfer genummerd
van I tot L (XXXII is geen eigenlijk sonnet, maar een „Echo-"
dicht) ; tussenin de sonnetten, drie „Liedekens" : blz . 25, 9 vierregelige strofen ; blz. 32,10 zesregelige strofen ; blz. 65, elf zevenregelige strofen ; blz. 37, een Ode ; blz . 47-51, „Elegie tot Ian
van Swaerveld constigh Schilder" ; blz . 77-79 „Elegie" ; blz .
88-92 „Claght-dicht" ; blz . 71-73, „T'samen-clap tuschen den
Wegh-gangher met het Duyfken" .
Ten slotte volgen nog : blz. 94-103, een lofgedicht van David
van der Linden Degheboorte der Liefde Gheestelicke / ende Weereltlicke . Ter Eeren Van de Liefden, eer-tjjdt beschreven door J . de H.
van Ghendt ; blz.104, een sonnet van F . Van der Beken ; en op

de voorlaatste, ongenummerde blz . de Latijnse approbatie van
Laur. Beyerlinck, „Met gratie ende Privilegie, voor ses Iaeren" .
II

Auteurschap

De „Roose-mond"bundel verscheen in 1613 anoniem . Guilliam Caudron verantwoordde de anoniniiteit als volgt: „Hoe
wel das niemant den Meester van dese gheleerde lieffelijcheydt
en heeft connen bewillighen van de selve in het licht to gheven
eensdeels nemende sine onschult op den amps die by teghenwoordich
is bedienende . . .", hetgeen een aanvaardbare reden is . Het paste

een jonge geestelijke inderdaad allerrninst - ook niet nadat
een geestelijke boekencensor 1 zich over hem ontfermd had
als minnedichter op het podium to treden . Zij n naam werd
derhalve in 1613 angstvallig verzwegen .
Maar de bundel bevat tal van elementen, die ons toelaten
zonder veel moeite de sluier op to lichten en de auteur to ontdekken . De sleutel tot het geheim words ons al dadelijk geleverd door de Latijnse aanmoedigingsbrief van Erycius Puteanus (blz. 9) ; wie immers liens in 1612 to Leuven gepubliceerde
brievenverzameling 2 opslaat, vindt er onder nr XX1I dezelfde
1 Kanunnik Laur . Beyerlinck.
2 Epistolarum Apophoreta centuria IV, blz. 28-29 .
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brief, uitdrukkelijk gericht tot „ Justo Harduino S .D ." 1, en gedagtekend 10 mei 1608.
En dan is er de titel van David van der Linden's lofdicht
(blz . 94), waarin de initialen van de auteursnaam, benevens zijn
geboortestad, voorkomen : „de Liefden, eer-tijdt beschreven
door . J, de H. van Ghendt" . Datzelfde huldedicht verscheen
in 1620, als inleiding tot de Harduwijn's „Val ende Op-stand
van David", maar dan met vermelding van de auteur.
Er is ook het eigen getuigenis van de auteur, nl . de verloochening van zijn vroeger „Venus ghejancksel" in de inleiding tot
zijn Goddelicke Lof-Sanghen 1620), die overigens een veertiental
„vermomde" Roose-mondgedichten bevatten .
Ten slotte zijn er belangrijke getuigenissen van drie tijdgenoten . Jacob Ymmeloot vermeldt in 1626, sprekende over

Justus de Harduwijn, de volledige titel Weerliicke Liefden tot
Roose-mond 2 ; Antonius Sanderus prijst de Roose-mond in een
lofdicht : „vivet, Juste, tua sic Rosemunda lyra" 3, en vermeldt de
bundel uitdrukkelijk in zijn bio- en bibliografisch overzicht 4 :
„varia patrio praesertim idiomate conscripsit, in quibus et
ingenuos in Rosemundam suam ignes . . . . elegantissimis versibus
decantavit." En de dichter Jacob van Zevecote, een neef van
hem, brengt in 1623 eenzelfde geluid . In een tot hem gerichte
elegie 5 vraagt hij hem of hij zich wellicht nog koestert in de
herinnering aan de oude hartstochten van de betreurenswaardige
Roose-mond s .
III Ontstaanstjjd
Omtrent de vraag wanneer de „Roose-mond "-gedichten
zijn ontstaan, geeft ook Caudron uitkomst : „de saecke (is)
1 S.D . : salutem dat (auctor), d.i. de schrijver schenkt zijn groet aan J. H .
2 La France et la Flandre reformees, ou traicte enseignant la vraye methode d'une nouvelle
Poesie Francoise et Thioise harmonieuse et delectable (Ypre, 1626), blz . 51 .
S Poemata (Gandavi, 1621), III Ad Justum Harduynum poetam .
4 De Gandavensibus . . . (Antwerpen, 1624) .
5 Poemata (Antwerpen,1623), Elegiarum liber II, blz .192 : Ad Poetam Justum Harduinum Gand .
a Beneden komen wij daarop terug . Zie vu .
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ghevrocht inden eersten aenvanck sender Ionckheydt" en „het zijn
Weerliicke Liefden, die eertjjts in den bloey-tijdt sins levees onsen
me'ghuldebroeder . . . heeft uytghestelt."
Die „bloey-tijdt" of „aenvanck der Ionckheydt" is niet
moeilijk of to bakenen . Puteanus' brief, die een antwoord geeft
op een aarzelend gestelde vraag van de auteur omtrent publikatie-wenselijkheid, brengt ons alvast terug naar een periode, die
voor 10 mei 1608 ligt . En de grens ligt zeker nog hoger op ;
want het is vanzelfsprekend dat ook het jaar 1607, zo vol geestelijke verworvenheden, geen inkubatietijd voor wereldse minnelyriek kan geweest zijn, evenmin overigens als de er aan voorafgaande maanden van seminarie-levee of sacerdotale voorbereiding . Zo moeten wij tot de Leuvense universiteitsjaren,
d.i . van ± 1600 tot augustus 1605, teruggaan, om de waarschJi'nlJi'ke bronnen van erotische insPiratie to ontdekken . Ook
Caudron's toelichting, dat de auteur zijn „Weerliicke Liefden"
schreef „afwijckende van meerder ende ghewichtigher saecken"
pleit voor deze onderstelling . Justus was achttien jaar geworden,
dweepte van huffs uit met Pleiade-lyriek, had omgang met
dichterlijke medestudenten die - evenals to Leiden - de amoureuse poezie ook wel als modesport zullen beoefend hebben, en
hij zal ongetwijfeld in die jaren de „Roose-mond" hebben
ontmoet, van wie hij getuigt : „uw' ooghen doen my vlammigh
ontsteken" (s . IX), „ooghen die menich-werf vercruypen doer
mijn bloedt" (s . VT) .
Omstreeks dsezelfde tij d schreven ook Hooft en Bredero en
Heinsius hue eerste erotische liederen . . . . En „Den BloemHof van de Nederlantsche Ieught" was aan het botten . . . en
„Den NederduytschenHelicon" weergalmdevan nieuw geluid . .
IV

Decennium van publikatie-aarzeling : -F- 1603

1613

Indien nu Justus de Harduwijn's primula veris niettemin pas
tien jaar later het licht zag, dan ligt de oorzaak daarvan zeker
niet uitsluitend in een welhcht al vroeg ontloken sacerdotale
schroom, noch in de ermee gepaard gaande vraag of de contra19

reformatorische priester zich nog met de renaissance-dichter
kon verzoenen ; daargelaten dat in de zuidehjke Nederlanden
de tijdsomstandigheden minder gunstig waren - er zijn daar
tijdens het onrustige eerste decennium van de 17e eeuw opvallend weinig poezie-bundels verschenen -- moet onze auteur
al voordien door een „poetische" schroom bevangen zijn geweest : „de saecke en was het aenschijn des weerelts niet weerdigh", meende hij, naar Caudron getuigt . Dergelijke aarzeling
uit inferioriteitsbesef is bij jonge auteurs veel voorkomend, en
ze is vooral verklaarbaar, wanneer hun poezie uit amoureuse
impulsen opwelt. Wie dan, spij is de op dat gebied heersende
reserve, toch het forum betreedt, voelt zich tot zelfverdediging
genoopt ; de eigen lading verontschuldigt hij door to wijzen op
illustere precedenten . Zo rechtvaardigde b .v. Daniel Heinsius,
in een brief aan Huygens, zijn minnelyriek door er nadruk op
to leggen dat ook de beste dichters niet aarzelden zich door de
liefde to laten inspireren . Anderen daarentegen kunnen hun
aarzeling pas veel later overwinnen, zoals o .a. J . D . Heemssen,
die tot in 1619 wachtte om zijn gehjktijdig met „Roose-mond"
ontstane Wereldljcke Poemata uit to geven . Bij de Harduwijn zal
het bewustzijn van de geestelijke roeping naderhand wel bet
sterkst geremd hebben. Zonder de aandrang van een gezaghebbend mecenas en van bewonderende vrienden zou „Roosemond" wellicht nooit het licht hebben gezien .

V Patronaat van het renaissancistisch georienteerd driemanschap
Puteanus, Caudron en van der Linden .
De humanist, Prof. Erycius Puteanus, opvolger van Justus
Lipsius to Leuven, was die mecenas. Hij was in die jaren een
lichtbaak en een stuwkracht voor velen . Zijn intree-rede 1 , met
geestdrift gewijd aan de voortreffelijkheid van de eigen moedertaal, bracht een verrassend nieuw geluid en vond diepe weerklank . Hij is er de woordvoerder van renaissance-opvattingen 2 ,
1 Juventutis belgicae laudatio

(Lovanium, 1607) .
2 Evenals later Petrus Scriverius to Leiden in zijn voorrede tot Heinsius' Nederduytsche
Poemata,1616 .
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en zijn betoog herinnert meermaals aan du Belay's,, Def fence . ." .
De universitaire jeugd spoorde hij aan om, benevens de klassieke
talen, ook de eigen landstaal to waarderen en to beoefenen, als
de zuiverste tolk van de volksaard en alleen in staat de diepste
wezenseigenheid uit to drukken . En was het Nederlands betreft, wees hij er op das de voortrefl'elijkheid en kernachtigheid
ervan in de jongste tijd, dank zij het streven van de puristen,
in hogs mate toegenomen was . Zijn pleidooi weerklonk als
een bazuinstoot, en wekte veel sluimerende krachten ; aarzelende
jonge dichters kwamen hem raadplegen en beijverden zich om,
naar het voorbeeld van de Pleiade - die reeds een halve eeuw
vroeger haar triomfen gevierd had -- een nieuwe, nationals
poezie to doen opleven. Met alwie naam had in het intellektuele
leven van de Nederlanden stond Puteanus in betrekking : met
Hoofs, de Groot, Van Baerle, Cats, Anna Visscher, Huygens,
Heinsius e.a. in het Noorden ; met Rubens, van Nieuwelandt,
Verstegen, de Vree, Ymmeloot, Caudron, van der Linden e.a .
in het Zuiden . Ook Justus de Harduwijn wendde zich tot hem,
gekweld flu door een hoog-dichterlijk bewustzijn, das de sacerdotale schroom begon to overwinnen . Want de poetische verwoording van zijn „Roose-mond"-droom bleef hem bekoren .
En wellicht hadden zijn nieuwe vrienden Caudron en van der
Linden mede daarop aangestuurd. Puteanus' opgetogen antwoord, dd. 10 mei 1608, is een belangrijk dokument : een en
al lof voor de jonge dichter, die als leider van een nieuwe
generatie words begroet . Met aandrang smeekt Puteanus hem
zijn zo dauwfrisse poezie niet langer als minderwaardig te minachten, en de dichterlijke roem niet to ontwijken ; ook elks
schroom betreffende het onderwerp tracht hij weg to redeneren .
Hij blijkt er diep van overtuigd, das de publikatie van zijn
gedichten eindelijk in de zuidelijke Nederlanden het bewijs zal
brengen van was ware poezie in de moedertaal in wezen is en
vermag .
En toch werd voorlopig nog niets aan de pers toevertrouwd .
Waarschijnlijk zullen ambtsbezigheden en toenemende godsdienstige bezwaren vender hebben geremd ; en de dood van
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zijn vader (21 okt . 1609), waaronder hij naar het getuigenis
van Sanderus 1 zwaar leed, zal hem wel tijdelijk in andere dan
Roosemond-zorgen hebben gedompeld.
Tot dan in 1611 een poetisch proefballonnetj e opgelaten
werd : als bladvulsel van Puteanus' Comus-in-vertaling verscheen
een anonieme Lof myns Liefs Haer-Tros, door de uitgever een
„kuysch nun-liedt" genoemd, en bedoeld als een bewijs van
„wat onse spraecke doers kan als zij een fraey verstandt ghevonden heeft." 2 . De geheimzinnige publikatie van dat „lieffelijck verhael van eenen hayr-tros blond" 3 , het jaar daarop gevolgd door het verschijnen van Puteanus' lofbrief 4 , is het
motorisch moment geweest, dat zijn vrienden onweerstaanbaar
aanzette tot verdere onthullingen . Zulk een licht - „deser
eeuw' een licht" 5 -- mocht niet larger onder de korenmaat
verborgen blijven . Guilliam Caudron sr, de factor van de
Aalsterse Catharinistenkamer, ram, in samenwerking met David
van der Linden uit Dendermonde en nog enkele vertrouwden,
het initiatief tot het uitgeven van „cleyne proefstuxkens" uit
de poezie van zijn vriend . Hij deed het welbewust en entoesiast „op dat ick ores van ors eyghen goes niet teenemael en
beroove."
Evenzeer als Puteanus is Caudron overtuigd van de voor zijn
tijd ongewone schoonheid van de Harduwijn's poezie en jubelt
hij om het zuiver taalgehalte ervan ; hij prijst de bundel „als
een schauw-stuck", dat „aen alle reden-rijcke Dicht-Caemers
vertooght (mag) worden", „ende voorgheleydt den vernuftighen spits van alle N'ederlandsche Verstanden" .
Zijn opdracht aan de Catharinisten is een geestdriftig manifest
in renaissance-geest ; zij is doortrokken van Pleiade-teorieen en
zelfs van rechtstreekse du Bellay-ontleningen : alle talen zijn in
de grond gelijkwaardig, volmaakter kan een taal alleen worden
door de toewijding van haar beoefenaars ; het is derhalve plicht
1 Poemata (1621) III Ad Justum Harduynum in funere Franscici Patris poetae" .
Zie achteraan de aantekeningen en bronnen.
S G . Caudron, huldesonnet onder de liminaria van Roose-mond .
4 Zie boven.
5 D. van der Linden, lofdicht De Gheboorte der Liefde . . . in Roose-mond.
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de landstaal to kultiveren, to zuiveren en to verrijken, opdat ze
volmaa.kt echo van geestes- en gemoedsleven zou kunnen
worden. Wat Fransen, Italianen en Spanjaarden vermochten,
kunnen ook de Nederlanders bereiken : ook „wij hebben de
macht ende bequaemicheyt om onse taele tot boven die groene
t'soppen van dat twee~gheberghte hoogh-moedelijck to doen
rijsen, sonder den Franchoys, Spaignaert of Italiaen in eenigh
deel to moeten wijcken" . Tot staving van dat betoog geeft hij
zijn „proefstuxkens" uit : ze zijn hem een verkondiging van
nieuwe echt-poetische schoonheid en een rehabilitatie van het
Nederlands in de zuidehjke gewesten . Dit is overigens het
refrein dat opklinkt uit alle lofdichten, die de cyclus onlkransen :
Andreas Hojus gewaagt van een „novus spiritus" ; Theoderick
van Liefvelt prijst de auteur als „der eeuw' een licht" ; Caudron
looft nog in een afzonderlijk sonnet „die reyn-Vlaemsche
tad" ; van der Beken jubelt om „dit schoon licht der Nederlandsche taele" ; en' van der Linden bezingt op zijn beurt de
„louter Vlaemsche taele" .
Of de auteur zelf toen nog enig aandeel aan de samenstelling
van de bundel had, is vanzelfsprekend moeilijk to achterhalen .
Maar dat de uitgave helemaal zonder zijn medeweten zou geschied zijn, is moeihjk aan to nemen . Er is wellicht een zekere
medewerking geweest, in die zin dat de keus en de rangschikking van de gedichten mede door hem bepaald werden, en dat
hij er enkele retouches aan bracht . Zouden b .v . het „Blindman"en het „ITermijt"-sonnet daaraan hun hogere waarde niet to
danken hebben? Zouden de opdracht-sonnetten (Tot Phoebum,
en I, II, III), alsook het Testament-sonnet er toen niet kunnen
bijgedicht zijn? Vooral het zelfverdedigingssonnet II, met de
argumentatie ten voordele van de liefde als poezie-motief en
het aanvoeren van precedenten, schijnt daarop to wijzen . „Onsen
Ver-linden" (s . II), „Ferdinand Bert, constigh Schilder" (s .
XVII), en „Jan van Swaerveld, constigh Schilder" (Elegie)
behoren overigens tot de Dendermondse vriendenkring van de
auteur ; het zijn drie namen, die geenszins in de Leuvense periode
thuishoren, en ongetwijfeld pas omstreeks 1613 als getuigen
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konden worden opgeroepen . Mogelijk is echter ook, das dergelijke aanpassingen eenvoudig aan Caudron toe to schrijven zijn .
Wij kunnen bier de grens van de gissingen moeilijk overschrijden .
VI

Algemene inhoud, samenstelling en cyclische struktuur

Vertolking van ontluikende, maar vlug teleurgestelde verhefdheid, kleine idylle- en -tragedie van bet aan elkaar voorbijglijden van twee jonge harten, dichterlijke reaktie van een argeloze minnaar op bet wisselend lonken en luiken der ogee van
een geliefde : dit alles vinden wij in de Roose-mond. Vaste magneet en bindend literair motief zijn de ogen : zes en zestig maal
worden zij opgeroepen als bronnen van betovering, teleurstelling en hunkering. De verliefde op Roose-mond leeft en
kwijnt in bet „raeyssel van haer ooghen", „biende vreught en
droefheydt van ghelijcke!" (s . 4) . Hun lof en toverkracht words
bezongen in sonnet na sonnet (4-11), bet tanen van bun licht
omfloerst ook de dichter met droefheid (12-15), wekt onrust
en twijfel in zijn hart (Liedeken, en s . 16-20), en leidt tot bezinning en tot de Blindeman-vereenzelviging (s . 25) ; „ooghendolinghe" veroorzaakt berouw (s . 27), dan weer „hopen en
duchten" en nieuwe hunkeringen (lof van bet kussen, s . 38 en
Liedeken) ; tot de onmeedogende hem in wanhoop dompelt
(s . 45-49) en hij ten slotte verzakend vlucht in de zalige herinnering aan bet „paradijs hears ooghen" (s . 50) .
De eigenhjke samenstelling van de bundel ziet er, behalve de
boven beschreven linunaria, als volgt nit :
Opdracht „Tot Phoebum" (voorafgaand
Sonnet)
Opdracht tot Roose-mond (s.1)
Rechtvaardiging van minnelyriek (s . 2-3) .

A

Inleiding

B

D e ogen-cyclus (s . 4-10, Liedeken, s. 11-15) .
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1 . Na een algemeen loflied op de schoonheid van R . (s . 4),
worden in lyrische climax Roose-mond's fascinerende ogen
bezongen .

2 . Het centrale negenstrofisch „Liedeken" is een overgangsgedicht ; het bereikt een hoogtepunt van ly'rische levensjubeling, maar leidt ook in tot treurzangen van eerder bespiegelende en epische aard (typisch is het laatste vets
„in' u raeyssel light min lever en min door") .
3. De s .11-14 staan in het teken van het „naer haer ooghen
wil f sterven oft lever", en zijn samen met s . 15 treurzangen om het vermoede afwenden van R .'s ogen . Ook
het motief van eigen trouw ten overstaan van R .'s ev .
ontrouw klinkt er nit op : immers het derven van haar
ogen zal het vuur in eigen hart verhevigen (,,uyt mijns
herten vier sal ick een ander (baecke) stichten") (s .15) .
C -- Overgangscyclus : Verheviging van liefde en van liefdepijn .
1. Bespiegeling over het „wanckelbaer herte van een
vrauw" (Liedeken) en reaktie van de trouwe minnaar, die
zich vermeit in zijn smartelijke verliefdheid : „mijn hers . . .
en wilt ghehinghen niet, da'ck my loss' uyt dees pijn"
(s .16) .
2 . Kleine Cupido-cyclus .
Cupido boetseert een volmaakt R-beeld in het hart van
de minnaar (s .17) en vuurt aldus zijn liefde (Ode) en zijn
verlangens (s .18) aan, zodat hij helemaal van haar afhankelijk wordt (s. 19) en de god der liefde overal dankbaar
volgt (s. 20), to meet daar deze de R . met zijn mooiste
attributer bekleedt en nog aanminniger maakt (s . 21-23) .
3. Het centrale bezinningsmoment over het weerloze hart
van de minnaar (S . 25 „Blind man"), ingeleid door het
opbiechten van de door aangevuurde liefde veroorzaakte
„ondraeghelijcke pijn" (s . 24) . Het is de peinzende klacht
van wie zich van de hulpeloosheid en broosheid des harten
bewust is geworden (,,van een blind kinds alom besijden
gheleydt . .) .
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D

Uitdeinen van diverse gevoelsreakties, met hoofdaksent
op de trouw.
1. Amoureuse lofliederen

om de schoonheid van de geliefde : Portret (elegie) en Violetjens (elegie) . S. 39 „de
schoonheydt van mijn lief" .
om het genot van het kussen
S . 38 en Liedeken (Wijngaerten T'Samen-clap) .

2. Bespiegelingen over de liefde (s . 26, 46, 47) .
3. Nieuw bezinningsmoment (s . 27 - I ermijt - ,,beschreyen de dolingh' mijnder oogh" : aansluitend bij het
,,Blind-.man"-sonnet) .
4. Climax van trouwbetuigingen : de voor een treurende
minnaar onvergetelijke R .

S. 29-30-31 (Cupido), S. 32 33-34 (Echo),
S. 35 (Linde), 36 (hair), 37 (,,tusschen hopen en duckten"),
S. 40 (Verlangen naar R ., „mijn lieve Ionckvrauw"),
S. 41 (hart in hart), 42 (tranen - climax van S. 28),
S. 43 (de onvermurwbare R .), 44 (trouwe liefde),
S. 45 (hoop en wanhoop), 46 (groeiende trouw), 47
(eeuwige liefde),
S. 48 (smeekbede om het terugkrijgen van R .'s hart)
S. 49 (het eeuwig gewonde hart)
Claght-dicht (standvastig in trouwe liefde : „soo langh
als in de lochs de sterren sullen staen" .) .

E

Epiloog : Testament van trouw (s. 50) .

Uit dit overzicht bhjkt al dadehjk, das alle „Roose-mond"gedichten door hun inhoud episch met elkaar verbonden zijn,
en dat zij aldus een cyclisch geheel 1 vormen . Er is eerst een
1 Over het cyclische genre raadplege men o.a . : Josef Weinheber, Festrede (Wien,
1943) en Walter Monch, Das Sonett (Heidelberg, 1955) blz. 28 en 37 .
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lyrische opgang in het licht van lonkende ogen, dan een bespiegelend aarzelen bij het afwenden van die ogen, en ten slotte,
na een centraal bezinningskeerpunt, het uitdeinen van gevoelsen bespiegehngsreakties in een spiraal van trouw herdenken .
Elk sonnet of gedicht kan zelfstandig uit de cyclus afgezonderd
worden, maar samen cirkelen zij alle rondom eenzelfde ontroeringskern ; elke lyrische golfslag, elke stemmingsnuancering
words in een bredere epische stroom opgevangen ; alle gedichten
worden schakels in een krans . Een streng klassieke „corona dei
sonetti", met vijftien of driemaal vijftien door rijmen, eind- en
beginverzen vervlochten sonnettenkrans is de „Roose-mond"
wel niet. Maar, behalve das de eigenlijke ogen-cyclus -- althans
naar zijn inhoud - het zuiverst de klassieke krans benadert,
vormen alle gedichten een weefsel, waardoorheen eenzelfde
toverdraad loops, zodat wij zeker in ruimere zin van een sonnetten-krans mogen gewagen .
En daarenboven is er -- althans internutterend
een merkwaardig rijm -of assonance-, woord- of motiefverband vaak van
sonnet tot sonnet, zodat wij ook van een onderling vormvervlochten-z~n mogen spreken.
Ter verduidelijking dan een klein overzicht .

S . IV en V staan symmetrisch tegenover elkaar, met dien
verstande das V ontkennend is ten overstaan van IV . Rij movereenkomst is er niet, maar niotieven-parallelhsme in de
kwatrijnen, alsook herhaling van woorden en uitdrukkingen .
Het slotwoord van V „ooghen" is mede het aanvangswoord
van VI . Er is ook assonance tussen de eerste rijmklanken van
beider kwatrijnen : „gheresen - begheven" . De rijmwoorden
van VI „begheven en leven" korresponderen met „gheven en
herleven" van IV, 2e terz . ; de tweede rijmklank „oed" korrespondeert met eenzelfde rijmklank uit V, tern. ; die uit de tweede
terzine „claer, voorwaer" met de eerste uit V „hair, minnaer,
voorwaer, eenpaer .
„Verdrooghen" en „ooghen" komen als rijmwoorden terug
in V v . 12 en 14, en in VII 1 en 4 . „Ooghen" treffen wij aan
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als aanvangswoord in VI 1, en als slotwoord in VII 1 . -- Een
overwicht van oo-klanken vertonen VII en VIII (ooghen, verdrooghen, verhooghen, bepooghen, noot, door, schoon, vertoon) . - „Twee ooghen schoon" uit VIII 12 vinden wij terug
in „Uw' ooghen" uit de aanvang van IX ; de tweede rijmklank
uit IX „ghemoedt, bloedt, moet, doer" gaat terug op VI „ghemoedt, bloedt, goes" . - „Uw' ooghen" uit IX 14 roepen
„t' en sijn gheen ooghen" op uit X 1 - De rijmwoorden uit
x 3 „schoone" en 7 „veurthoone" herinneren aan die nit VIII
12 en 13 „schoon, vertoon" ; die uit X 12 en 14 „voorwaer,
claer" aan VI 12 en 13 „claer, voorwaer" . - In het „Liedeken"
zijn rijmwoorden of -klanken vaak herhalingen uit de vorige
sonnetten .
Wij achten het overbodig op alle korresponderende klanken
to wijzen. Elke lezer zal, deze ontdekkingstocht voortzettend,
zelf nog heel wat aanrakingspunten in dit vlechtwerk van woorden en rij men kunnen vinden, en er uit afleiden dat al die vaak
van sonnet tot sonnet opklinkende echo's geen louter toeval
kunnen zijn, maar het gevolg van een bewust zoeken naar een
bindend snoer doorheen de krans van sonnetten ; een zoeken
ook naar een door herhaling verhevigen van de poetische
klankrijkdom .
In het bijzonder lette hij dan b .v . op de herhaling van het
doodsaksent in de „leven-en-door"-tegenstelling (Liedeken, XII,
XIII, XIV, XXIV, XXXI, enz.), op het overspringen van „die
schoon oogh" XIV, 14 naar „uw' ooghskens" XV 1, op de
„ond"-rijmen in XVI en XVII (Roose-mond, doorwond), het
„aer(e)"-rijm in het oktaaf, en de rijmwoorden van de 1e terz .
„(straelen, dwaelen - bestraelt, ghedaelt) uit XVIII en XIX ;
op de zes gelijke rijmklanken in XIX en XXV (twee bezinningssonnetten) ; het overnemen van de rijmwoorden „schichten en
swichten" uit de tern. XX in het oktaaf XXI, en van de „aer"rijmklank (naer en vaer, hair en swaer) in de terzinen en, overigens ook in het oktaaf XXII ; op het herhaald opgolven van de
ij-klanken in het oktaaf XXII en XXIII (mijden, besijden,
strijden, bevrijden
herlijven, blijven, drijven, beschrijven)
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en het weer opduiken van de slotwoorden „me - ste" in XXIII
en XXI,12 en 13 ; verder op het overspringen van de slotrijmklank „(al)eyne" uit XX .III naar het oktaaf in XXIV, terwijl
de tweede oktaaf-rijmklank een echo is uit XXII (misbaer, hair,
openbaer, claer - hair, daer naer, voorwaer) en dan weer overgeheveld words naar het oktaaf van XXV (daer, swaer, claer,
openbaer), waarvan het aanvangswoord „Blind man" nauw
aansluit bij de inhoud van het slotvers XXIV (,,de Liefde sonder
ooghen") ; op het verband tussen „een blind kinds" (XXV,14)
en „Indien Liefd' is een kinds" (XXVI,1) en de overeenkomst
der oktaaf-rijmen (dichten, schichten, swichten, stichten) met
die van XXI (schichten, verlichten, swichten, stichten) ; op de
„eydt"-rijmen in de terzinen XXV en XXVI ; het verspringen
van de „ey"-klank uit XXVI 12,13 naar het eerste rijmwoord
uit XXVII (beschreyen . . .), alsook van de „au" 11, 14 naar
het tweede rijmwoord (verstaut), terwijl daarenboven nog de
laatste vier verzen van beide sonnetten op gelijke rijmklanken
eindigen (trauwe, aleyn, fontein, vrauwe - rauwe, zijn, aenschijn, vrauwe) ; op de treffende overeenkomst in rijmwoorden
tussen XXVII en XXIX (rauwe, Ionckvrauwe - tern . - schauw,
Ionckvrauw, rauw, dauw - okt. - en beschreyen, vermeyen,
bereyen, verspreyen - vermeyden, bereyden, beschreyden,
scheyden - okt .) ; op de ae- en ee-assonances en de rij mklank
„ijn" in X XX en XX:XI; op de herhaling van „Roose-mond"
en „mijns herten grond" in XX:XIV en XXXV ; de assonances
in X XXV en XXXVI (begheven - wesen), oe (saysoen, groen doet, soet) ; de gehjkluidende tweede rijmklank „ijn(e)" in
XXXVII en XXXVIII ; de „auw"- en „aen"-rijmen in beide
„maen"-gedichten XX:XIX en XL ; de herhaling van de „oet"rijmen in XLVIII en XLIX, en der „wind-brauw, oogh en
hair"-motieven uit V in XLIX ; op her korresponderen van her
„ooghen"-rijm in okt. L met tern. V, okt. VII, okt. XVII, tern .
XXIV, tern . XLIV, tern. XLVI, tern . XLVII; op het teruggrijpen
in et laatste sonnet, her zg . „sonetto magistrate", naar her in
de aanvangssonnetten V en VII voorkomend beeld van de verdorrende jeugd (,,ick voel mijn ionghe ieughd verdrooghen"),
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en het in felste tegenstelling afsnoeren van de in oogstvreugde
begonnen krans met het slotbeeld van de dood .
Dat Justus de Harduwijn met het cyclische genre door en
door vertrouwd moet zijn geweest, blijkt uit boven geciteerde
voorbeelden toch overduidelijk ; tot het geheim van de sonnettenkrans was hij doorgedrongen. Ongetwijfeld zullen, wat het
cyclische genre in 't algemeen betreft, Secundus' populair geworden Basia en vooral Lernutius' Ocelli hem als verre voorbeelden voorgezweefd hebben ; wellicht ook Italiaanse of uit
het Italiaans in het Frans vertaalde „coronae dei sonetti" ; maar
de rechtstreekse aansporing is toch van de cyclische Pleiadebundels uitgegaan 1 ; een slaafs namaaksel van een bepaald model
is de „Roose-mond" echter in geen geval ; zijn struktuur dankt
hij aan een vrij en speels hanteren der geheimen van het genre
ook zonder dat iemand het de Harduwijn voorgedaan had in
het Nederlands .
VII

Sine amore Arnor?

Geen onder de amoureuse „Roose-mond"-sonnetten, evenmin als de er tussenin gevlochten oden, elegieen of liedekens,
is van zwoel-erotische aard : een wags van stille bezinning om$oerst meestal hun argeloosheid, en kenschetsend is tevens dat
zij ontheven zijn aan het persoonlijk-accidentele, en dus moeihjk
to situeren of naar hun ontroeringskern heen to doorpeilen . En
toch moeten wij trachten dat raadsel to ontsluieren .
Is alles wellicht verzonnen ? Is heel die cyclus enkel ontstaan
als fiktie en literair modespel, „tot vermeydinghe ende verscherpinghe sijns gheests" (Caudron) ? Is „hier Vier, sonder
vier ? Liefde, sonder liefde" ? (id.) Of heeft de dichter zijn
amoureuse aandrift met sluiers omhangen, en heeft hij dan een
met bewuste zorg geboetseerd masker opgezet?
Het is bij een dichter altijd moeihjk de innig vervlochten
draden van leven en dichten to ontwarren . Maar in de Roosemond-uitgave is het opvallend met hoeveel aandrang alle lof1 Zie beneden : Imitatio .
30

dichters de auteur zoeken to redden tegen vermoedens van
erotiek ; zij herhalen met zoveel nadruk bun „vier, sonder
vier"-refreintj e, das daardoor alleen reeds achterdocht words
gewekt. Vanzelfsprekend toch verplichtte de priesterlijke waardigheid de auteur tot gereserveerdheid, vooral waar bet ging
om een sinds jaren voorbijgestreefde en betreurde episode, - en
zette zijn vrienden tot omzichtigheid en diplomatic aan ; zij zijn
er voortreffelijk in geslaagd : zij verzwijgen zijn identiteit, be-'
ldemtonen „de godlijcke deughd" van Roosemond en de
geestelijke overwaarde van een niet-zinnelijke liefde, verdoezelen bet individuele van de „Weerliicke Liefden" door ze op bet
titelblad „eensdeels" als navolgingen en echo's van „Grieckschef
Latijnsche f ende Franchoysche Poeten" voor to stellen, en
vragen' aldus meer aandacht voor de imitatie-kunst dan voor
bet liefde-motief. De auteur zelf bewimpelt van zijn kant zoveel mogelijk : Caudron beweert immers das de „proefstuxkens"
schroomvallig gekozen zijn uit een rijkere voorraad 1 , bet zwoele
en accidentele is er uit geweerd 2, zijn „portret" van de geliefde
is niet veel meer dan cliche-taal, bet geheel zweeft in een ietwat
gesublimeerde sfeer en doer vaak ontwapenend argeloos aan,
bet centrale oog-terra doer -- zoals in Lernutius' Ocelli eerder literair aan, de ideele struktuur van de bundel vertoont
naar Pleiade-voorbeelden de gewone symmetric van vervoering
en verzaken, een stille bezinning doorbalsemt gedicht na gedicht :
zoveel eerder verdoezelende elementen dus .
Achter bet masker liggen niettemin de geheime roerselen
verborgen, die „menich werf vercruypen (deep zijn) bloedt",
en door de vermomming been words men niet zelden bun
zindering gewaar . Daar zulks gewoonlijk gestalte krijgt in
uitrankende natuurlyriek, zullen wij er beneden - bij bet bespreken van bet persoonlijk-kreatieve - op terugkomen .
Zntussen rijst bier nog de vraag, of de „Roose-mond"-verliefdheid, waarvan wij de echo's kunnen opvangen, spontaan
i „Wesende eenigh deel derselver" .
2 van Zevecote, Hoofs, Bredero e.a. plaatsen bun geliefde over 't algemeen in een
veel reeler kader .
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gewekt werd door „een broose schoonigheydt" en pas daarna
bewust gekoesterd door lektuur van neolatijnse en Pleiadelyriek
dan wel of de eros van de jonge dichter eerst door lektuur
rijpte tot verlangende roes en of hij zich een geliefde droomde,
vooraleer de levende Roose-mond hem verscheen. Daarop is
vooralsnog niet to antwoorden : ongetwijfeld is er een geheimzinnig en moeilijk to bepalen wisselspel van beide bronnen geweest 1 .
Dat heel het later oeuvre van de dichter in het teken van inkeer
en berouw staat, is op zichzelf al een overtuigend bewijs voor
de „weerliicke" aard der „liefden", die aan de religieuze reaktie
voorafgingen.
Bij een lyrisch dichter is elk vers een zelfbelijdenis, en er is
geen enkele reden om aan to nenlen dat de Harduwijn's voorpriesterlijke poezie minder persoonlijk beleefd zou zijn dan de
priesterlijke zelf. Zijn afzwering van de „Roose-mond"-episode,
in de „Voor-redene" tot zijn „Goddelicke Lof-Sanghen" (1620),
is een oprecht getuigenis omtrent eigen vroegere levenservaringen, en de aan priesterlijke bezinning to wijten retorische overdrijving lijkt mij eerder een bevestiging dan een verzwakking
ervan : „Gods lof to singhen sal wesen een oirsaecke, dat voortaen tal verschuyven alle windvol / ende sielquetsende Venus
ghejancksel 2 dat een broose schoonigheydt ghevrocht hee ft in een
oncuysch / ledigh en dertel ghemoedt ."

Merkwaardig is eveneens dat de auteur zich inspant om
„Roose-mond"-verzen om to werken tot belijdenissen van zijn
gewijzigde houding ; in eigen gaard „behendigh stelende",
werpt hij aldus een masker over zijn Roose-mond-verleden.
En opvallend is dat, behalve enkele argeloze Maria-liederen en
een Hooglied-parafrase, de meeste gedichten als met rouwfloers
omhangen zijn. Die atmosfeer van berouw en boete werd na1 Ook Prof. Dr. E . Rombauts beaamt deze zienswijze . Zie : Traditie en vernieuu'ing
in de Zuidnederlandse letterkunde van de 17e eeuw (Verslagen en Meded . Kon. Vi. Academie,
1954, 3, blz . 320.
2 Over „Venusjankerij" verschenen interessante bijdragen in „De nieuwe Taalgids"
1954 en 1955 .
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tuurlijk mede aangewakkerd door de priesterlijke overgave en
de dagelijkse breviergebeden ; ook door het religieus Petrarkisme van sommige Pleiade-dichters, zoals Desportes en Bertaut,
bij wie hij nu het poetisch echo van eigen groei ontdekte . Maar
dat eigen, het berouwvol schuldbewustzijn, vervolgt en drukt
hem als een idee-fixes het doorzindert zozeer de Goddelicke
Lof-Sanghen, dat het voortdurend het „weerliicke" amoureuse
verleden oproept en ons bewijs na bewijs levert .
Zo o.a. :
„Dat tooverende wicht / weerdigh to sijn veracht /
Voedde met ydel hop' mijn aerd-soeckende sinnen :
En treffende dat ick een schoonheydt soude minnen f
Heeft mijn jonck Hert f helaes seer deerelijck versmacht ."
(s . XXXVI)
„Mijn Hert gheswommen heeft in weerelijcken lust,
Ick hebb' van ij delheydt de schaduwe ghekust ."
(s . LVI)
„Helaes ! Helaes ! ick moet al weenende beclaeghen /
Dat ick in aerdsche liefde den tij dt hebb' overbraght"
(s . LVII)
„wel! Oorlof dan voor-leden tijt . . . .
Fy, lacke-valsche Dalida . . ."
„Levee e Sone Gods
. . . . . . Stilt mijnen wilden geest" .

(Clacht-Liedt)

(s . LV) .

Ten slotte krijgt dat retroaktieve schuldbewustzijn gestalte
in de eigen-levee-weerspiegelende parafrase „Den Val ende Opstand van David" (1620), kulminerend in die voor de auteur
zo veelzeggende leedomfloerste verzuchting
„Ach, wie kan wederstaen der liefden stifle crachten !
Ach, wie kan hier ontvlien zijn doodelijcke schachten!
Zw . dr . 21

3
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Overigens zijn er nog een paar toespelingen van vrienden,
die o.i . elke twijfel aan de realiteit van jeugdliefde opheffen .
Zo allereerst bet boven geciteerde Sanderus-getuigenis 1 betrefl'ende de „ingenuos ignes" van „Rosemundam suam". Vooral
echter de verzen 2, die zijn neef Jacob van Zevecote hem in
juli 1623 toezendt . Zelf een krisis van poetische dorheid doorworstelend, prijst hij de Harduwijn's benijdensw3ardige serene
rust in de eenzame landelijke sfeer, ver van bet koortsachtig
stadsleven . Wat een voorrecht zich zo helemaal ongestoord
aan de poezie to kunnen wijden! En dan valt hij hem, een beetje
schertsend, lastig met de vraag hoe hij eigenlijk de zomerse
dagen doorbrengt ; of hij zich wellicht nog vermeit in de herinneringen aan Roosemond ; en of „de wonden die de liefde de
jongeling eens toebracht" hem nog kwellen 3. Hier worden de
dingen onverbloemd genoemd door iemand, die overigens ook
zelf in een jeugdliefde tot een Gentse „Thaumantis" ontgoocheld
werd ; bet is uitgesloten dat van Zevecote bier bet louter literaire
van verzen, aan een gefmgeerde geliefde gewijd, zou bedoelen .
Elk woord uit zijn vraaggesprek vertolkt een realiteit, waarvan
hij goed op de hoogte was .
VIII

Imitatio

De vraag

hoe Justus de Harduwijn zijn amoureuse jeugd-.
poetisch zou verwoorden, kan enkel worden beantwoord in bet licht van bet in zijn tijd algemeen geldende
principe van de scheppende imitiatio 4 . Evenmin als andere
renaissancisten zou hij naar algeheel persoonlijke oorspronkelijkheid streven . Zijn stadgenoot Lucas de Heere, die bet eerste
Nederlands sonnet schreef, had bet als „eere ghenough" beschouwd, „slechts voor goed Contrefaicter der andere excellence
flu

1 Zie II Auteurschap . Bij Horatius betekent „amor ingenuus" oprechte liefde.
2 Poemata (Antwerpen, 1623), blz . 192 Ad Poetam Justum Harduinum.
3 „Harduini . . . quid facis . . . . Num repetis veteres Rosimondae flebilis ignes,
quaeque semel juveni vulnera fecit Amor?"
4 Vgl . o .a . : Herman Gmelin, Das Prinzip der Imitatio in den romanischen Literaturen
der Renaissance (Romanische Forschungen, XLV, 1931) .
Richard Mc Keen, The concept of imitation (Modern Philology, XXXIV, 1936-37) .
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Poeten (te) passeren" . En weinigen hadden toen andere aspiraties . Allen stonden zozeer in de ban van de nieuw ontdekte
klassieken, van de neo-latinisten, of van Petrarkisten en Pleiadisten, das zij enkel wensten to wedijveren om de beroemde
vreemde voorbeelden in eigen land en eigen taal to evenaren.
Dat to kunnen gold als een grote eer . Diet door eenvoudig naschrijven, maar door verrijkend herdichten en nazingen van
gedichten, waarin de resonanties van eigen gemoed werden
herkend. Achter een vreemd harnas werd aldus let eigen hart
gered. Aansluiten bij een glorierijk voorganger was bun sevens
een waarborg van persoonlijke roem ; want hunker naar dichterlijke onsterfelijkheid was een echt renaissancistische drijfveer .
Daarom beoefenden zij allen de kunst van de „soete dieverije" 1 ,
boetseerden zij „behendigh stelende" 2 de mode-maskers waarachter zij bun eigen gelaat konden verbergen, en schreven zij
fier de namen van bewonderde voorbeelden in bun blazoen.
De meesten huldigden bet eklektisch imitatio-principe, beperkten zich derhalve niet tot een vreemd auteur, maar puurden
zoals de bijen bun bong uit veel bloemen 3 .
Wij hoeven bier niet to herhalen was nog onlangs van verschillende zijde zo voortreffelijk werd uiteengezet over de
imitatio, nl. met betrekking tot Justus de Harduwijn's voorganger Jonker Jan van der Noot 4 en tot zijn tijdgenoot P . C.
Hoofs 5 . Het is alles ook op hem zelf toepasselijk . Ook bij had
behoefte aan een inspirerend kongeniaal fluidum uit de po ezie
1 Woorden van P . Scriverius - weliswaar in ander verband gebruikt - in de voorrede tot Daniel Heinsius' Nederduytsche Poemata, 1616.
2 Woorden van Vondel in zijn Aenleidinge ter Nederduitse Dichtkunste, 1650 .
a Vondel zou das later als volgt formuleren : „zoo treckt en vergadert de honighby
haer voetsel uit alle beemden en bloemen ; zoo ziet men den besten meestern de kunst
af, en leers, behendigh stelende, een' ander bet zijne to laten ." (Aenleidinge . . .) .
En Petrarca, in een brief aan Thomas van Messing, deed bet als volgt : „nulls quidem
esset apibus gloria, nisi in aliud et in melius invents converterent ."
4 Dr . W. A. P. Smit, Jan van der Noot, Het Bosken en bet Theatre (Onze oude Letteren,
1953) . Inleiding : invloeden, de verzen .
Dr . C . A . Zaalberg, Das Buch Extasis van Jan van der Noot (Assen, 1954) . Imitatio
I en II, blz . 113-122 .
5 Dr . H . W . van Tricht, P. C . Hoofs (Arnhem, 1951), blz. 20 en vlg.
Dr. F . Veenstra, P . C. Hoofs : Baeto (Zwolse Drukken en Herdrukken, nr 11, 1954),
blz. 56-64 : Hoofs en de Imitatio.
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van bewonderde dichters ; ook hij verkondigt trots in wier
leendienst hij stond : „eensdeels naerghevolght de Griecksche f
Latijnsche f ende Franchoysche Poeten" . Wie dan die poeten
opspoort, komt tot de bevinding dat ook hij de eklektische
metode toepaste, en dat hij behalve aan de oude klassieken
hoofdzakelijk is gaan ontlenen aan de Pleiade . Zeven en twintig
rechtstreekse bronnen werden tot nog toe ontdekt : Anakreoon,
Joachim du Bellay, Honorat Laugier, Remy Belleau, Philippes
Desportes heten zijn poetische leenheren 1. Opmerkehjk is dat
hij, in tegenstelling met Jonker Jan van der Noot, nets a an
Ronsard ontleende . In panorama gezien, is er een doorzijpeling
van invloeden van uit een reeks koncentrische poezie-regenbogen ; uit de verste sfeer wenken de onsterfelijke voorzangers
der minnelyriek, Anakreoon, Vergihus, Ovidius, Catullus ; dan
volgen Petrarca en de Petrarkisten van diverse pluimage ; daarna
de neo-latinisten nit eigen land : Secundus, Dousa, Lernutius,
Bultelius ; dichterbij is het een wemeling van Pleiade-sterren ;
en het meest nabij staan de rechtstreekse middelaars, bij wie al
die invloedstromingen samenvloeien : Jonker Jan van der Noot,
Francois de Harduwijn, en Maximiliaan de Vriendt . Hun alley
uitstralingskracht heeft hij in meerdere of mindere maat ondergaan . Zij bepaalden zijn poetische voedingsbodem ; zij weefden
het hem onontbeerhjke artistieke stramien, om er eigen levensdraden to kunnen op borduren .
Ongetwijfeld heeft onze eigenlandse neo-latijnse lyriek 2,
onder het impuls van Janus Secundus, ook op de literatuur in
de landstaal fascinerend gewerkt, en dit towel op de keus van
1 Aldus zal hij, evenals van der Noot, „op voortreffelijke wijze een samenhangende
reeks weten op to bouwen uit een aantal aan de buitenlandse literatuur ontleende
gedichten, aangevuld met enig oorspronkelijk werk" (Dr . W. A. P . Smit, Van der
Noot ; Het Bosken, blz . 43), of zoals „sommige sonnetten van Hooft opgebouwd zijn
uit fragmenten van verschillende gedichten uit Petrarca's Canzoniere" (Dr . H. W. van
Tricht, P. C. Hooft), zijn cyclus hebben samengesteld.
E Zie : Georg Ellinger, Geschichte der neulateinischen Lyrik in den Niederlanden (BerlinLeipzig, 1933), blz . 312 en vlg .
Ook : C . Ypes, Petrarca in de Nederlandse Letterkunde (Amsterdam, 1934), blz . 82 en
vlg . : Neo-Latinisten .
En Prof. Dr. G. S . Overdiep, Neo-Lat&nsche Dichtkunst (Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden III : De Letterkunde van de Renaissance, blz . 51 .
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motieven als op de st' 'stische inldeding ervan . Heel wat invloeden doorkruisen bier overigens elkaar in een voortdurende
en moeilijk to ontwarren wisselwerking . Zo kan men bij
Secundus van een Romeinse en van een Italiaanse inkubatie
spreken, terwijl er bij zijn navolgers daarenboven een toevoer
van petrarkistische en van Pleiade-elementen waar to nemen
valt . Een jong auteur nu, die zelf door een humanist - zijn oom
Maximiliaan de Vriendt - in die neo-latijnse poezie ingewijd
werd, en zich beroept op een Heinsius, een Lernutius en een
Bultelius (s . II), zal vanzelfsprekend met heel die stroming goed
vertrouwd geweest zijn en er heel wat reminiscenties aan to
darken hebben . Maar, daar bij, onder bet impels van zijn vader
en naar bet voorbeeld van diens Antwerpse vriend Jonker Jan
van der Noot, welbewust de weg van de nationals renaissance
insloeg en in de eigen landstaal dichtte, keerde bij zich eerder
naar de vernieuwingsbronnen die zij hem aanwezen en laafde
er zich rechtstreeks aan . En ook wij moeten ors daarheen
wenden .
De eigenlijke vuurhaard van zijn inspiratie werd inderdaad
bet Petrarkisme 1 , zoals bet zich onder de Pleiade ontwikkeld
had . Bekend is, hoe bet Petrarkisme, in golf na golf van bewondering en navolging, de Westeuropese letteren beinvloedde,
wel niet van uit eenzelfde inspiratieve bron, maar eerder onder
de aksenten van een veelstemmig - vaak dissonant - koor .
Geforceerde, retorische stijlvormen en preciositeit overwoekerden immers al vlug de echte, rijkgenuanceerde Petrarca-lyriek,
en haar elegisch-platonische bezieling werd veelal door epikuristische amoureusheid verdrongen. Order een broeikast van
vurige bewondering ontspon zich bet weelderig vlechtwerk
van de zg . Petrarkistische beeldspraak 2, die hele geslachten van
dichters betoverend zou binder.
Velen werden aldus onechte Petrarca-navolgers, terwijl zij
1 VglL o .a. : J . Vianey, Le Petrarquisme en France au XVIe siecle (Montpellier, 1909) .
Vooral : Cath. Ypes, Petrarca in de Nederlandse Letterkunde (Amsterdam, 1934) . Ook :
A . P . Braakhuis, Daniel Joncty's Roselijns Oochies vergeleken met de Ocelli van Janus
Lernutius (Nieuwe Taalgids ,1952, blz . 147-156) .
2
Zie Ypes, blz . 45/46 .
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in de mening verkeerden helemaal in Petrarca-trant to dichten
(o.a . Serafmo, Filosseno, Sasso, Tebaldeo) . Het ene uit bet
andere to ontwarren was overigens niet alleen voor de dichters,
maar ook voor hun beoordelaars eerder komplex . wel kwam
er reaktie . Bembo luidde ze in ; hij keerde terug naar de echte
Petrarca-geest, en hij bevrijdde het sonnet weer uit zijn fiorituren ; maar doorslaggevend was zijn pogen niet, want de precieuse richting won weldra nieuwe geestdriftige aanhangers (de
Napolitaanse dichtergroep), hetgeen de deviatie nog vergrootte .
Van uitzonderlijk belang is echter geweest dat Bembo's
streven grote weerklank vond bij de Pleiade . Want ook de
Franse poezie dreigde to ontsporen. Clement Marot en Mellin
de Saint-Gelais b.v. waren al in het nefaste Petrarkistische vaarwater terechtgekomen . Maar een idealer geest brak allengs door
bij du Bellay, Ronsard en hun volgelingen, al hadden ook zij
moeite om to ontkomen aan de voortwoekerende verwarring,
en al grog hun verering voor Petrarca's meesterschap van vorm
en ritme in hun sonnetten vaak gepaard met navolging van de
„Petrarkistische" levensvisie (o .a. bij Philippes Desportes) .
Immers wat de geest van hun poezie betreft, stellen wij meestal
een eerder zinn.elijk (dus Petrarkistisch) dan Petrarca-getrouw
ascetisch-elegisch aksent vast ; in de smeltkroes van het Frans
epikurisme werd de ideele aanbidding van een ongenaakbare
geliefde (Laura) omgetoverd tot luchthartige amoureusheid en
tot allerreeelst libertijns Venusspel ; van een eigenlijk konflikt
van geest en zinnen was er geen spraak. Tijdens de roesjaren
van de uitsterrelende Pleiade-bloei kreeg het overgeplante Petrarkisme aldus een Franse epikuristische stempel ; al kwam
later daartegen een religieuze reaktie .
wat een openbaring moet dat wonderbaar renaissancedecennium (± 1555) geweest zijn voor jonge, ontvankelijke
geesten! wat al nieuwe geluiden : Marot's vijfvoetig sonnet
wijkend voor het triomferend alexandrijnen-sonnet van Ronsard, Anakreoon vertaald, anatomische Venusblazoenen, Louise
Labe's ontroerende sonnetten, du Bellay's entocsiaste bazuinstoot ter verkondiging van een literaire revolutie : de bevestiging
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der waarde van de levende moedertaal en van de inspiratieve
kracht van glorieuse vreemde modellen 1 ; en dan bundel na
bundel verrukkelijke eigen sonnetten : Ronsard, du Bellay,
Tyard, des Autels, Jodelle, Magny, de Baif, Belleau, Desportes . .
En al die nieuwe, fleurige beelden, precieuse vernuftspelingen,
antitesen en aan de natuur ontleende vergelijkingen ; al die amoureuse motieven, my tologische omrankingen, speelse geliefdenportretten ; en de ritmische defining van woorden in de verzengolving, en de harmonie tussen versritme en strofenbouw . . . .
Hoe ver stond dat alles of van rederijkerij !
Van uitzonderhjke betekenis nu is het persoonlijk kontakt
geweest, dat Justus' vader met de France dichters onderhield .
Wij weten dat Francois de Harduwijn geruime tijd to Parijs
omgang had met de leiders van het voor de doorbraak
van de Pleiade-idealen zo belangrijke „College de Coqueret" 2,
alsook met de dichters zeif. Hij was hun sympatiek „om de
vonken van vernuft, die uit hem straalden" 3 . Natuurlijk verruimde zulk kontakt zijn geestelijke horizon en zijn estetisch
inzicht. Gelaafd aan frisse bronnen van schoonheid, bezield met
geestdrift voor de klassieken, gehallucineerd door de toverkracht
van de Pleiade, moet hij diep de kloof aangevoeld hebben, die
de in dorre rederijkerij verstarde Nederlandse letteren scheidde
van de in renaissance-weelde opbloeiende France poezie. En
toen hij weer huiswaarts keerde - helaas in een door felle godsdiensttwisten verscheurd land - moet hij, evenals trouwens
J onker Jan van der Noot die er eveneens vertoefd had, zich als
een fakkeldrager van Pleiade-idealen beschouwd hebben en zich
de roeping bewust geworden zijn nu onder eigen yolk taal en
poezie op een hoger plan to beuren.
Het was van der Noot gelukt de heraut van een Nederlandse
1 „Ce n'est point chose vicieuse, mais grandement louable, emprunter d'une langue
a la sienne. Aussi est-ce chose grandement a reprendre, voyre odieuse a tout lecteur de liberale nature, voir en une mesme
langue une telle imitation." (du Bellay, Deffence, Ed . Chamard, 1904, blz. 105) .
2 Zie Hard ., Hz. 60 en vlg. ; over Coqueret raadplege men o.a . H. Chamard, J. du
Bellay, (Lille,1900) blz . 40 en vlg .
s „Vir fuit ad Poesin et artes aeternitati sacras natus ." . . . . : ob elucentes in juvene
ingenii scintillas carus fuit" (Sanderus, De Gandavensibus, Antwerpen 1624) blz. 41 .
etrangere les sentences et les motz, et les approprier
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renaissance, en, meer begrensd, de Brabantse Ronsard to worden . Hoogdichterlijk zelfbewust had hij verkondigd : „En Ick,
singh oock nu, medt verbhjden ff In ons Brabantsche sprake
soet /f (Bat dan men hier songh in veurtijden)11 Verscheyden
veerschen schoon en goedt" 1 .
Hij deed het Petrarca, Ronsard, de Baif, du Bellay taalzuiver
en ritmisch gevoelig na, eerst in vijfvoetige, later in weidser
uitdeinende alexandrijnensonnetten ; ook in oden, rondelen,
refreinhederen en epische zangen, die meestal eerder „door
natuurhjke dan door kunstige welluidendheid" 2 uitmunten .
Want indien zijn zg . „bataillons van jamben" de bhjde intrede
van de renaissance in onze letteren aankondigden, en „elke
jambe een bevend gegrepen vondst" 3 was, toch kan bij nader
onderzoek van een bewust streven naar regelmatige klemtoonalternantie nog geen spraak zijn 4 : eigenlijk heeft van der Noot
het rederijkersvers innerlijk verrijkt door toepassing van het
Frans isosillabisme ; kenmerkend is een sterk geaksentueerd rijm,
das de ritmische verseenheid duidehjk afgrenst, en daarenboven,
voor de eerste maal in onze letterkunde, de cesuur als ritmisch
aksent en als grens tussen twee korresponderende vershelften ; in
die vershelften zelf is er een nog tamehjk willekeurige aksentuering merkbaar, die eerder de slag van het oude heffingsvers verraadt 5 dan wel de nieuwe bewuste - jambische alternantie s .
1

Ode teghen d'onwetende Vyanden der Poeteryen .

2 A. Verwey, Gedichten van Jonker Jan van der Noot met inleiding en aantekeningen
(Amsterdam, Scheltema, 1895), blz . 16 .
3 Ibid ., blz. 30 en 31 .
4 Dr. W. A. P . Smit, Jan van der Noot : Het Bosken en het Theatre (Onze oude Letteren,
1953), blz . 24.
5 Prof. Dr . E . Rombauts, Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, dl. III,
blz.136 .
s Een Leuvens Neerlandicus, E . Br. Josephus-Frans, de Schutter die het vers van Jonker
Jan van der Noot bestudeerde (1956), vat zijn konklusies als volgt samen : v . d. N . heeft
een isosillabisch vers, met een rijm en een cesuur . Om de isosillabiliteit aanvoelbaar to
maken, voert hij een sterk geaksentueerd en helklinkend rijm in, das de ritmische
eenheid van het vers ondubbelzinnnig afsluit . Daarenboven voert hij de cesuur in.
Aanvankelijk bestaat die alleen in een syntaktische grens na de zesde (alexandrijn), of na
de vierde („gemeen vers") sillabe ; maar geleidelijk words ze een vast aksent op de gegeven sillaben : dit aksent treedt op als grens tussen de twee korresponderende vershelften,
die samen het vers opbouwen. De cesuur wordt aldus ritmisch doel van de eerste
vershelft, zoals het rijm ritmisch doel is van het hele vers en van de tweede vers40

Dat duahsme belette hem niet de poezie -- vooral die in
sonnetvorm -- to bevrijden uit „rederijkersche nat-moerigheid" 1 en haar lauwerbewust op hoger vlak to verhefl'en, en
wel door zijn kleinere cyclussen amoureuse lyriek uit Het
Bosken 2, zijn bezinning op de vergankelijkheid van de dingen
in Het Theatre, zijn in platonische geest uitgebeelde liefdesidee
in de Olympiados 3 ; terecht werd hij, in voile branding van het
steekspel tussen rederijkers en renaissancisten, to Antwerpen tot
„poeta laureates" gekroond .
Zover bracht het zijn Gentse vriend Francois de Harduwijn
niet. Hem werd een bescheidener rol toebedeeld . Hj stond meer
in de schaduw en in de stilte . Wel zal hij to Antwerpen van der
Noot aangewakkerd en toegejuicht hebben 4 ; en vooral zal hij
zich, na het luwen van de godsdiensttwisten in 1585, to Gent
ingespannen hebben om onder zijn humanistische vrienden
Pleiade-idealen to propageren, en om aanhangers to winnen
voor een renaissance der letteren in de eigen gezuiverde moedertaal. Hij gaf er overigens een wekkend voorbeeld van door zijn
vernederlandsing van de oden van Anakreoon 5 . Te oordelen
naar het getuigenis van de tijdgenoten, stond hij om zijn dichterlijke begaafdheid hoog aangeschreven, en is hij inderdaad een
wekker van nieuw schoonheidsinzicht geweest .
De grootste verdienste van die zachtaardige dienaar der
Muzen is echter geweest de wegen voor anderen to hebben gehelft in bet bijzonder. Buiten die vaste aksenten --- rijm en cesuur -- realiseert v . d. N .,
die de taal aksentueel bleef behandelen, in zijn alexandrijnhelft nog een of twee
andere aksenten. Een alexandrijn kan dus zes, vijf of vier ritmische aksenten hebben,
een dekasillabe vijf of vier . Daar onze taal aksentuerend is, ontstaat in zijn vers een
zekere alternantie van zwakke en sterke nadrukken ; vaak is die jambisch ; maar hij
zocht de jambe niet om haars zelfs wille . v, d . N . heeft bet rederijkersvers geregulariseerd door toepassing van bet isosillabisme, en, voor de eerste maal in onze letterkunde, door invoeren der cesuur als een ritmisch aksent, een korrespondentiegrens
tussen twee korresponderende vershelften .
1 Verwey, biz. 30 en 31 .
2 Een cycles van acht, en een van veertien gedichten .
3 Zie de facsimile-uitgave door C . A. Zaalberg, The Olympia Epics of Jan van der
Noot (Neerlandica trajectina, III, 1956) .
4 Hun vriendschap blijkt uit de vierde strofe van van der Noot's Ode aen Jean Vincenti
Fossa .
5 In handschrift gebleven, en tot heden niet teruggevonden - al beweert P . G.
Witsen-Geysbeek in zijn Biographisch Woordenboek, Amsterdam, 1821-27, (III, biz. 61)
de vertaalde oden gezien to hebben.
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effend, en in de eerste plaats voor zijn veelbelovende zoon Justus .
Hem - in verstandhouding met Maximihaan de Vriendt
opgevoed to hebben in humanistische en in renaissancistische
geest, er over gewaakt to hebben dat en de Pleiade-symfonie
zelf, en het van der Nootse echo ervan in ongerepte gaafheid
zijn diepinnerlijkst poetisch erfdeel werden, is zijn edele roeping
geweest.
Het vaderlijk geschenk der Muzen bedauwde de ontluikende
bloeseming van Justus' zo ontvankehjk gemoed . Zoals een
zonnebloem wendde zijn hart zich naar al wat schoonheid uitstraalde : de natuur, de poezie, de droomdiepe ogen van de
mensen. Totdat bet wonder gebeurde : twee meisj esogen de
sluier van de dingen doorstraalden en „vercruypen (deden)
zijn bloedt", zijn verbeelding in een zoemende bijenkorf omtoverden en alle diepe bronnen mysterieus aan het borrelen
gingen . In de hulpeloosheid van de eerste dichterhjke roes herinnerde hij zich de erotica van de klassieken en van de ienaissancisten, die zijn vader hem had leren genieten, herinnerde
zich ook het voorbeeld van landgenoten-minnedichters ; hij
laafde zich aan de stroom hunner poetische verwoording van
gelijkaardige ontroeringen . . . . en Roose-mond ontstond.
IX

Het overgenomene

Behoudens een verre motieven-samenklank met klassieke
en neo-latijnse Amor-literatuur, en behalve dat de Nederlandse
vorm van het van der Nootse alexandrijnen-sonnet hem moet
voorgezweefd hebben, is er een in 't oog vallende overeenstemming met het Pleiade-petrarkisme . De titel van de bundel ;
de uiterlijke cyclus-struktuur : een krans van sonnetten, met er
tussenin gevlochten oden, liedekens, portretten (blazoenen),
elegieen als verinnigingsmomenten of speels uitrankende verbeeldingen ; het alexandrijn naar „Franse maat" 1 , met staande
cesuur, viersnedigheid en vaak anapestische defining en eindslag ;
i Zoals ze o .a . door Hendrick Ackermans van Brecht, in navolging van Ronsard's

Abrege de fart poetique, francois van 1565, beschreven werd in zijn commentaar op Jan
van der Noot's Poetiescbe Wercken (1581). Zie de tekst bij Dr. W . A. P . Smit, Het Bosken

(Onze oude Letteren, 1953), blz . 24 .
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het sonnet met symmetrische inslag, antitesen, herhalingen,
climaxen en geijkt rijmschema (abba, abba, ccdeed, - of ccdede,
of cddcee) ; dan de innerlijke gang : bekoring van de geliefde,
teleurstelling en bezinning - gezien in het prisma van bewonderde modellen; ook natuurlijk Caudron's inleidend pleidooi : het is alles Pleiade-echo .
Maar belangrijker is de vraag, welke eigen stempel de nadichter daaraan heeft gegeven, en of hij er in geslaagd is „het
overgenomene tot een homogeen en persoonlijk resultaat" 1 to
integreren.
X

Het persoonljjk-kreatieve

Heel die met zorg geweven Pleiade-sluier huh een diep-eigen
werkelijkheid : de drang en de onrust van een verliefd hart ;
en dat persoonlijke openbaart zich onder velerlei gedaanten .
1 . Allereerst al in de samenstelling zelf . De Harduwijn heeft
geen bepaalde Pleiade-bundel in zijn geheel vertaald of nagevolgd, zoals men zou kunnen verwachten van iemand die
zich enkel uit liefhebberij en tijdverdrijf in dergelijke poetische
mode zou hebben geoefend . Hij deed daarentegen een bewuste
keus uit verschillende hem vertrouwd geraakte Amours-boekjes,
voor zover hij er echo's in ontdekte van wat „vercruypen deed
zjjn bloedt" . Zo bouwde hij, mede door toevoeging van eigen
gedichten, een nieuw hem alleen omzoemend poetisch prieel,
dat zjn ontroeringskernen overkoepelde ; zo ontplooide hij een
regenboog van eigen kleuren boven zjn gejaagd hart .
Van zwoel-zinnelijke, of van epikuristisch-genietende aard
is zijn eros niet ; en evennun is hij louter platonisch-idealistisch ;
wij herkennen er noch Ronsard, noch Petrarca in, althans niet
in hun meest representatieve houding . Een eigenlijk konflikt
tussen zinnen en geest is overigens niet to ontdekken . Wij staan
bier voor een voorbij gaande jeugdverliefd.heid in haar veelal
ontwapenende argeloosheid ; niet als luchthartig spel, maar in
voile overgave van de j onge minnaar, d.i . met felle hunkeringen,
1 Dr. C. A. Zaalberg, Das Buch Extasis van Jan van der Noot (Assen,1954,) blz.122,
Imitatio II.
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en snerpende ontgoochelingen, en altijd herhaalde opflakkeringen, en uiteindelijk gelaten verzaken . Van een stijging naar
een hogere ziel-en-zinnen doorstralende Liefde kan geen sprake
zijn ; de geliefde, die wel bekoorde, maar geen bestendige wederliefde bond, kon geen Maze of geen wekkende mystieke kracht
worden. Er bleef de dichter nets anders over dan, zich bezinnend
op „de dolingh' zijnder oogh", door elegisch verzaken zijn
grille verliefdheid of to snoeren, en voelend zijn „jonghe jeughd
verdrooghen" in het onvermijdelijke to berusten „soo langh
als in de lochs de sterren sullen staen" . En zeker ligt in das
a-Muzische van Roosemond een bewijs to meer van de „werkelijke" jeugdverliefdheid van J . de Harduwijn .
2. Zijn innerlijke drang herkent men in de bewogenheid
van zijn vers : een zangerig, door bevende aksenten gekadanseerd
vers . Streng jarnbisch alternerend is zijn alexandrijn doorgaans
nog niet - evenmin als das van van der Noot -, maar aksentbewogen, in die zin das tussen beklemtoonde lettergrepen in
er onbeklemtoonde liggen in onregelmatig aantal . Er is als
een speling van eigen aard doorheen het overgenomen Frans
en wellicht ook neo-latijns - versritme, als een ondergronds
aanrimpelen van de jambe. Wel zijn er, towel in de „HaerTros" als in „Roose-mond", een aantal zuiver jambische verzen
aanwezig 1 , maar die zijn er toch eerder onwillekeurig, dan
wel bewust zo geboetseerd . Pas nadat de Ieperse metrumhervormer Jacob Ymmeloot 2 de Harduwijn gewezen had op
de klemtooneis en op de ritmische tekortkomingen in „Roosemond", heeft hij bewust jambische verzen geschreven, d .i. in
1623 in de „Uytbreiding van den 88en Psalm van David" 3,
al was intussen de jambenoogst rijker geworden in de Goddelicke Lof-Sanghen (1620) .
1 Zoals overigens bij tijdgenoten. Men lette b.v. op sommige sonnetten in Den
Bloemhof van de Nederlantsche leught" (1608 en 1610) (Onze oude Letteren, 1955) .
2 Dambre, Hard. (1926), bl z. 121-123 , 125-6, en passim, en id ., De Betekenis van Jacob
Ymmeloot's Versleer -1626 (De Nieuwe Taalgids, 22e jg., 1929, blz. 181-193) . Reeds in

1614 wees Ymmeloot op de ritmische betekenis van de jambe ; en in 1626 bepleitte
hij opnieuw het in acht nemen en regelmatig afwisselen van de natuurlijke taalklemtoon,
maw . van het jambisch ritme.
s Enkel de twaalf aanvangsverzen worden door Ymmeloot geciteerd . Zie Hard.,
blz. 250-251 . De volledige psalm hebben wij nog niet teruggevonden .
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Het is van belang her to onderstrepen dat Justus de Harduwijn zelf heeft toegegeven in zijn Roose-mond nog geen zuivere
jamben to hebben geschreven 1 ; to merkwaardiger is dan zijn
instinktief aanvoelen van wat het Nederlands versritme aan het
worden was, en het geleidelijk aanzwellen en doorbreken van
de jambische polsslag in zijn oeuvre 2 . Dat inzicht drong toen
overigens allerwegen door 3. Er groeide, als reaktie tegen het
hobbelige rederijkersvers, een streven naar groter vloeiendheid
van het renaissance-vers . Wie, poetisch begenadigd, dat zangritme in zich droeg, schreef instinktmatig deinende verzen ;
maar dat spontane moest door inzicht geaktiveerd worden,
om to kunnen rijpen tot volmaakt harmonische zegging . En
het duurde een hele tij d, vooraleer men het geheim van het
wezenseigene Nederlandse woordaksent als maatstaf van de
verskadans (weer) ontdekte, en men zich aan de France maat,
de getelde lettergrepen, kon ontworstelen.
Het meest karakteristieke in de Harduwijn's sonneteers lijkt
ons echter het ritme van vier - vaak anapestisch aanzwellende
hoofdaksenten, zodat zijn alexandrijn met cesuur na de zesde
lettergreep gespannen wordt enerzijds door een eigen ritme :
dat van het vroegere, hem vertrouwde Nederlandse vierheffingenvers, en anderzij ds door een overgenomen ritme : dat
van het vaak anapestisch golvend en meestal anapestisch uitdeinend Pleiadevers 4. Beide bronnen vloeien samen in zijn ritme .
1 In Ymmeloot's La France et la Flandre reformees, on traicte enseignant la vraye methode
dune nouvelle Poesie francoise et Thioise harmonieuse et delectable (Ypre, 1626) lezen wij

(blz . 51) : „Le mesme aucteur de cc livre (Roose-mond) noun a confesse avec regret
les fautes (contre nostre accent) qui se rencontrent partout au mesme traicte . . . . et
noun a monstre un ouvrage encommence avec nostre observation (88e Ps .) ; it y a difference comme de la nuit an jour . . .".
$ Flier moge worden herinnerd aan een uitspraak van A . verwey : „Zodra het vers,
onder zuidelijke invloed, regelmatig geworden was, kon het niet anders of in noordelijker landen moest telkens weer de eigen aard van het daar inheemse vers, dat accentuerend was, doorbreken" (Ritme en Metrum, 1931), blz . 40.
3 Zie Dr . Fr. Kossmann, Nederlandsch Versrythme, 1922, blz. 22-56. In zijn Lingua
Belgica (1612) formuleert A. van der Mijl het als volgt : ,,In accentus tamen decoro consistit praecipua carminis virtus et elegantia ."
4 De France alexandrijnen hebben, benevens de hoofdklemtonen op de 6e en de 12e
lettergreep, in beide halfverzen een nevenklemtoon, en zijn derhalve over vier steunpunten gespannen. -- Ook oorspronkelijk tienlettergrepige verzen werden door de
Harduwijn in alexandrijnen herdicht .
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Dat specifiek anapestisch vierheffingenalexandrijn
das ook
herhaaldelijk bij van der Noot aangetroffen words, en aanvankelijk ook bij Hoofs, Vondel en Huygens - en das herinnert
aan bet ritme van bet middelnederlandse lied, staat kronologisch
tussen de vroegere „losse middeleeuwse versval en de strenge,
brede stapmaat van de 17e eeuw" ; bet schenkt eigenlijk meet
soepelheid en een fellere intensiteit dan de regelmatig dreunende
jambe, en het waarborgt door zijn vrijere golving een getrouwere neerslag van ontroeringen . Zo ,,is bet een echt genot to
luisteren hoe de Harduwijn met zijn alexandrijnen zwiert en
met welk een vingervastheid bij in vier sneden in bet alexandrijn
een sonnet uitmusiceert . Hij on veroverend zingen met verzen
our er een hele dag in long en hoofd mee rond to lopen . Hij kon
een sonnet bouwen als een echt zanggebouw en bij had daarbij
die feilloze dichterroede our een alexandrijn als een zelfstandig
en onvergetelijk gedicht op to toveren . . ." 2, getuigt terecht
de dichter Dr . M . Brauns .
Want inderdaad er gaat een heel bijzondere bekoring nit van
zijn haast Mozartiaanse vets, das direkter ontroert dan das van
de Pleiade-voorzangers, en das ons onwillekeurig binnenleidt
in de mysterieuze wereld van de verliefdheid . Zeker zijn er
heel was metrische afwijkingen, die sours ritmische inzinkingen
betekenen ; maar andere verschuivingen zijn dan samengebalde
ontroeringskernen, zoals vaak aan bet sonnetbegin. Het zou
ons ec ter to vet voeren in deze -- reeds zo uitvoerige inleiding - daarover uit to weiden 3.
Enkel moet bier nog worden gewezen op de hartstochtelijke
golfbeweging, die de mooiste sonnetten doorstroomt . Het door
de dichter ondergane „zuer-zoete" spel van verliefdheidsobsessie en -ontgoocheling words met passie-aksenten vertolkt
in een lyrische vaart, die hele sonnetten doorzindert, in climaxen
van argeloze verrukking, opsommingen, ontkenningen, vergelijkingen, vragen . . . (0 ! . . ., Soet . . ., soolangh . . . T'en
1 Naar

Dr. Fr. Kossmann, Ned. Versrythme, blz . 22-56 .
2 Streven (maart 1953), blz . 565 .
a Men zou er een hele monografie kunnen aan wijden, in de aard van Dr . G. Kazemier's boek over Het Vers van Hoofs (Assen, 1932) .
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is . . . T'en zijn . . .), in binnenrijm en alhteratie, vooral in
het huppelend of hij gend of kalmer deinend ritme van de hunkerende, klagende, of berustende minnaar .
3. In de wijze waarop de Harduwijn zijn inspiratieve bronnen
herdichtte, komt dan de eigen aard het zuiverst tot citing .
Met passende voorbeelden werd dit uitvoerig gestaafd in onze
monografie 1. Het moge dan volstaan er hier in 't algemeen
aan to herinneren.
Indien de keus zelf van voorbeelden reeds bepaalde facetten
van eigen wezenheid belicht, zoals het zachtaardige, het argelooshartstochtehjke, het reahstisch-natuurlijke, en indien de auteur
zich eerder herkende in de innemende du Bellay, de frisse
natuursymbolist Belleau, de zachtgevooisde elegische Desportes
dan b .v, in de trotse en vaak hoogdravende Ronsard, -- dan
openbaren nog tal van nuanceringen zijn poetische eigenheid
en zijn herscheppend vermogen . Er blijkt gewoonlijk uit, dat
de Ilarduwijn zijn voorbeelden subjektief kleurt, in eigen gewaad omtovert en ze met gevarieerde eigen schoonheidstoetsen
overbloesemt . Er is geen vertaling om de vertaling ; er is een
kreatief opnemen in het fluide van eigen ontroering . In de
meeste na-gedichten borrelt eigen gevoel en eigen visie over
in de defining van het ontleende . Of, er is een ontvluchten nit
de verstrikking en verstikking van het oorspronkelijk abstrakte,
mytologische, sensuele : zoals een vogel, nit een kooi ontsnapt,
zijn roes uitschatert, zo bevrijdt de dichter zich vaak uit het
vreemde weefsel en neuriet zijn hart in zachte natuurlyriek uit .
Want, in die donzige natuurlyriek ligt het geheim van de
Harduwijn's dichterschap .
Ter illustratie dan het volgende . Verzen als „0 Lipkens f daer
uyt dat Liefde sijn schichten saeyt", „0 Mond I daer uyt dat
stort de Jeughd' haer soete sanghen", „0 Keel diens zoet gheluyt zoo langh in d'oore blijft" (S . IV) zijn toch emotioneel
rijker en pittiger van zegging dan du Bellay's „0 grand' bouche
honoree / qui d'un large repli retrousses ses deux bords" en
„0 gorge damasquine en cent pus figuree" . En het ,,blond1 Zie

Hard., blz . 170 en vlg. ; ook de parallelteksten in de bijlagen .
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ghestruyvelt hair" is toch reeler dan de „beaux cheveux d'argent" ; en hoe geladen van tragiek zijn die „ooghskens, biende
vreught en droefheydt van ghelijcke" tegenover de „beaux
yeux de cristal", evenals in bet volgend sonnet de „lipkens / die
elcken-een voorwaer f wonden alst hen ghelieft / en wederom
ghenesen" tegenover „yes brins colorez de ce coral : ces levres
que i'adore" ! Hoe oorspronkelijk klinkt de aan de natuur ontleende vergelijking „maer t'ghene das mijn jeughd' als een bladt
court verdrooghen f en is anderssins met / dan t'raeyssel uwer
ooghen" mast bet abstrakte „cet esprit, dons la beaute perce
mon ame et mon ceeur et mes yeux" . En hoe mysterie-geladen
is bet wonderbare vers „U schoon-besneden hant vercruypen
doer mijn bloedt" (s . IX) tegenover de koele bewering „sa main
victorieuse a pris ma liberte" (Desportes) .
Vooral een levendig en liefdevol natuurgevoel geeft hem
verzen in, waartegen de Franse voorbeelden zeer verbleken .
Men vergelijke : (de lente) „bringht ons bier overal menigherley
vercier / en eenen soeten geur words den speel-hof gewaere"
met „prez, monts, rivage orne / de mainte fleur du sang des
Princes nee", of bet schilderachtige „den winds snuyft met een
hol ghetier / en snijt de blomkens of J ghelijck met eender
schaere", met bet kleurloze „froid est le vent j et toute fleur devient seiche et fenee" (s .19 -- du Bellay).
En wie kijkt niet blij verwonderd op bij bet horen van verzen
als : „de morgen court ons bedauwen en den krieckenden dagh
spreyen op d'aerdse baen" (s . XV) . „den heeten sourer court alsdan op my ghedaelt J Met blom-cranskens becroont f en lauwertacxkens groene" (s . XIX), „de blomkens over al bun bottiens
flu ontsluyten" en „den soeten nachtegael beghint van her to
ruyten" (s . XX), „altijdt roeren f en beven / soo t'ionck ghesproten gras door een windeken doer" (Elegie), „den westen
winds / die ruysschen doer en beven f de looverkens van t'waut
en t'groenssel eender pleyn" (s . XXXVIII), „troosken besproeyt
met eenen morghen-dauw" (ibid .), „Zephyr . . . daevert sonder
vaer / in t'bevende groen hair J der boomkens allegaer" (Liedeken), „als ghy als eenen pauw die zijnen steers ontpluyckt verwen
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duysenderley reghen-bogich ontluyckt" (Haer-Tros),enz ., enz . . . .
Zijn dit niet zoveel refreintjes van voorgezelliaanse natuurpoezie? Zijn het geen dauwfrissewoorden en suggestieve natuurbeelden? Zo doorgolft een eigen speelse zw er de defining van
de - onder het sterrenbeeld van de Pleiade - ontsproten
alexandrijnen ; zo gonst door de renaissance-magie de meest
argeloze natuurlyriek. Natuur wins het op het modieuze : telkens
diepere ontroering „vercruypen doer het bloedt", kloppen fellere
aksenten door de verzen ; aksenten die alle ontlokt worden aan
dezelfde toverfluit, de natuur .
4. Onder de gedichten, waarvan tot heden geen vreemd
ekwivalent ontdekt werd, zijn er ongetwijfeld oorspronkelijke,
die rechtstreeks aan eigen poetische kernen ontstegen zijn ; en
enkele behoren tot de gaafste liefdepoezie uit de zeventiende
eeuw .
Daar is b .v. het mooie „dry cuskens"-sonnet (XXXVIII),
een kantileen van de „eeuwig-verhefde jongehng" 1 op de
„soete Jonckvrauw" : een juweeltje van argeloze, haast kinderlijke verrukking . Ontsproten aan ongerepte natuur-aanvoeling
- de eigenlijke teelgrond van de Harduwijn's dichterlijke
inspiratie -, borrelt, zoals in een franciskaanse loflitanie, juichtoon na juichtoon op om al het seder bekoorlijke in de natuur :
de in de westwind ruisende „looverkens van t'waut", de loop
„van een silver fonteyn" in een dal, het troostend „luyt gheclanck", het „bieken cleyn", „den coelen Mey", „het roosken
besproeyt met morghen-dauw" . . . . om dan in zalig ademen
to versmelten met de uit diepere hartsgeheimen opstijgende
aanbidding van de geliefde, en uit to deinen in de genade van
een amechtig kussen . Wat een rijke syntese van natuur- en
minnelyriek, was een wonderbare „veelstemmige eenheid" !
Een zelfde dooreenstrengeling van natuur en minne doorweeft en omrankt het zinrijke sonnet van de „loover-rijcke
linde" (XXXV) met haar „ontploken hoofs ieughdigh en groen",
waarin de dichter zijn verterende hartskwetsuur vergelijkt met
de onkwetsbare naaminkerving van de geliefde in de boom1 Zoals Dr. M. Brauns het uitdrukt in zijn Harduwijn-lofzang (NieuweStemmen,
juni 1954).

Zw, dr. 21
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schors ; alsook de zachtruisende „Violetjens"-elegie en bet tot
nieuwe oorspronkelijkheid omgetoverde, van kusjes en bloemen als zwijmeldronken „wijngaert"-liedeken .
Maar er is vooral bet voldragen, de diepte der dingen huive-'
rend doorpeilend ,,Blind-man"--sonnet (XXV) 1 , das langs intuitieve vereenzelviging boors naar bet binnen-eigene en de
syntese uitbeeldt van 's dichters geschokt gemoed . Een streng
gesnoerd sonnet, das haast niet loskomt uit bet krampachtig
aangehouden eerste kernwoord, maar waarin dan een zwaardere
orgeltoon van mannelijke bezinning zich paart aan de in sourdine aanruisende tederheid van de verliefdheid ; een sonnet, das
in zijn statige op- en neergang spannend geladen is en de bewustwording niet enkel van persoonlijke, maar van algemeen
menselijke gebrokenheid en verstilling verwoordt. Door inkeer tot eigen zelf klimt de dichter bier in bet schrijnend slotvers
naar een geestelijke hoogvlakte ~.
5. Een laatste persoonlijk-kreatieve glans dankt de „Roosemond" aan de uitzonderlijke taalgaafheid, waarin het zachtademend woord van de dichter hoogtij viert . Het Nederlandse
woord had Justus de Harduwijn door zijn dichterlijke vader
leren liefhebben in de gedaante waarin Jonker Jan van der
Noot bet met renaissance-weelde had omkleed ; en bij heeft
das kostbaar erfdeel van jongs of aan gekoesterd en met eigen
zachte gloed doorvonkt . En das is een niet geringe verdienste .
De meeste humanisten 3 misprezen, of verwaarloosden althans,
1 Het motief van bet „verblind"-zijn vindt men o .a . ook in C. van Mander's sonnet
„veel kindtscher als een kinds" .
2
Hier moge nog een kanttekening volgen bij de twee Anakreoontische vertolkingen,
de „Middernacht"-ode en de „T'samen-clap", epische intermezzo's in de lyrische
sonnettengang . Al vaak hebben wij ons afgevraagd of ze wel to rekenen zijn tot de
„soete dieverijen" van de auteur ; zouden ze niet eerder van zijn vader dan van hem zelf
stammen? Klinkt niet een enigszins andere soon er uit op, is bun taal niet gedrongener?
Het moet inch verlokkelijk geweest zijn, de „dieverije" uit to breiden - of door de
bloemlezer Caudron to lawn uitbreiden - tot de overgeerfde vader-handschriften,
waaronder de Anakreoon-oden zich bevonden.
S wel oordeelden enkele humanisten gunstiger over bet gebruik van de moedertaal,
zoals Erasmus, Agricola, en dan vooral Puteanus . Maar de intellektuele elite schreef
toch hoofdzakelijk in bet Latijn . Vlg, in dit verband de merkwaardige studie van
Dr . L, van den Branden, Het Streven naar Verheerljking, Zuivering en Opbouw van bet
Nederlands in de 16e Eeuw (Kon . Vlaamse Acad, voor Taal- en Letterkunde - Reeks
VI - nr 77 - 1956) .
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de moedertaal
zoals Caudron het in zijn „goose-mond"verantwoording beklemtoont : „onse Inlandsche - in 't Griexsche ofte t'Latijnsche bedreven - verfoeien alle saecken inn
onse Vaderlandtsche taele gheschreven" ; de toenmalige „rijmers
bot" 1 bedreigden de gaafheid ervan ; „het ghespuys, das
't lichaem swaer tot hooghe daet niet en can heffen" 1 verdoofde
haar luister ; Spaanse en vreemde soldateska verkrachtten onze
taal ; en haar veerkracht was in het Zuiden door de massale
uitwijking ontzenuwd . Maar Justus de Harduwijn, gedreven
door „een gheest vol heyligh vier" 1, heeft de fakkel van het
Nederlands in het onder het Twaalfjarig Bestand tot nieuw
kultuurleven rijpend Vlaanderen hooggehouden ; hij heeft er
onze taal gehandhaafd en ontbolsterd ; hij heeft ze, bezield door
renaissancistische voorliefde voor het vol cseigene, in haar kernachtigheid en zuiverheid hersteld, zodat Vondel's later getuigenis
ook op hem toepasselijk is ; want ook hij heeft die taal „met zure
moeite en arbeitzaemheit . . . van bastertwoorden en onduitsch
allengs geschuimt en gebouwt . . . . en haar vloeientheit en bevallycken zwier" geschonken Z .
Opvallend is inderdaad zijn taalzuiverheid en -helderheid, die
gevoed words door volkse uitdrukkingen en beeldspraak, en
gekenmerkt door realiteitsvisie en door het konkreet benoemen
van de dingen. Het is een kerngezonde, dauwfrisse taal . - De
landman, die in tweet bezuren moet zijn brood ; de blindeman,
die gaat bedelen ; de tranen, die het aangezicht beperelen ; het
wel besneden aangezicht ; de scherpsnijdende winden ; de hagel,
die eiken en linden velt ; het zoet-koel gehijg en lief-lustig
blaaien (= waaien) van de wind ; de moorpaarden, die be-'
posten 's hemels baan ; de ogen en de handen van de geliefde,
die verkruipen doen het bloed ; was de jeugd als een blad komt
verdrogen - zijn enkele staatltjes uit zijn rijk en oorspronkelijk-beeldend idioom.
6. Daarenboven heeft hij, dank zij zijn aangeboren en een
1 Uit een lofdicht van J. de Harduwijn op G . van Nieuwelandt, 1616 . Zie Hard.,
blz. 328-331 .
2 Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste,1650 . Eenzelfde purisme werd nagestreefd
door de Harduwijn's vrienden G. Caudron, Th . van Liefvelt, D, van der Linden e . a.
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steeds bewuster wordend dichterschap, die taal geadeld ; met
de adem van zijn ontvankelijk gemoed heeft hij ze tot wierook
van poezie aangevuurd. De „Roose-mond"-krans ligt overbloesemd met een geheimzinnig poetisch dons . Zoals Gezelle,
koestert ook de Harduwijn een voorliefde voor bloemen ; en
niet enkel als echte bloemen bekoren zij hem, zoals in „de winds
snij t de blomkens of", „de sourer met blom-cranskens becroon t",
„de blomkens overal hun bottiens nu ontsluyten", „t'gheblomte
van mist en rijm bevrijden"
maar ook reeds als symbolen,
zoals in het karakteristleke vers ; „mijn ghepeys, blomkens teen
die weynigh hun vertooghen", of in de vergehjking „siende
dit geblomt . . , soodanigh is de blom (ni . Roosemond) . . ." .
En onder de geliefkoosde bloemen (lelien, violetjens, rozen)
treks vooral de coos hem aan (,,de rooskens altemael bloeyend'
op eenen dagh", „soet ist roosken besproeyt met eenen morghen-dauw") . Die voorkeur voor en die vereenzelviging met
bloemen is een van de zuiverste facetten van zijn poezie .
In het klankgebloemte van het vers openbaart elk dichter
het diepste geheim van zijn ziel . De Harduwijn's klankpalet is
rijkgeschakeerd en warm van tonaliteit ; een expressieve stemmingswaarde doorvaart zijn vers, flu eens blij opwellend in ijen korte a-klanken (Liedeken), dan seder ruisend in de vele
ee's, of melancholisch frazelend in oe en lange aa, of droomdiep
ademend in lange oo, al naar de aangolving van de ontroering .
De dlchter M. Brauns, handelend over het muzikale wonder
in de poezie 1, noemt de Harduwijn „een Mozart van het liefelijk
woord", in wiens vers de klankbodem van het echt-poetische
to herkennen is, en wiens „alexandrijn zoveel innerlijke muziek
en muzikaal evenwicht en suggestievermogen in zich heeft, das
het volstaat our op zichzelf de poeziehonger to vullen en to
verzadigen" .

XI Invloed
De dubbele invloed, die van de „Roose-mond"-bundel had
1 Vgl. zijn merkwaardige beschouwingen over J . de Harduwijn in Streven (maart
1953, blz . 564-567) en in Nieuwe Stemmen (junijuli 1954, blz . 201-206, 233-242) .
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kunnen uitgaan, en als dichterlijke wekroep tot Nederlands
taalbewustzijn, en als voorbeeld van typisch renaissancistische
liefdepoezie, is beperkt gebleven tot een persoonlijke vriendenring .
Dat het lentische „Roose-mond"geluid geen weerklank
vond in het Noorden, was het gevolg van de tijdsomstandigheden ; dat het in het Zuiden slechts korte tijd en dan nog als
in sourdine gehoord werd, vond zijn oorzaak in de Harduwijn's onverhoedse verloochening van zijn „Venus ghejancksel" .
Waarschijnlijk gebeurde dat al vlug na bet verschijnen van de
bundel, en zal de auteur „gheanckert in het bevel" 1 van zijn
geestelijke overheid, het daarbij niet hebben gelaten ; de reeds
in omloop gebrachte eksemplaren van zijn eersteling kan hij
ook weer ingetrokken en vernietigd hebben, ten einde elke
herinnering er aan zoveel mogelijk nit to wissen .
Intussen echter hadden zijn vrienden in de Roose-mond het
morgenrood van een nieuw poetisch ideaal begroet en hen
entoesiasme bezielde hen zelf, hetzij tot geaktiveerde liefde
voor de moedertaal (David van der Linden, Guilliam Caudron,
Theoderick van Liefvelt, Erycius Puteanus), hetzij tot rechtstreekse navolging (Joan David Heemssen) . Bij het uitstippelen
van een nieuwe versbouwteorie ging ook Jacob Ymm .eloot uit
van de „Roose-mond"-sonnetten ; en anderen, zoals Antonius
Sanderus, Willem van der Elst, Henricus Calenus, zwaaiden
de Harduwijn uitbundige lof toe 2. Maar die sfeer van bewondering kon, na het doyen van het „Roose-mond"-licht
met verder uitdeinen, en, bijaldien ze bleef gloren, putte ze
haar gloed uit een andere vuurhaard : de Harduwijn's latere
religieuze poezie .

XII

Slotbeschouwing : Primes inter pares

„Midden in hen tijd geplaatst", oordeelde Dr . R . Foncke 3 ,
staan de (,,Roose-rnond")- gedichten van Justus de Hardu(w)ijn
1 Uit de opdracht van de Goddelicke Lof-Sanghen, 1620 .
2 vgL Hard . (passim) .
s In De Nieuwe Gids,1917, blz . 125 .
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op een allereerste plaats . Het sonnet beoefende luj beter dan de
Franse en Nederlandse (o .a . Jan van der Noot) voorgangers,
beter dan velen na hem . De lenige zwierigheid van zijn alexandrijn moest Hooft nog bereiken en kende Vondel bij lange
nog niet" . Van zijn kant getuigde Anton van Duinkerken „hij
heeft een toon, een bewegingsgebaar in zijn vers, waaraan men
hem onmiddellijk herkennen kan" ~ . En in dezelfde zin wees
Prof. Dr. E. Rombauts 2 er onlangs op dat „de deinende golving
van zijn alexandrij n, in welluidendheid en zangerigheid, dat
van Jan van der Noot overtreft" .
Dit is van meet of aan ook onze mening geweest 3. De Nederlandse vorm, die van der Noot aan bet Pleiade-sonnet gegeven
had, is ongetwijfeld een grondslag en een voorbeeld voor de
dichter van Roose-mond geweest. Maar zijn nieuw sonnet is er
naar inhoud en naar vorm boven uitgegroeid.
Een frisser natuurgevoel overbloesemt bet ; een keuriger
Nederlands geeft er rijker klankgehalte aan ; een zwieriger ritme
doorgolft bet ; een evenwichtiger bouw schraagt bet veelal .
Er is vooral dat onachterhaalbaar elegisch-zachte, dat er menigmaal droomdiepte aan geeft ; va.ak ook dat opborrelen uit
zuiverder poetische kernen en een sterker suggererend uitdeinen van de ontroering. In de toenmalige bloesemgaarde
van Nederlandse sonnetten 4 draagt bet Harduwijn-sonnet een
eigen stempel : bet heeft een subtieler charme . Daar bet ons,
binnen bet kader van deze inleiding, niet mogelijk is dit onder
bet zoeklicht van veelzijdige literair-historische vergelijkingen
to illustreren 5, mogen deze algemene beschouwingen bier
volstaan .
1 Achter de Vuurl Vin, Hilversum

1930, blz. 64 .

Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, V, De Lett. der XVIIe eeuu' in ZuidNederland (1953), blz. 399.
E Zie Hard
., V Kunst, invloed en betekenis van J. d. H.
4 Men raadplege sommige bloemlezingen, zoals : A. T. A . Heijting, Het Boek der
Sonnetten ('s-Gravenhage, 1911) ; Jan de vies, Gedichten uit den Tijd der vroege Renaissance (Zonnebloem-Boekjes) ; F . Toussaint van Boelaere, Keurverzameling van Sonnetten
Q

(Brussel,1933).
5 Zie Hard ., blz. 194 en vig., waar door zelfde bronnen geinspireerde sonnetten van
de Harduwijn, R. Visscher en S. van Beaumont worden vergeleken .
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Men bedenke daarbij dat het (,,Roose-mond".-)jaar 1613
middenin het historisch intermezzo van het Twaalfjarig Bestand
lag, midden een periode dus waarin opleefde de
„hope oft met'er tijdt een Vreede-zon misschien
Den Nederlanden mocht geduuriglijk bestraalen"

1,

en dat die hoop, towel in de zuidelijke als in de noordelijke
Nederlanden, de zegels van het zwijgen der dichters verbrak .
In de heersende lentestemming beleefden Zuid en Noord de
dageraad van poetische herleving . Eenzelfde echo weergalmt er .
Het timbre van het veelstemmig „choor der Hollantsche
Poeten 2 is geen ander dan dat van het eenstemmig lied van de
Harduwijn. Zijn geluid wettigde eenzelfde verwachting als dat
van zijn Noordnederlandse dichtgenoten .
1613 flu was in het Noorden een poezie-rijk jaar, en tevens
een met renaissancistische poezie weelderig omkranst jaar . Want
benevens verzen o .a, van Heinsius, Hooft, Bredero, Vondel en
Van Borsselen 3, die er in dat jaar als morgenstralen van een
zonnige lente verschenen, zagen als in een krans eromheen toen
ook liedboeken en bloemlezingen 4 het licht, waar eenzelfde
geest uit sprak .
1 Vondel Op het Twaalf jarige Bestandt der Vereenigde Nederlanden (1609) (W . B ., I,
blz .150) .
2 Vondel, Op D . P . Pers (1647) (W. B ., V, blz . 244) .
3 In 1613 verschenen :
Daniel Heinsius' Afbeeld ingen van Minne .
P . C . Hooft's Geeraert van Velsen.
Vondel's Den Gulden Winckel en

Hymnus . . . over de . . . Scheepvaert.
Philibert van Borsselen, Den Binckhorst ofte het Lof des gelucsalighen ende gherustmoedighen Landlevens (Amstelredam, Dirck Pietersz. 1613) . - Zie over de
latere invloed van Van Borsselen op J. de Harduwijn : Dambre, Ph. van Borsselenplagiaat b jJ. de Harduwijn (Nieuwe Taalgids, XXXI, 364-366) .
Bredero's Lof van de Ryckdom (verschenen in Nederduytsche Rijmen,1620) is gedagtekend 1613, 26 oktober.

4 O .a. in 1608 Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught .
in 1610 Den Nederduytschen Helicon.
in 1615 Apollo oft Gesangh der Musen, met de zg. twaalf Sonnetten „van de
Schoonheyt".
Herhaaldelijk (o.a . door Prof. A . Verwey, Prof. J. Prinsen en Prof. Dr. C . G . N .
de Vooys in hun recensies van de Harduwijnheruitgaven) werd de mening geopperd,
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Maar ook de Harduwijn's Roose-mond is zulk een morgenstraal, en geenszins enkel „een naschitterende poetische stet,
nadat het bloed onttrokken werd aan het lichaam der zuidelijke
Nederlanden", zoals zijn oeuvre gekarakteriseerd werd 1 . In
1613 was er nog hoop, das eenzelfde lente Zuid en Noord zoo
overkoepelen; de snaren lagen er gespannen van eenzelfde
streven . En 'op das ogenblik stond de Harduwijn op een even
hoog peil als de Amsterdamse Pleiade, en was zijn poetisch
vermogen even zuiver en even belofterijk . „Een gheest vol
heyligh vier" 2 bezielde hem, en, vooraleer de deemstering het
Zuiden omnevelde, was hij er de toortsdrager van het poetisch
doorstraalde en renaissancistisch omrankte Nederlandse Woord .
„P. C. Hoofs misschien uitgezonderd, vallen er in NoordNederland geen dichters aan to wijzen, die als kunstenaars van
woord, vets en vorm met de Harduwijn's poezie kunnen vergeleken worden in het eerste decennium der 17e eeuw", oordeelde zeer joist J . F. M . Sterck 3.
Overigens, tot een gesloten snoer van gedichten om een
centrale figuur bracht Hoofs het toen nog niet ; de Harduwijn
daarentegen vlocht de eerste voldragen Nederlandse sonnettenkrans, en voerde aldus het cyclische genre in onze letterkunde
in : dit is de literair-historische betekenis van zijn Roose-mond.

das de twaalf sonnetten „van de Schoonheyt" - indien ze niet van Bredero waren wel aan de Harduwijn zouden kunnen worden toegeschreven . Dit is een bekoorlijke
hypotese ; er zijn inderdaad aanknopingspunten . Toch lijkt de gehele steer ons een andere : die sonnetten zijn op een precieuser stramien geborduurd dan de Roose-mond,
en schijnen ingegeven door een ietwat zinnelijker drang .
1 Gerard Knuvelder, Inleiding tot de Nederlandse Letterkunde ('s-Hertogenbosch,1937),
I, A, biz. 59 .
2 Ode tot Guil. van Nieuwlandt, 1616 (3e str.) . - Omstreeks dezelfde tijd was ook
Hoofs er zich bewust van geworden das „genen poeet . . . can singen in gedicht . . .
t'en sij das hij, beroert met vreemde raserije, gelaeft sij uit de claer Fontein" en „das
de siel van den poeet vertoont sick in sijn dichten" (Gedichten, Stoett, I, 2) .
3 Museum, november 1929, blz. 35.
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VERANTWOORDING
De uitgave berust op de tekst van het „goose-mond"unicum (Universiteitsbib!ioteek to Gent) .
Klaarblijkelijke drukfouten werden hersteld, en telkens in
voetnota verantwoord, onder T (tekstkritiek) ; aan de interpunktie hebben wij weinig gewijzigd : er werden slechts enkele
komma's bijgevoegd, waarnaar eveneens in voetnota verwezen
wordt, onder L (leestekens) . De oorspronkelijke paginering,
alsmede de signatuur van de bladen en de custoden zijn overal
aangegeven . Nieuw is de versnummering .
In voetnota words onder Br nog verwezen naar de bronnen
achteraan, en onder 0 naar latere omwerkingen in religieuze zin .
De voornaamste eigennamen nit inleiding en tekst hebben wij
gemakshalve in een achteraan alfabetisch gerangschikt Namenindex opgenomen, en voor zover nodig toegelicht .
De veelvuldig gebruikte afkorting Hard. verwijst naar onze
monografie : „De Dichter Justus de Harduijn, een biographische
en letterkundige studie", onder nr 58 opgenomen in de nitgaven der Fakulteit voor Wijsbegeerte en Letteren van 's Rijks
Universiteit to Gent (Gent, Paris, 's Gravenhage . - 1926).
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Verkleind facsimile van het titelblad .
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7Ji

VVEERLIICKE
TOT

LIEFDEN

ROOsE .MOND.
ecntbectg natebo1t bt 31ctkfttje/
,nb
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ir o Iicrmn oeDrticr
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u rtnijtiri tuacr 1L COtflT , cn act mm net un icte .
trtutt semi of fliatr rn isk Oi bort,, mtri ;
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u icL in etn bliub Lunbt ' Oat rntoz

Verkleind facsimile van sonnet XXV
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DE
VVEERLIICKE

LIEFDEN

TOT
ROOSE-MOND .
Eensdeels naerghevolght de Griecksche/Latijnschef
ende Franchoysche Poeten.
^t+

,,1G ~a

,4

i4i
,

t' HANDTVVERPEN.
By Hieronymus Verdussen f rode X . Gheboden .
Anno M . D C. XIII.

weerliicke : wereldlijke .
eensdeels : ten dele .
Griecksche . . . . Poeten (zie Inleiding, blz. 36, alsmede Bronnen, blz . 16$) .
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EDELE
vvijse ende voorsienighe

PRINCE, DEKEN ENDS GHESVVOREN.
Met alle de ghetrouwe G'huldebroeders , van de Gheestrijcke G'huldeCamer van S. C A T H A R I NE,
binnen de Gravelijcke Stadt van AE L ST .
Waert by aldien dat de Nature daer van de sommighe niet to ver- f /
gheefs en hebben ghetwijffelt f weermen die behoorde den naem f /
to gheven van moeder/ ofte stief-moeder/ boven alle andere wel-f/
daeden/den mensche hadde ghegunt ende ghegheven eenen alghes meynen// wille ; zoo en hadde hem sijn lichte,I en wissel-baere onghestaedicheydtzten/h

A2

-tijde

Br.

voorsienighe : verstandige, vooruitziende.

Prince : pries (beschermheer van de rederijkers-

kamer) .

ghesworen : beedigde (bestuursleden van de

Kamer). Alle 178-eeuwse rekeningposten van
de kamer vangen aan met de woorden „aen
prince, deken ende gheswoornen . . .". Wie
in 1613 deel uitmaakte van bet bestuur, of „de
Eed", is bij gebrek aan bronnen nog niet to
achterhalen.

Camer van S . Catharine : zie V. D'Hondt, Ge-

scbiedenis van het Tooneel to Aalst en bezonderlijk van de Koninklijke Rederijkkamer „De
Catharinisten", onder kenspreuk „Amor vincit" . (Aalst,1908) .
G'huldebroeders : gildebroeders ; gheestrijcke : rederijke ; g'hulde-tamer : gildekamer.
S. Catharine : was patrones van de Kamer en
werd jaarlijks op 25 november gevierd.

* Het teken // wijst bet einde van een regel aan in de oorspronkelijke uitgave .

1 . waert by aldien dat : ware bet zo dat, indien ;
daer van : waarvan ; niet to vergheefs : niet zonder
reden.

2. weermen . . . ofte : of . . . of.

4. eenen alghemeynen wi11e : een eensgezinde wil.
5. wisselbaere : veranderlijke .
6. onghestaedicheydt : (l'inconstance humaine du Belay) onstandvastigbeid .
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[4]

5

10

15

tijde van die Babilonsche wonderbaere bauwingef in zoo menige
verschey-//dentheyt van taelen niet behoeven to verdeelen/ noch to
verwisselen : aenge-//sien men gheenssins voor waerachtich en kan
besluytenf hoe dat de selve/ /f ghelijckerwijs de wortelsf ende boomen
uyt hunnen eyghenen aerd zou-f f den zijn voortghecommen ; maer
wel dat sy hunnen beerfden oirspronck// teenemael zijn toebiedende
den aenknickfende den wille-keur des men- f /schen. Hierom is desef
zoo my duncktf de oogh-merckelijckste reden fvanf/ to doen blijcken/
Batmen de een taele niet en behoorde to verhef enf en d'an- f f der daer
benevens to vernederen : ghemerckt sy allegaeder op ghelijcke// afcompstef to weten op s'menschen versieringhe zijn hebbende hun
steuns-//selef ende Bat sy van hunnen weghe tot eenen ghelijcken
eynde zijn gheuytf f ende voortghebraght fals dienende om de begrijpinghen des gheests wel// ende ghevoeghelijck uyt to spreken . Hoe
wel men niet en kan ghelooche-f fnenfBat door langhen aenloop van
tijdef eenighe van die f om met meer-f f der ende besorghder yverheydt
t'hebben gheweest geoirboortf ende behan-jfBelt/zijn ondertusschen
sommighe andere in fraeyicheydt en rijckdom van
woord-

1 . die Babilonsche bauwinge : de bouw van de
toren van Babel in Babylonie .
2, verscheydentheyt van taelen : eerst spraakverwarring, later taalverscheidenheid .
3. voor waerachtich besluyten : voor waar aannemen .
6. beerfden oirspronck : overgeerfde oorsprong .
teenemael : helemaal ; toebiedende : aanbiedende.
7. aenknick : goedkeuring . De zin is : de groei
van de talen is afhankelijk van de goedkeuring
en de willekeur van de mensen .
8. de ooh-merckeljckste reden : de voornaamste
reden.
10. ghemerckt : aangezien .
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11 . versieringhe : fantasie ,in de zin van wil,

willekeur : la fantasie des hommes, du Belay,
naar Sperone Speroni : „dal vo'er de mortali" .
12. van hunnen weghe : door hen.
13. eynde : doeleinde.
14. de begr jpinghen des gheests : hetgeen de geest
inziet en begrijpt, redeneringen en beschouwingen ; ghevoeghelijck : behoorlijk.
15. gheloochenen : (inf. met ghe- na ontkennend
hulpw . v. wijze) loochenen .
16. yverheydt : ijver .
17. t'hebben gheweest geoirboort : beoefend geweest to zijn .

[511

woorden to boven ghegaen : niet da.tmen dit der zelver taelen gelucksaem-//heydt behoorde toe to stemmen ; maer wel der menschen
ondersouckende// vernuftheydt,Iende de bysondere clouckicheydt .
Zoo segghe ick dan/dat// alle schepsele/alle conste/ende alle hers vaerentheydt/in hun eyghen selven/ /j' wesen een selve saecke . Waer
door ick lien volghens niet to vollen en kan// berispen het lichtstrijckende oordeel/het waen-wijs voorsta .en/ ende die// krille krijghelheydt eenigher onser Inlandsche (wesende nievers min dan// in
't Griexsche ofte t'Latijnsche bedreven) die daeghelijcx daer veri o foeyenf 1/ ende als onweerdigh verworpen alle saecken in onse
Vaderlandtsche taele// gheschreven/ende uytghestelt/al of de zelve
op vele naer,I niet en waere be-//quaeme/omme/gelijck alle andere/
yet gheleerdelijcx voort to bringhen/ ,I/ ofte om daer mede yet aerdighs
to gaen haelen/uyt der neghen Sangh- //Goddinnen Juiee1-coffer/
15 omme beneffens de andere van op het groot// tooneel des weerelts/
aen een yder to laeten besichtighen . Ha neen. Wyf f hebben de macht
en de bequaemicheyt om onse taele tot boven die groene// t'soppen
van dat twee gheberghte hoogh-rnoedelijck to doen rijsen/son-fJder
den FranchoysfSpaignaert of Italiaen in eenigh deel to moeten//
wijcken
T 5 . hun is herstel van de drukfout ijun .
1. gelueksaemheydt :

lot.

(felicite, du B .) gelukkig

2. toestemmen : toeschrijven (aan) .
3. vernuftheydt : vernuft ; clouckicheydt : vaardig-

heid en ijver (du Belay heeft „industrie") .
4. schepsele : al het geschapene.
5. hervaerentheydt : ervaring, wetenschap ; waer
door : zodat.
6 . niet to vollen : niet genoeg ; berispen : (je ne
puffs asset blamer, du B .) laken, afkeuren.
6/7. licht-str jckende oordeel : oppervlakkig, vlug
gevelde oordeel .
7 . waen-was voorstaen : (sotte arrogance et
tdmdritd, du B .) ; verwaande bewering ; krille
krjjghelheydt : geprikkelde eigen7innigheid .
8. eenigher onser Inlandsche : van enkelen onder
onze landgenoten, nl . de humanisten ; nievers
min dan : (n'etan riens moms que grecz ou

Latin, du B . : d.i. zijnde nets minder dan
Grieken . . .) zijnde bedreven nergens minder
dan in, d.i . beheersende zelfs het Grieks en het
Latijn .
10. verworpen : verwerpen.
11 . uytghestelt : in 't licht gegeven ; al of: alsof;
de zelve : nl . de moedertaal .
12. op vele naer niet : zo goed als met .
14. der neghen Sanghgoddinnen Juweel-coffer : het
schrijn van de negen Muzen (beschermgodinnen
o .a. van de poezie) .
15 . benefens de andere : naast, evengoed als.
17 . bequaemicheyt : bekwaamheid, talent ; t'soppen
toppen .
18 . dat twee gheberghte : de Parnassus en de
Helikon, beide aan Apollo en de Muzen gewijd .
hoogh-moedel jjck : met fierheid.
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[6]
wijcken : want aenraeckende hunne ta .elen/boven veel andere vloeyiger/ // ende wat rijcker in woorderi l oft t'ghebeurde dat aller taelen
de groote La-//tijnsche moeder wederheyschte de blaederenfby de
voorghenoemde vane haeren Lauwer-crams ontleent/ghesnopt/ende
s ghetrocken ; voorwaer sy// souden in corter stondt meer dan half
berooftfghestroopt/en blaede-loos //ghedijen. Merckt dan of wy onse
taele niet prijs-weerdigh en moeten ach-//ten? naedemael die niet en
heeft van noode/alst wy't bepooghen/eenigh //woort-cieraet aen
eenighe uut-heemsche to leenen/schuyrnen ofte ontvrem-//den : soo
I o het zelve bier in dese naervolghende dichten/als maer wesende//
cleyne proefstuxkens/ meer dan ghenoegh ende to vollen kan gheblijcken. //Het zijn Weerlijcke Liefden, die eertijts in den bloeytijdt sijns levens ee-//nen onsen me-g'huldebroeder/afwijckende van
meerder ende ghewichti-//gher saecken/tot vermeydinghe ende
is verscherpinghe sijns gheests/heeft // uytghestelt . Het sijn Weerlijcke Liefden (op dat ick den woordt-sin luerop// ghebruycke des
gheleerden E ry c i u s P u teanus, naercommer vanden on// sterfFelijcken Lip sius) niet om daer in t'aenschauwen de liefde/als de
sieckte// van een ledibh/ende traegh-loorigh ghemoedt ; ma.e r wel
het
zo van sulck een/ //
T 8. schuymen, herstel van de drukfout schuymen.

1 . aenraeckende : wat betreft.
2. oft t'ghebeurde : moest het gebeuren ; aller
taelen moeder : het Latijn, moeder vooral van

de bovengenoemde Romaanse taeen .
3. wederheyschte : terug opeiste .
3/4. by de voorghenoemde : door de boven genoemde, nl . het Frans, Spaans en Italiaans .
4, van haeren Lauwer-Grants : d.i. aan de lauwerkrans van het Latijn ; ghesnopt : ontrukt.
6. blaede-loos : bladerloos ;ghedijen : groeien .
7. naedemael : aangezien .
8. alst ivy 't bepooghen : indien wij bet beproeven.
9. schuymen : ontroven .
10. als maer wesende : als slechts zijnde.
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12. ghebl~cken : blijken ; weerljcke : wereldlijke ;
eertijt~ . . . : de ontstaanstijd van de gedichten ligt

dus, luidens die mededeling, in de jeugdjaren .
13. meg'huldebroeder : mede-gildebroeder, me-.
delid.
14. vermeydinghe : ontspanning.
15 . verscherpinghe : oefening ; uytghestelt : geschreven.
16. Woordt-sin hierop : de betekenis ervan .
17. Puteanus : zie Namen-index ; naercommer
opvolger .
18. Lipsius : zie Namen-index.
19. traegh-loorigh ghemoedt (Kil . : morbus amor
languentis animi) : ziekelijk-kwijnend, melancholisch.

[7 ]

het ghene verweckt is tot allerhande deught . Het zijn Weerlijcke
Liefden,// niet van dat blindt-siende kint van Venus ; maer wel van
des Wijsheydts// Goddinne Minerva : die zoo veel uytrechten/ dat
ghebluscht zijnde het vier// der quaeder wellusticheydt/ onsteken
s wordt de fackel der Eere ; dat ver-//stroyt sijnde de lichte plug men der
vlieghende sotticheydt/ aenghedaen// worden de vlercken der wijtvlieghende Fame . Om cort to maecken/ // hier is vier sonder vier ;
her is liefde sonder liefde . Ende hoe wel date niemant den Meester
van dese gheleerde liefFelijcheydt en heeft connen// bewillighen van
i o de selve in bet licht to gheven (eensdeels nemende sijne on-//schult op
den ampt die by teghenwoordich is bedienende/ eensdeels om// dat
de saecke ghevrocht inden eersten aenvanck sijnder Jonckheydt/ het/f
aenschijn des weerelts/ soo by seyde/ niet en was weerdigh :) nochtans
we-//sende eenigh deel derselver/ van weghen these sclujnt to ver15 worpen/ my ter// handt gecommen/ hebbe dies niet tegenstaende my
derven versta.utenf op// dat ick ons van ons eyghen goet niet teenemael
en beroove/ dese in Druck// to laeten uytgaen/ ende u lieden Edele,
UVijse, ende Voorsienighe, Prince,// Deken, Gesvvoren ende
Medeg'hehulde, als wesende een van ons beste//
huys-

A4

2, blindt-siende kint van Venus : de minnegod

Cupido, zinnebeeld van zinnelijke liefde .
3. Minerva : Romeinse godin van de wijsheid,
en dus zinnebeeld van een geestelijke liefde ;
uytrechten : , uitrichten, teweegbrengen.
4. vier : vuur ; onsteken : ontstoken.
6. sotticheydt : jeugdige hartstocht.
7. Fame : de godin van het gerucht, de faam ;
Hier is vier . . . : bier vertaalt Caudron uit de
Latijnse brief van Puteanus (zie verder) „Fateor
amor est
sine amore Amor" .
9. bewillighen : overhalen .
10, eensdeels . . . . eensdeels : enerzijds . . . . an .

Zw . dr. 21

derzijds ; nemende sijne onschult : zich verontschuldigend wegens .
11 . ampt : nl . als pastoor van 4udegem en
Mespelaar, seders 3 dec. 1607.
12. eersten aenvanck . . . . : dit argument van de
auteur zelf bevestigt Caudron's mededeling :
,,in den bloey-tijdt sijns levers" .
14. eenigh deel : er moeten dus meer liefdegedichten geweest zijn, vermits de bier gepubliceerde maar een gedeelte ervan zijn .
15. verworpen : verwerpen ; dies niet tegenstaende :
niettemin.
16. derven : durven.

5
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[8]
hugs-catheylen f toe to eyghenen j omme van u lieden weghe/ als een
schauw-stuck aen alle reden-rijcke Dicht-Caemers vertooght to worden/ ende voorgheleydt den vernuftighen spits van alle Nederlandsche
Vers tanden .
Dit is den eenighen wensch
Edele, Wijse, ende Voorsienighe
van u lieden dienst-vvillighen ende ghetrauvven me-ghehulden
G . CAUDRON .

1. Hut's-cathey'en : huisschatten, d.z. poezieschatten ; toe to eyghenen : op to dragen.
2. schauw-stuck : pronkstuk ; vertooght : getoond.
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3 . den vernuftighen spits : . . . aan de elite.
G. Caudron : zie Namen-index .

ERYCIUS PUTEANUS N .N.

[9]

amicissimam S .
Tu vero tolle hanc prolem, quam sine nostro, sine patriae damno,
none abjicias . Nam profecto, ut libere jUdiciUm meum promam,
quid// lingua, quid lyra vernacula nostra possit, tuo tunius aut scire
iudlClo// Belgae poterunt, aut sllentlo nescire . Famam ne sperne, qua
ad patrij elo-//quij cultum plures excitentur. Te ducem facio hujus
chori, qui Belgicas// ipse fads Gratias, & Musas . 0 to felicem! si
esse nos quoque voles, si im-//buere publice vernantis Genij tui rore .
An argumentum to retardet? Fateor,// Amor est ; non morbus ille
languentis animi, sed vigor excitati ; non Veneris// ille puer amplius,
sed Minervae. Hoc agit (liceat dicere) ut extincta libidi-/Isis face,
honoris accendat; ut abiectis levissimi furoris alis, Famae adsumat .//
Breviter, sine cupidine hic Cupido est, sine amore Amor . Habes
senten-//tiara meam mi N. sed publicis suflragijs firmatam : me quoque
vero adfectu// tuum .
Vale .
A5

T [9] ontbreekt in uitg. 1613 ; 2 . abjicias,
herstel van drukfout abijcias.

Erycius Puteanus N.N. amicissimam S . ; E . P.
(nomen nescio) amicissimam (Salutem dat), d .i.
E . P . schenkt zijn hartelijkste groet aan (de niet
genoemde) .
De humanist Puteanus gebruikt bier de
initialen N.N., zoals gebruikelijk was bij bet
Romeins rechtskundig onderricht ; in gefmgeerde processes noemde men de aanklager
A .A., en de beklaagde N.N., zulks ingevolge
een woordspeling : 1 . de man met de geldpot
(Aula), die 't proces inspant (Agit) ; 2. de man,
die niet wil betalen (Numerare Negat) .
Vale ; vaarwel.
Deze brief verscheen reeds in 1612 in „Eryci
Puteam Epistolarum Apophoreta centuria IV"
(Epistola XXII, blz . 28-29) ; bij is gedagtekend

10 mci 1608, en gericht tot „Justo Harduino
S .D . (salutem dat - auctor) . Daaruit blijkt alvast dat de Roosemond-periode aan de priesterperiode voorafgegaan is .
Samengevat luidt de inhoud als volgt : „Misken uw poezie niet, want ze is echte poezie .
Door u zullen velen leren wat poetische woordkunst is, door u zullen velen worden aangewakkerd ook in de moedertaal to dichten.
Uw onderwerp, de liefde, mag u niet weerhouden to publiceren ; U bezingt immers gees
zinnelijke, maar een hogere geestelijke liefde .
Stel uw talrijke vrienden, die dat beamen en u
als de !eider van een nieuwe dichtergeneratie
begroeten, toch niet teleur" .
Over Erycius Puteanus zelf, zie Names-index.
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Quis novas hic supra nostrum to spiritus, aevum,
Aevum ; quod Latio Cecropioque Sale
Conditum, omnigenas spirare medullitus arses
Creditor, & jam-nuns culnine stare suo,
Q uis nowus hic supra excultum to spiritus aevum
Ad facienda novo Carmina more rapit?
Ut nec Petrarcae vis ignea, nec Bertassi
Gratia, conatis obstet iniqua tins .
Q uod genus hoc monstri? An Samij de mente magistri
In to Becani credimus isse animam?
Et veterum puta pura vocabula Becceselanc~n
Cimbrorum indigents sufficere apta moths?
Cedite Tyrrheni vases, & cedite Galli,
Nescio quid maj us Cimbrica Musa pant .
ANDREAS Horns apud Duacenses

Graecarum litterarum Kegius Professor .

Andreas Hojus : zie Namen-index.
In dit lofdicht prijst A . Hojus de nieuwe
geest en de nieuwe vorm van de Harduwijn's
poezie ; hij legs er nadruk op das zij de kunst
van de vurige Petrarca en van de elegance du
Bartas evenaart, en zelfs overtreft.

cores, cedite Grail! Nescio quid mains nascitur
Iliade ." Hojus zegt : „Wijkt Romeinse dichters,
wijkt ook gij Franse dichters ; ik weet niet, of
de Germaanse Mine jets schoners voortbrengt ."
Dergelijke overdrijvingen waren toen mode .

De laatste twee verzen (cedite . . . pant)
zijn een transcriptie en een aanpassing van twee
verzen van Properties : „cedite Romani scrip- .

In licht gewijzigde vorm werd dit huldedicht
opgenomen onder de ljminaria van de Harduwijn's „Goddeicke Lof-Sanghen" (1620) .
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Ter eeren vande VVeerlijcke Liefden tot

[11]

ROOSE-MOND .
SONNET.
Den grooten Spaenschen Vorst wont vermaert voor seer machtigh f
Om t'over vloedigh gout t'welck Peru hem verleent :
Den P e r s i a e n heet rij ck/ om syn edel ghesteent f
En t'onbederfbaer cruytf t'welck in reuck is soo crachtigh :
5

10

Den Tartarischen Cham maeckt sijnen naem groot-achtigh f
Door sijn strijdtbaer gheweer f van veel menschen beweent :
Maer ghy, der Eeuw' een licht, vindt meer gheluckx vereent
In uwen R o o s e-M o n d, dan dees dry voor-bedachtigh .
Begheert ghy t'zuyver gout/ ghy vindet in haer vlechten :
Karbonckels sterck ghestraeltf haer oogh u ter hands stiert :
Peerlen/ balsem/ corael/ heur lipkens u onthechten
Heur borstjens syn cristael met rubijnen verciert!
En heur spraeck heeft de macht om d'Inghels to bevechten .
Hoe sou een sulcken heldt dock blijven ongheviert?

T [11} ontbreekt in uitg . 1613.
L 7. der Eeuw' een Iicht tussen komma's als bijstelling .
1 . Spaenschen Vorst : de Spaanse koning (in
't algemeen) ; vermaert voor seer machtigh : ge-

roemd zeer machtig to zijn.
2 . Peru : door Spanje in de 16e eeuw veroverd ;
men exploiteerde er goudmijnen. (Kil . : Indiae
regio aurifera) .
5 . Tartarischen Cham : (Kil . : Tartarije : magni
Chami Imperium) khan : Tartaars machtig
volksgebieder.

6 . gheweer : wapen (in coll . bet . van leger) ;
van : door.
8 . voor-bedachtigh : voornoemd .
10 . ghestraelt : gepolijst (en derhalve uitstralend)
oogh : (is onderwerp) ; ter hands : dadelijk.
11 . ~ipkens : (is onderwerp) ; u onthechten : ont-

hechten van, maken u ongevoelig voor (daar
haar lippen kostbaarder zijn) .
14. ongheviert : ongeprezen.
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II .
Maer want al s' weerelts goet vergancklijck words bevonden/
Dat oock t'strijd-baer ghewelt niet eeuwighlijck en duert/
Men sou het groot gheluck t'welck u soo hoogh vervuert
Moghen achten als roock voor de winden ghesonden :
5

Ten waer das uwen gheest aen Roose-M o n d ghebonden/
En hadde t'gheestigh goes met het weerelts ghebuert .
U liefd' is Menschelijck met Gods liefde bemuertf
Vijandt van 't ydel vleesch, rechte stofl'e der sonden :

En t'alderschoonste deel van uwen Roose-M o n d
io
Is de godlijcke deughd/ die haeren gheest doet achten,I
Boven peerlen en gout en waepens groot van machten .
Blijft dan ghetrauw, minnaer, soo gheluckigh doorwondt/
Met een soo suyver vier t'welck u den hemel ions :
En een soo grooten schat sluyt vast in u ghedachten .
THEODERTCB VAN LIEFVELT

Heere Van Opdorp .

L 8 . komma na vleesch ; 12 vokatief-komma's .
l . maer want : nademaal, omdat.
3 . veri'uert : vervoert .
6 . ghebuert : gepaard .
12. bliift : blijf.
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13 . vier : vuur ; ions : guns, schenkt .
14 . u : uw.
Theoderick van Liefvelt : zie Namen-index.

Dit dobbel constigh werck/ waer van t'een wel gheleert f
Wegh neemt des menschen oor deur die reyn-Vlaemsche tael/
Gheeft ons een vol verstandt hoe des gheleertheydts strael
Dit reden-rijck beschrijf volmaecktlijck heeft vereert .
s D'ander minnigh ghevracht f t'welck een coudt hers verkeert
In een gloeyende vier deur t'liefl'elijck verhael
Van eenen hayr-tros blond! oogh-cristael/ lip-corael f
Drijft bet sinnigh ghepeys daer 't verheught en verseert .
so

Dies magh dit heerhjck Boeck hem vry stellen ten soon
Voor alle man gheleert/ want dees const onghewoon
Sal wecken tot vervolgh menigh diep-sinnigh belt .
En al waer das blinds kint al sijn strijt-waepens quijt f
Dit werck heeft cracht ghenoegh om voor hem gaen ten strijt
Want daer deur menigh hers sal sijn in vier ghestelt .
Const verheucht
CAUDRON.

T de bladnummering [13] ontbreekt in de uitgave 1613.
1 . dobbel constigh : kunstig op dubbele wijze, en
naar vorm (taalbeheersing en -zuiverheid) en
naar inhoud (minnevreugde en -smart) .
2, wegh neemt : wins, bekoort.
3. gheeft ons een vol verstandt : doer ons ten voile
begrijpen (en geeft ons een voorbeeld) - (hoe
bet licht van de geleerdheid (taalbeheersing) ) . .
4. reden-rijck : verstandig ; beschrijf : schildering ;
beet vereert : eer heeft aangedaan, d .i . heeft een
stempel van volmaaktheid op bet werk gedrukt .
5. ghevracht : gewrocht ; verkeert : verandert .

6 . vier : vuur.
8 . sinnigh ghepeys : denkende geest (bezonnen
gepeins) ; verseert : bedroeft.
9 . dies : derhalve.
11 . vervolgh : navolging ; diep-sinnigh : geleerde,
ernstige ; heft : held (wel in de bet. van schrijver) .
12. al waer : ook indien . . . zou zijn ; blinds
kint : Cupido.
13. voor hem : in zijn plaats ; vier : vuur.
Caudron : (zie Namen-index) .
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SONNET
tot Phoebum.
Noynt en hebb' ick besocht de wijt-vermaerde paelen
Des twee-hoofdighs gheberghts/ noynt en hevet gheluckt
Dat ick sou mijnen mond met lust hebben ghedruckt
Aenden cristaelen vloed die P e g a s u s doer daekn .
5

Io

Noynt en hebb'ick verselt met t'cierssel onser taelen
Het neghen suster heyr/ noynt en heeft my ghetuckt
Den groenen Lauwer-tack die Phoebus mildigh plucks
Op t'hooft van D a p h n i s sA hoon om den gheest to betaelen .
Onnuttich kenn'ick my van hem to syn gheloont/
Of t'hebben t'hooft rondom met sijnen crants becroont/
Die noynt en hebb alsnoch hem weerdighs yet gheschreven .
N'ochtans/ 6 P h o e b e, al ist das ick derv'uwe gunst f
Een meerder Godt dan ghy sal insien mijne cunst
En my in plaets' van dien een M i r t u s-croone gheven .

Br

Phoebum : (akk. v. Phoebus) bijnaam van Apollo ;

de god van de Poezie.
1 . noynt : nooit ; paelen : gebieden .
2. twee-hoofdigh gheberght : de Parnassus en de
Helikon, beide aan Phoebus gewijd ; hevet :
heeft het .
4 . Pegasus : (Gr. Myt .) gevleugeld paard door
Poseidon gezonden om de Helikon-berg to
vertrappen ; op de plaats, waar het gestampt
had, ontsprong de Hippokrene, of Paardenbron. Wie er aan dronk, werd tot kunstenaar
gewijd . De zin is : aan de bron, die Poezie doer
wellen. - Pegasus is onderwerp v. daelen.
5 . verselt : vergezeld.
6 . neghen suster heyr : de negen muzen, d.z . de
72

andere dichters ; ghetuckt : aangeraakt, en in
geestvervoering en dichterlijke roes gebracht .
7/8 . Phoebus-Daphnis : (Gr . Myt.) toespeling
op het plukken van lauriertakken, waarmede
Phoebus zich bekroonde, nadat Daphne -- die
Mi tot gemalin wenste - in een laurierboom
veranderd werd ; mildigh : in overvloed .
8. om den gheest to betaelen : om het werk van
de geest, nlL de poezie, to belonen .
9. onnuttich : onwaardig (1k weet das ik niet
waardig ben door hem to worden bekroond) ;
Lauwer-crants : Lat . corona laurea .
14. Mirtus-croone : altijdgroene kroon . Hieruit
spreekt alvast persoonlijk dichterlijk bewustzijn .

VVEERLIJCKE LIEFDEN TOT ROOSE-MOLD .
Sonnetten
I.
De vruchten nieu ghebaerst uyt des Aerds nulden schoot/
Tot der dieren oirboor f en s'menschen onderhauwen/
Worden naer oud ghebruyck der Steden en Landauwen
In tuygh' van danckbaerheydt gh'offert de Goden groot :
s Den Land-man die in sweet besueren moet sijn broot/
Guns C e r e s eenen crants/ van aeren en van hauwen
Den wijn-leser met most comps B acchus hayr bedauwen/
Vlechtende d'eerste crapp'rondom sijn borsten bloot .
En ick, o R o o s e-M o n d, corn d'eerste vruchten hanghen
Io
(Mijns ionck-iaerighe Jeughds onblusschelijcke spranghen)
Aen uw's schoonheydts Autaer/ die door de liefde gloeyt ;
Aenveert die willigh clan/ sonder eenigh weer-segghen
Want gheen ander Goddin en magh ick die toelegghen/
Te meer f om das sy zijn in uw'erve ghegroeyt .

Br
0 ; T 5 Land-man, herstel van drukfout
Land-man ; L 9, vokatief-komma's .
1 . ghebaerst : voortgekomen, ontkiemd.
2, oirboor : gebruik, voeder ; onderhauwen : on-

derhoud.
4. in tuygh' van : als bewijs van ; gh'o Pert de
Goden : vgl. Exodus XXII,19 : „De eerstelingen
der vruchten uws lands zult gij brengen in
't huffs van de Heer, uw God ."
5 . besueren : door inspanning verwerven, duur
betalen, door het zure het zoete verwerven.
6 . Ceres : godin van de landbouw . Men offerde

haar de eerste vruchten ; hauwen : aren, korenaren.
7. most : gistende jonge wijn.
8. crap p' : (Fr. grappe) tros druiven.
9. spranghen : vonken.
12. willigh : gewillig ; weer-segghen : verzet,
tegenspraak.
13 . toelegghen : voorleggen, offeren .
14. erve : grond, gebied.
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II.
Rossa, die Hems daer doer soet-suere liefde smaecken,
Sit flu 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 .
5

1o

L o y sa, die B u l t e e l eertij is oock dede blaecken,
Is wijts en zijts vermaert door sijn luyt aenghenaem :
Onsen Va r-1 i n d e n oock vindt goet/ nut en bequaem
Tot Phyllis lof-ghetuyt op den twee-bergh to waecken .
En ick wil insghelijcx uwen naem, R o o s e-M o n d,
In dit rond aerds-ghesticht door mijn dicht maecken cond f
En uwe gaeven rijck aen elcken-een ontbinden .
Verheucht u dan met my/ en rijst op u ghemoet/
Als Rossa, en als Hyell, Loysa, en Phyllis doetf
Door Hems, en door Lernaut, door Bulteel, en Ver-linden .

L 1 . komma na Rossa en na smaecken ; 3. na
schoonghe-ooght ; 5. na Loysa en blaecken ;
9. vokatief-komma's.
1 . Heins-Rossa : Daniel Heinsius (zie Namenindex) . In zijn Latijnse elegieen en in zijn
„Nederduytsche Poemata" (1616) bezingt hij
een geliefde „Rossa". ; soet-suer : typische antitese bij de renaissancisten : o.a . bij Jan van der
Noot „suer en soet ick ghevule" (gedichten,
uitg. A. Verwey, blz. 18) ; bij Daniel Heinsius
„Het soet komt uyt bet suer, bet suer komt uyt
het soet" (Emblemata van Minne,13) . Reeds in
1603 bezong D. Heinsius een Rossa in zijn
Latijnse elegieen .
2 . Sit flu . . . : is nu reeds beroemd.
3 . Lernaut-Hyella : J. Lernutius (zie Namenindex) bezingt in zijn Latijnse minnedichten
een „Hyella" ; schoonghe-ooght : is een toespeling
op Lernutius' Ocelli (1579) .
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G . Bulteius (zie Namenindex) bezingt in zijn Carmina een „Loysa" .
6 . luyt : lier, poezie ; Sijn : de poezie van Bulteel.
7 . Verlinden-Phyllis : David van der Linden, of
Lindanus (zie Namen-index) had zijn jeugdgedichten, waarin hij een „Phyllis" verheerlijkte
ter beoordeling naar Puteanus gezonden (1607) ;
„onsen" duidt op vriendschappelijke verhouding. Te noteren valt, das Jan van der Noot's
„Olympia" bier niet words vernoemd.
8. lof ghetuyt : lofverkondiging.
10. ghesticht : gebied ; rond . . : over de hele aarde .
11 . ontbinden : ontvouwen, kenbaar maken.
12. r jst op : verhef uw gemoed, verheug u.
13. als : zoals.
5. BulteelLoysa :

Casteelen sterck-bemuertf en voor d'Helden ghebauwtf
Die paelen totter lochtf en t'aerde-rijck vereeren/
Kercken ghesticht om t'lof der Goden to vermeeren/
t'Roomsche tooneel, ghemetst tot een gheduncken audt f
s Het Mausoleetsche graft t'welckmen in weerden haudt f
De Boghen opghericht tot verdienste der Heeren f
Den Babilonschen tort' /met al sijn ommekeeren/
En de steep-rootsen steyl f met marmer-berghen caudtf
io

Casteelen sterck, seggh'ick/ kerckenf tooneel/ graf/ boghen f
Den Babilonschen tort'/ rootsen/ berghen f en moghen
.Altij dt niet weder-staen de sickel vanden Tij dt
Maer den naem die Li e fd' gheprint heeft in mijn herte/
Sal voor dees wonders sijn berucht breet ende wijdt/
Daer naer van bier ghevoert tot in s'hemels ghesterte .
B

0 blond-

Br -- T 7. tort', herstel van drukfout tort' .
L 9 . komma na sterck.

2. paelen : reiken ; vereeren : een eer, een sieraad
zijn voor bet aardrijk .

4. t'Roomsche tooneel : de Romeinse amfiteaters ; tot een gheduncken audt : tot een duurzaam gedenken.

5 . Mausoleetsche graf: Mausoleum, praalgraf to
Halikarnassos ; in weerden haudt : in waarde
houdt, in ere houdt.
6 . Bog/sen : triomfbogen.
7 . Babilonschen tort' : de toren van Babel in
Babylonie ; ommekeeren : rondgangen .

8. rootsen : rotsen ; caudt : koud .
10. en moghen : kunnen niet .
11 . niet weder-staen de sickel vanden T jdt (cf .
Van der Noot, Ode/Carloo, „Den tyt verwinnet
al"
13. voor dees wonders : boven die wonderen .
berucht : beroemd.
14. daer naer : daarna.
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0 blond-ghestruyvelt hair ! hair dat de Sonn'beraeyt/
Dat mijn ionck-iaerigh hers hauwt soo stranghe bevanghen!
• tanden van yvoir ! o snee-wittighe wanghen f
Die t'pinceel van Ape 11' met purpur heeft befraeyt !
5

10

0 lipkens/daer uyt dat Liefde sijn schichten saeyt!
• mond/daer uyt dat stort de Jeughd'haer soete sanghen/
• wel-besneden handt/die om mijn pijn t'herlanghen
Onsteeckt van nieus de torts ldie eens was uyt ghewaeyt !

• ooghskensf biende vreught/en droefheydt van ghelijcke !

0 borstiens/ die besit C u p i d o voor sijn rijcke !
0 keel/diens zoet gheluyt zoo langh in d'oore blijft!

0 cuskens/die my dwaes ydel troost-hope gheven !
• zoet-zuerighe spraeck/die nu smeecktJen nu kijft!
Ghy doer my duystmael s'daeghs hersterven en herleven

T'en

Br - L 2. uitroepingsteken .
1 . blond : de renaissancisten blijken een voor-

keur voor het blonde vrouwentype gehad to
hebben.
Vgl. : Dr . G. Degroote, Het blonde Vrouwentype

in de Nederlandse Poezie voor en tijdens de
Renaissance (Handelingen 20e Vlaams Filologencongres, Antwerpen,1953), blz. 206-208 ; volledig
verschenen in „Dietsche Warande en Be fort",
1956, nr. 4, blz . 202-214 ; en vooral F . Desonay,
Rondard, poete de l'Amour. Livre premier (Bruxelles, 1952) 1 blz. 108 en 123, nota 139 en volgende ; II nota blz. 73, nr. 51 ; ghestruyvelt :
(fr. retors) gekruld en opgekamd ; beraeyt : be-

straalt.
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2. hauwt : houdt ; stranghe : sterk, krachtig ;
hauwt bevanghen : in zijn ban houdt, benevelt

door verliefdheid .
4. Apelles : meest beroemde schilder uit Griekenland ; befraeyt : versierd.
7. herlanghen : verlengen.
8. onsteeckt : ontsteekt ; torts' : toorts.
9. van gheljjcke : to gelijk.
12. dwaes : bijstelling bij my .
13. kUft : twist.
14. duystmael : duizendmaal.

V.
T'en is de blondheydt niet van u ghestruyvelt hair/
Ten is u voor-hoofs niet zoo maetigh opgheresen f
Ten is u wind brauw'niet f noch uwen mond ghepresen/
En vierighlijck aenbeen van zoo menigh minnaer ;
s T'en zijn u lipkens niet/ die elcken-een voorwaer
Wonden alst hen ghelieft/ en wederom ghenesen ;
Ten zijn u deughden niet/ noch u bevalligh wesen/
Noch het toov'righ ghelaet dat in u schijnt eenpaer ;
10

T'en zijn u wanghen niet/ met purpur-root begoten ;
T'en zijn die peerels niet/ in uwen mondt ghesloten ;
T'en is u taele niet f nochtans als heunigh zoet ;
Maer t'ghene das nujn ieughd' als een bladt court verdrooghen/
En mijn ionck-iaerigh hert van binnen branden doer/
En is anderssins niet/ dan t'raeyssel uwer ooghen .
B2
Ooghen

Br
1 . ghestruyvelt : gekruld en opgekamd ; het possessief uw words steeds u gespeld .
2. opgheresen : gewelfd .
3 . wind brauw : wenkbrauw.
4. vierighljck : vurig, hartstochtelijk.

7 . wesen : aard, voorkomen.
8 . eenpaer : voortdurend en onveranderlijk .
11 . heunigh : bong.
14 . raeyssel : het stralen .
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VT.
Ooghen die my hebt doen de vryicheydt begheven/
Cleyn spieghelen der Liefd'/toov'raers van mijn ghemoedt/
Krijghers noynt t'onderbroght/ die altijdt met voorspoedt
Dat ghy bestorremt hebt/ voor u macht hebt doen beven f
s Ooghen/ die self benijt de Sonn' hoe hoogh verheven/
Ooghen die menich-werf vercruypen doer mijn bloedtl
Als ghylier wanckelbaer my toebiedt quaet of goes/
Waer deur das men my siet/ dan sterven en dan leven

I0

Wat soete strafficheydtJ was soeter tooverij
Haudt haere woonst' in u ? was lackicheydt daer by/
Wat banden hauden my zoo soetelijck ghebonden !
Ooghen, twee Sonnen schoon ! u straelen sijn soo claer/

Dat ick daer door alleyn ulier kan sien voorwaer f

En tot al ander dinck worde gansch blind bevonden .

Soo

L 12 . komma na ooghen .
1 . de vryicheydt doen begheven : de vrijheid op-

geven, vaarwel zeggen .
3 . noynt t'onderbroght : nooit ten onder gebracht,
nooit overwonnen ; die
: die alles was
gij bestormd hebt, hebt doen beven .
4. das : datgene das, was.
5. Soon' (is onderwerp) .
6. vercruypen doer min bloedt : geliefkoosde uitdrukking van de Harduwijn ; komt herhaaldelijk
voor, ook nog in de „Godd . Wenschen" 1629,
blz. 448 .
In een Claech-Leidt van P . C . Hoofs leest men :
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„Het bloedt ontliep mijn hart door de wonde van
minne" . Gezelle gebruikt de Harduwijn's nitdrukking in zijn Goevr jdag-verbeelding (1897) :
„En a1 min bloed verkruipt,
wanner ik, spraakloos, . . . .
den houten rakel hoor"
7. ghylier : gij ; toebiedt : aanbiedt .
9. stra cheydt : (bij Kiliaen : rigor, severitas)
hardheid, strengheid, barsheid.
10. haudt : houdt ; woonst : wooing ; lackicheydt
dartelheid, wulpsheid.
13. ulier : ulieden, u.

VII .
Soo saen als my bestraelt t'gheraeyssel uwer ooghen/
Soo saen wensch'ick voorwaer een steep-rootse to zijn ;
Om clouck to weder-staen den blixem van het schijn/
Dat mijn ieughdigh saysoen als een bladt doer verdrooghen .
5

10

En als ick dees fell'hit lancx om meer sie verhooghen/
En in brandende vlam ontsteken mijne pijn ;
Soo roep'ick onghesint 0 cleyn kinds vol fenijn !
Dit is al u bedrijf/ dit is al u bepooghen .
Maer t'is al to vergheefs ; t'kermen en helps daer niet :
Het spot met mijn gheroep : het lacht met mijn verdriet:
En ick moet onderstaen sijn ghewelt f en sijn fortse .
N'aedemael das hem lust door sijn wreedigh bestier
Te maecken van mijn hers een eeuwich-duerigh vier f
Om daer aen t'aller tijdt t'ontsteken sijn tortse .
B3

Waer't

T [21] ontbreekt uitg . 1613.

1 . saen : haast, vlug ; gheraeyssel : het stralen.

2. rootse : rots.

5. hit : hitte.
7. onghesint : niet goed geluimd .
8 . bepooghen : pogen, d .i . dit is uw schuld .
11. onderstaen : lijden, verduren ;fortse : (fr. force)

12. naedemael : aangezien ; das : das het ; bestier :
bestuur, handelwijze.
13 . vier : vuur .
14 . tortse : toorts.

kracht.

79

[22]

Waer't das de rechters my volcommen recht eens deden/
Ick hadd'u ooghen schoon langh'in t'ghedingh ghestelt ;
Om hec claer onghelijck/ overlast en ghewelt f
Dat sy van dahg tot dagh my aen-doen sonder reden .
5

io

Want het is blijckelijck f das sy my noynt in vreden
En hebben laeten zijn ; maer eenpaerigh ghequelt
Met vier/ waeter en winds : en in ste van vergheldt
Van mijnen trauwen dienst/ met druck en anxst bestreden .
Tck sou noch boven diem waert da .t sulcx waere noot/
Wel met CvrIno self doen tuyghen/ en de Doot/
Dat sy my hulpeloos wel meynden to doen sterven .
Maer weet ghy was ick vrees' ? das die twee ooghen schoon
Buyten al mijn ghelijck/ mijn recht en mijn vertoon f
Den Rechter mochten oock wel winnen en bederven!
Uw' ooghen

L 14. uitroepings- i. p. v. vraagteken.
T 1 . Waer't : herstel van drukfout Waert ; (custos) Uw' : herstel van drukfout U

1 . waert : ware het, indien .
2. in t'ghedingh ghestelt : in een rechtsgeding betrokken.

3 . onghelijck : verongelijking, onrecht ; overlast : zware last.
5. blijckelijck : klaarblijkelijk, duideijk .
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6 . eenpaerigh : onophou dend .
7 . vier : vuur ; in ste van : in plaats van ; vergheldt
vergelding, vergoeding voor .
11 . hulpeloos : zonder verweer .
13 . buyten : spijt ; vertoon : bewijsvoering .

[23]
IX.
Uw'ooghen, R o o s e-M o n d, doen my vlammigh onsteken
• blond-vergulden hair verwerrent mijn ghemoedt/
• schoon-besneden hant vercruypen doer mijn bloedt/
En u soet-wijse spraeck doer mijn sinnen door-leken .
5

1e

Uw'ooghen sijn by t'licht der sterren wel gheleken/
• blond-vergulden hair de Sonn'benijden moetf
Uw'handt aen t'wit yvoorf en t'marmer schande doer!
En u soet-wijse spraeck can stael en yser breken .
Uw'ooghen zijn mijn vier/ u hair is mijnen bandt/
Mijn leven en mijn door staen t'saemen in u handt/
En u soet-wijse spraeck is my een herte-braecke .
Siet hoe ick ben bestelt f die noynt rust en beseef:
Seders das C up i d o in mijn ionck herte schreef/
Uw'ooghen/ u blond hair/ u handt/ u soete spraecke.
B4

T'en

Br - L 1, vokatief-komma's .
11
Z.
3.
4.

on~teken : in liefde ontbranden .
verwerrFnt : verwart, brengt in de war .
vercruypen . . . . : zie Sonnet VI.
d,'et mijn cinnen door-leken : (fr. a mon ame

enchants) doordringt mijn zinnen, brengt mij
in een zalige roes .
h. de Sonn' : (onderwerp) .
9 . vier : vuur .

Zw . d r . 21

10 . „mijn leven en mijn doot staen t'saemen in
u hands" (vgl, van der Noot, Ode aen Olym-

pia - Verwey 99 - : „mijn doodt en leven sijn
in u hands".
11 . herte-braecke : vermorzeling voor het hart,
vermurwing .
12. Siet : zie ; beseef : (praet .) besefte, voelde.

81
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[24]
X.
T'en sijn gheen ooghen/ t'zijn twee Goden al veel eer
Spannend'hunlieder macht boven der Princen croone .
Goden? t'en zijn voorwaer . Het zijn twee hemels schoonef
Welck eventlijck als die voort-wenden hunnen keer .
5

10

Hemels? o neen . Het zijn twee sonnen/ min noch meer
Vlammende dan Titan, uyt den ghesterden throone.
Sonnen? neen, blixems zijn't/ dienende tot veurthoone
Van t'onweer dat de Liefde'den minnaer dreyght soo seer .
Want waeren't Goden f hoe souden sy zijn soo quaet?
Hemels ? hoe court dan dat den loop onef Ten gaet ?
Sonnen? ten kan niet zijn : want de Sonn'is aleene .
Blixemen? neen : sy zijn to laugh-durigh voorwaer .
Nochtans wil ick de die nu noemen in t'ghemeene
Ooghen/ Goden/ hemels/ Sonnen en blixems claer .

Liede-

Br

2 . hunlieder : (gen.) hunne.
4 . eventljck als : op dezelfde wijze als ; voortwenden hunnen keer : hun koers voortzetten

( Fr . ils out le mouvement comme celui des
cieux) .
82

5. min noch meer dan : zo sterk vlammende als . ,
6. throone : hemel.
7. veurthoone : vertoon, vooraf beelding .
10. court : komt het ; oneffen : onregelmatig.
13. in t'ghemeene : to samen.

[25]
LIEDEKEN .

Schoon ooghe ! die u sien en niet terstont en minnenf
Sijn steenf yser en staelf en van ghevoel verdooft .
Want C up i d o sou self daerme branden van binnenf
Waer by van sijn ghesicht to voren niet berooft .
5

10

15

Schoon oogh' ! aen die de Liefd'sijn tortse doer ontstekenf
Tusschen u en de Sonn'vind'ick groot onderscheydt :
Ghy doer nlijn ooghen/ laes ! als twee fonteynen leken/
De Sonne die verdrooght alderley vochticheydt .
Schoon ooghe ! die daer dient den minnaer voor een baeckef
Die my nu zuer/ flu zoet toebiedt tot mijnen loon f
Als ick u wel aensief hebb'ick een herte-braecke/
Als ick u niet en sie ,I dan sterv'ick duysent doon .
Schoon ooghe ! die daer meynt teghen u straelen lichte
Verwaendelijck to sien valt stracx in swaeren noot :
Want als den B a s i l i s c k doodt ghy met u ghesichte ;
Maer het kan gheven weer het leven naer de door .
B5

4 . waer by : ware hij, indien hij . . .
5 . aen die : aan dewelke ; tortse : toorts.
10. zuer/zoet : (naamw., lijdend voorwerp van
toebiedt) ; toebiedt : aanbiedt .
11. herte-braecke : bezwijming.
12. doon : my. van dood.

Schoon

13 . die : hij die ; alwie.
14 . verwaendel~ck to sien :

verwaand op to
kijken, to trotseren.
15 . Basilisck : adder, waarvan de Ouden geloofden dat hij door zijn blik kon doden ;
ghesichte : bilk.
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20

Schoon ooghe! die jilt stil betoovert hebt nlijn sinnen/
Die my met u gheraey f t'saemen gheneest en wondt j
Te recht ghelijck ick u by den sangh der meyr-minnen :
Want door u soeticheydt bederv'ick uyt den grondt .
Schoon ooghe ! die daer siet mijn verholen ghedachten f
Sonder datmen nochtans u door-steeck words ghewaer ;
Hem hoefde seker wel Perseus schilt ende crachten,
Die sonder anxst en vrees' u zoud'eens commen naer .

25

30

35

Schoon ooghlghy wont voorwaer by d'Ursel wel gheleken/
Die haeren strael verschiet in t'ghene sy gheraeckt :
Want ghy doer insghelijcx/ghy laet u schichten steken/
Ynde wond die ghy vrees in mijn hers hebt ghemaeckt .
Schoon oogh! hemelsche torts' / die my licht by en verre/
En alle mjjn verdriet maeckt aenghenaem en soet ;
Die u hier niet en acht to zijn de morghen-sterre
Is blindt/ nijdigh/ en dwaesf iae onweert alle goet .
Schoon oogh' ! lichtende baeckl vol wonderbaere crachten
Als ick u niet en sie/ soo lev'ick in siens-noot :
Boven Sonn' ende Maen moet ick u nuttigh achten/
Want in u raeyssel light mijn leven en mijn door .

L 23, komma na crachten .
18 . gher Fey : gestraal, geglinster.
19 . meyr-minnen : ( Myt.) watergeesten,

die
door hun betoverend gezang de zeevaarders
bekoorden en doodden ; ghelijck ick : vergelijk
ik .
20. bederve'ick uyt den grondt : ga ik helemaal to
gronde .
23. hem hoefde : (de konstructie is : wie zonder
angst u wil naderbij komen, behoeft zeker
Perseus' schild) ; Perseus : (Gr. Myt.) droeg een
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onzichtbaar makende helm, een diamanten
sikkelzwaard en een schild van gepolijst staal .
25 . Ursel : Horzel .
26 . verschiet : breekt en verliest.
28 . vrees : wreed .
29. torts' : toorts ; licht : licht cchenkt, voorlicht
32. onweert : onwaardig, geen enkel goed
waardig .
34. in siens-noot : licht behoevend.
35. nuttigh : nut aanbrengend, voordelig .

XI.

[27]

Mijn hers en t'spieghel-glas toonder van u ghesicht/
T'welck claerelijck uytdruckt u sel'saem schoonicheden/
Behelsen in hen self twee vremde teghenheden
Want den spieghel is ysf mijn hers een vlamme licht .
5

10

Uyt uwen spieghel stracx dijn schoon ghedaente swicht/
Sao saen als ander beeld daer in hem court besteden .
Mijn hers onthaudt altijdt u aensicht wel besnedenJ
En our ander dan dat/ en is gheen plaets ghesticht .
1st das de Sonne comet op uwen spieghel raeyen/
Haer schijn doer sy daer op als eenen blixem draeyen/
En door uw's ooghen Sonn' blijft mijn hers onverstelt :
Anders dan das sy g'heel het selve doer van binnen/
Met haer straelighe cracht door stil vier overwinnen,
Soo den brand-spieghel doer van verr'sonder ghewelt.

De

0 -- T 5 . uyt (zoals passim) i, p. v. ut . L 13 .

komma i. p .

V.

puntkomma.

2, sel'saem : zeldzame.
3, teghenheden : tegenstrijdigheden.
5. stracx : aanstonds ; swicht : verdwijnt .
6 . saen : spoedig ; hem besteden : zich plaatsen,

zich vertonen.

7. onthaudt : onthoudt, bewaart, herinnett zich ;
wel besneden : mooi gevormd.

8 . our ander dan : voor een ander dan ; ghesticht

gemaakt.

9 . comps : komt ; raeyen : stralen.
11 . onverstelt : onberoerd, onbewogen.
12 . anders dan : tenzij .
13 . vier : vuur.
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[28]
De zee baeren ghestoort f met t'schuym daer op ghehoopt f
Uyt t'Noort-gas het ghesnuyf der scherp-snijdende winden f
Den haeghel ruyt-ghekant f die eycken velt en lindenf
Den blixem die de hands van I up p i t e r ontcnooptl
5

10

En vrees'ick f nosh den Hondt die s'hemels baen belooptf
Noch eenigh aerdsch ghediert f bereet my to verslinden ;
Noch Mars in t'Nederlandt die hem eens clouck quam vinden/
Om wasschen in ons bloedt sijn aerems opghestroopt :
K'en vrees' nosh pijckf noch roerf noch poignartf noch rapieref
Noch oock de scherpe schaer van Parca ongoedertiere f
Noch t'dry-hoofdigh helsch-dier/ noch eenigh fel aenstoot :
Maer ick vrees' boven al R o o s e-M o n d s straffchede f
En haeren grammen moedt/ haer ooghen vol onvrede/
In welck ick spieghel g'heel mijn leven en mijn door .

0 -- T 2. uyt i . p . v. ut.

weggelaten.

L 7, na Mars

le str. : heel de eerste strofe is lijdend voorwerp,
afhangend van „en vrees ick" (in de tweede
str.) .
3 . ruyt-ghekant : met ruwe hoeken .
4 . ontcnoopt : loslaat (Praes .) ; de hands van
luppiter is onderwerp.
5 . Hondt : de ster Sirius in het sterrenbeeld de
grote Hond (cans aestifer, Vergilius, Georg . IT,
353) . Het volksgeloof schreef allerlei onheil
aan de invloed van die ster toe. De zg. hondsdagen -19 juli -18 augustus -- zijn overigens
de heetste en ongezondste. Flier is ,,Hondt" de
verpersoonlijking van kwaad, onheil .
b . bereet : bereid.
7. Mars in t'Nederlandt : de oorlog in de Neder86

Ick

landen ; hem vinden : die zich eens kwam vertonen ; clouck : krachtig (d .i. die de Nederlanden
overweldigde, to vuur en to zwaard zette) .
9 . roer : vuurroer ; rapiere : lange degen (beide :
oorlogstuigen) .
10. Parca : (Gr. Myt.) de schikgodinnen, sours
ook de godinnen van het slagveld (syn . : de
Moiren) : de dood.
ongoedertiere : onbarmhartig .
11 . t'dry-hoofdigh helsch flier : (Gr. myt .) Kerberos (driehoofdige blaffende hood, bewaker
van de onderwereld) : de onderwereld ; aenstoot :
belediging, beproeving .
12. strafchede : weerbarstigheid, barsheid .
13. grammen moedt : vergramd gemoed .

[29]
XIII .
Ick sterve/ helaes ! k'en doe : ick leve op hope alleene.
Helaes ! k'en leve niet : ick sterve dan de door .
Neen oock : k'en sterve niet ; maer R o o s e-M a n d ter foot
Wilt proeven of ick haer liefde draegh'/ ofte gheene .
s Hoe ! moet ick treuren dan/ om een reden soo cleene f
En draeghen met verdult dese versmaetheydt grootJ
En onderstaen alom soo menighen aenstoot/
Elck dienende voor gheck en straet-kaut in t'ghemeene?
10

Sterven wil ick veel eer/ dan levee in dees smert :
Leven wil ick veel eer/ en draeghen dit in t'hert f
Tot das de door van selfs eynd'aen mijn pijn comps gheven .
Leven en wil ick niet ; maer sal gaen tusschen tweenf
Tot das ick eens van hierf helaes ! sal moeten scheen/
En naer haer ooghen wil f sterven moet ick oft levee .

Weert

Br
1 . k'en doe : ik en doe,
3. ter foot : in de food.
4, proeven : beproeven, nagaan.
6. verdult : geduld .
7. aenstoot onderstaen : belediging verdragen.
8, elck . . . . : bij iedereen doorgaande voor een

gek ; straet-kaut : straat-praat, op ieders tong
rijdende ; in t'ghemeene : in 't openbaar.
11 . comet : komt.
12. tusschen tween : tussen levee en dood .
13. scheen : scheiden.

87

[30}
XlI1I.
weert die schoon oogh van my/ want sy verkrinckt mijn leven .
Is die van my gheweert? vergaen sal ick voorwaer
Nochtans verdwijn ick g'heel door haere raeyssels claer/
Ghevoel ick die niet meer het hers sal my begheven .
5

to

K'en wil die niet meer sien/ de door moet my aencleven/
Soo saen als ick de die niet meer en word ghewaer ;
Versteken sal ick my erghens uyt t'openbaer .
Soo sal ick door verdriet in 't eynde moeten sneven .
Soeter is my de door/ dan t'hebben haer ghesicht .
Soeter is my de door dan t'derven van haer licht.
T'is soo, 'ten is soo niet. waer heen ick my nu keere?
Sterven en aer to sien/ is sterven sonder oot :
Sterven en niet to sien/ is treuren door den foot :
Beter ist dan dat ick die schoon oogh' altijdt eere,

Sal

L 11 . komma na t'is soo .

1 . weert : weer, wend . . . af; verkrinckt : kwetst,
ondermijnt .
3. verdwjjn : bezwijk, verkwijn ik ; raeyssels :
stralen.
4. begheven : in de steek laten .
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5. aencleven : aankleven, d .i . de dood moet mijn
deel worden .
6. saen : spoedig ; de die : die (oog).
7. versteken : verbergen.
8. sneven : sterven.

Xv.
Sal ick uw' ooghskens dan niet meer moghen aenschauwenf
Die mijn verduystert hers t' licht eertijts broghten aen?
Hun claer-vlammende vier ist dan g'heel uyt ghegaen/
My laetende met sorgh'/ met druck/ en anxst benauwen ?
5

10

Aurora ist alsoo ? voor niet court gh'ons bedauwen/
En den krieckenden dagh spreyen op d'aerdsche baen/
Nacht ist voor my altij dt : Jae sie, voor doncker staen/
Selfs P h o e b u s raeyen claer/ die ons den dagh voorhauwen .
0 mijn ooghen/ helaes ! oirspronck van mijne pijn/
Gh'en suit voortaen niet meer ter liefde gheleydt zijn/
Door t'derven van die torts' die ulier plaght to lichten .
Sal ick dan niet meer sien die claer baecke vermelt f
En daerom altijts zijn uyt mijnen wegh verstelt?
Neen : uyt mijns herten vier sal ick een ander stichten .

Liede-

Br - L 7. komma na sie .

2. verduystert : (fig .) bedroefd ; broghten : brach-

10. ter liefde : nl. naar Roosemond ; torts : toorts ;

ten.

ulier : ulieden, u .

nauw brengen.

van.

3. vier : vuur.
4. my . . . benauwen : mij latende belagen, in het
5 . voor niet : voor nets, to vergeefs .
8. raeyen : stralen ; voorhauwen : voorhouden,

12. vermelt : vermeld, bekend.
13 . verstelt : vemet ; verstelt zijn uyt : afwijken
14. stichten : maken .

aankondigen.
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[32]
LIEDEKEN .

5

I0

15

Roose-Mondt, neempt dogh eens acht
op de clacht/
Die ick u droef ontbinde f
Om dat ick my very' en wij t/
Voor wat tijtf
Van u verscheyden vinde .
Mijn ghepeys en mijn ghedacht
Dagh en nacht
Is vol van ialoursije.
K' pegs/ ick liggh' bier in t' verdriet
Al om niet/
En ghy zij t ghinder blij e .
Eenen dagh dunckt my voorwaer
Wel een iaer/
Als ick van u moet wesen :
Die mijn droefheydt en mijn quael
Altemael
Alleyne cons ghenesen.

Yemandt

0 - L 1 . vokatief-komma . - T (custos) Yemandt i .p .v. Yemant .
2. clacht ontbinde :

mededeel.

klacht, die ik ontvouw,

6. verscheyden : gescheiden, afgezonderd .

90

15 . van u . . . : gescheiden van u die alleen mijn

droefheid kunt genezen.

20

25

30

35

Yemandt el is nu misschien
Wel ghesienf
En commen in mijn stede :
Yemant el u metter daedt
Naerder gaet/
Soo ick bier voormaels dede .
Ghelijck den weerhaen/ oft bet net
Dat men siet
Voor alle winden dxijven/
Is de liefde van een vrauw/
Onghetrauw/
Quaelijck ghestelt om blijven .
Den spieghel vat wel alsoo licht
Het ghesicht
Van een slaeve-moonnne
Als hij doer de troinge schoon,!
En persoon/
Van een schoon coninghinne .
T'herte van een vrauw voorwaer/
Wanckelbaer/
Is min noch meet van binnen

19 . el : anders. 20. wel ghesien : graag geeien,
24.
in de smack gevallen.
30.
21, in min stede : in mijn plaats .
31 .
23. naerder gaet : ligt u nader can bet hart .
34.

C

Al dat

voormaels : vroeger ; soo : zoals.
quaeljck : moeilijk, nauwelijks .

alsoo licht : even gemakkelijk.
troinge : tronie, gelaat.
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[34]

40

45

50

55

60

Al das voor sijn ooghen siet
Metter vliet
Is het bereet om minnen !
Fy ialoursheydt sot en quaet !
Van my gaet .
Mijn lief heeft ander zeden
Zy mint my door groot en kleen
Ander gheen ;
En is met my to vreden .
Zy is een roots onverstelt :
Die t'ghewelt
Weerstaet van winds en aeren :
Zy is een casteel bemuert
t'Welck verduert
Heel leghers en heyr-schaeren .
Daerom laet'ick van nu voort
Soo't behoort
Mijn claghen staen besijden :
En wille wachten den dagh/
Dat ick magh
Met haer noch eens verbhjden .

U crunc-

T [34] ontbreekt in 1613 . - L 42 . uitroepings
i. V . p . vraagteken .
40 . a1 das : al das het, alles was het .
41 . metter vliet : dadelijk.
43 . fy : foei.
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49 . roots : rots ; onverstelt : onwankelbaar .
53 . verduert : weerstand biedt.
60 . magh : kan.

[35]
XVI .
U crunckel-werrigh hair is den band, R o o s e-M o n d,
Daer mijnen vrijdom/ laes! lestmael wiert in ghedreven :
U handen hebben t'vier eeuwigh in my doen leven :
U ooghen hebben my ghequetst mijns herten grond.
s Den band is sterck/ het vier is heet/ en onghesond/
Maeckt my de wond' in t'hert soo listelijck ghegheven f
Nochtans heb ick den prijs der gheen altijdt verheven
Die my hebben ghecnoopt/ verbrandt ende doorwond .
10

Omme t'ontcnoopen danf uytghieten/ en ghenesenf
Dien vasten cnoop/ then brandt/ die snerckende quetsuer,
K'en hoeve t'hebben mes/ waeter f noch meester-kuer :
Want mijn hert/ t'welck verhopt da .t eens sal beter wesen/
En wilt ghehinghen niet/ da'ck my loss' uyt Bees pijn
Met mesJ waeter/ of oock cruyden die heylbaer zijn .
C2

Tot

Br -- L 1 . vokatief-komma's ; 10. komma i .p .v .
puntkomma.
1.
2.
3.
6.
7.

crunckel werrigh : wild krullend .
inghedreven : ingedreven, d.i . gevangen gezet.
vier : vuur .
wond : (onderwerp van „maeckt my") .
den pros verheven : de verdienste geprezen .

9.

uytghieten : uitdoven.
11 . meester-kuer : geneeskundige behandeling
van een meester-chirurgijn .
12 . verhopt : verhoopt ; dat : dat bet.
13 . ghehinghen : gedogen, toelaten .
93

[36]
XVII.
TOT FERDINAND BERT CONSTIGH SCHILDER .

Ape 11 e s onser eeuw', ghy zij t seker bedro ghen/
Dat ghy to trecken naer bestaet mij n R o o s e- M o n d
Den hemel, schilder-vroet, is lit alleene kond/
Die haer heeft uyt ghebeeld naer sijn beste vermoghen .
5

10

Hoe sou zijn u ghesicht sonder schemel ghetoghen
Tot die twee sonnen claer f die my hebben doorwond ?
Hoe soudt ghy rijsen doen haer borsten appel-rond?
Hoe sour ghy crommen oock haer twee schoon ooghe-boghen?
Wat goudt ghelijcken sou dat blond ghestruyvelt hair?
Wat trecken uwer const souden oock volghen naer
Dat wesen f dat ghelaet/ dat my doer vreughd bedrijven?
Neen/ neen : den God der min laet desen aerbeyd g'heel/
Die best met eenen pijl/ in stele van penceel/
Haer niet en sal op berg maer in mijn herte schrijven .
ODE

T 7 . hoe
Br -- L 1 . vokatief-komma ; 3. id.
soudt, herstel van drukfout : hoe sondt ; 8. schoon,
id . v. schoon .
Ferdinand Bert : mij onbekend schilder .
2 . trecken naer : konterfeiten ; bestaet : aandurft.
3 . schilder vroet is een vokatief. - vroet : wijs ;
kond . . . : alleen de hemel kan dat .
5 . u ghesicht : uw bilk ; sonder scheme! : zonder

flikkering ; zonder er door verblind to worden ;
ghetoghen : aangetrokken tot (om to konterfeiten).
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8 . ooghe-boghen : wenkbrauwen.
11. vreughd bedr jven : vervult met vreugde .
13 . in stele van : in plaats van (de zin is : last die
arbeid over aan de god der min) ; die best : die

het best .

14 . bert : (woordspeling) berd, hour .

f371

ODE
Onlancx den middernacht ontrent/
Als hem den Beer hadde ghewent/
N'aer den C o e-herder, en met luste
Elck dier vermoeyt lagh in sijn ruste,
5
Cupido quam my over t'lijf/
En clopte voor mijn deure stiff.
Ick sprack : holla! wie is daer vooren/
Die my mijn nacht-rust court verstooren?
Does open/ riep hy/ sonder vaer
io Ick ben een kinds/ das bier en daer
In't doncker doolt/ en nu ter deghen
Hier stae besepen van den reghen .
Ick wierd' met melijden bevaen :
En hebb'mijn deur open ghedaen :
1 5 K'onstack mijn licht/ en stracx ghewaere
Wierd'ick een wichtken ionck van iaere ;
Met twee vleughels aen elcken karat/
Den pijl aen zij'/ den bogh'in d'handt/
C3

Het

Br - L 2. komma na Beer weggelaten ;
4. komma i . p . v, punt.

2 . Beer : (Astr .) Hellewagen ; hem ghewent : zich
gekeerd.

3. Coe-herder : (Astr .) Bootes of beren-hoeder

(noordelijk sterrenbeeld, das de staart van de
Grote Beer raakt) . De „Beer wends zich naar
de Koeherder" to middernacht .
5. quam my over t'ljj : kwam onverwachts, verraste mij met zijn komst .

6 . stiff: luidop, hard.
9 . sonder vaer : zonder vrees .
11 . ter deghen : helemaal.
12 . besepen : bezijpeld, bedruppeld.
13 . bevaen : bevangen .
15 . stracx : dadelijk.
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[38]

20

25

30

35

Het welck ick naer goe lien maniere
Noodle to commen by de viere :
En op dat eer verwermt sou zijn/
Dauwde ick sijn handekens in de mijn .
Noch boven lit was al niijn pooghen/
Zijn lekende nat hair to drooghen .
Als by nu dan hem had'vermaeckt/
En dat de kauw' meest was gheslaeckt/
Nu is! sprack hy/ eens niijn begheeren/
Te sienf of mijnen bogh' gheen deeren
En heeftf of wel de pese swack
Die by mils lien ghespannen track
En doorschoot soo/ ghelijck een straele!
Mijn hers van binnen teenemaele .
Daer me vloot hy,/ en louch met my
Segghende/ vriendt, verheught u vry/
Want mijnen bogh' en heeft gheen deeren
Maer t'hert sal u inw endigh sweeren .

Mien

L 34. komma na vriendt.
20. noodle : uitnodigde . de viere : het (haard) -

vuur .

21 . op dat : opdat het .
22 . dauwde : duwde.
25 . hem had vermaeckt : zich had verkwikt, op-

gebeurd was.
26 . kauw' : koude ; gheslaeckt : verminderd, verzacht .
28 . gheen deeren en heeft : geen schade geleden
heeft .
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29 . pese : pees.
30 . midsdien : middelerwijl ;

schoot .

track :

trok, ax-

31 . straele : pijl (of horzel : het Fr, heeft tan).
32, teenemaele : helemaal .

33 . vloot : vluchtte ; touch : loech, lachte .
35 . gheen deeren : geen schade .

[39]
XVIII .
Mijn hers en mijnen wench volghen u schoonheydt naer :
Het is buyten mijn macht de die meer to weer hauwen :
D'een in schoon woorden leeft/ d'een in ydel betrauwen :
En bringhen my alsoo in anxst/ en droefheydt swaer .
5

10

En als sy wel aensien de tortse-lichten claer
Uw's ooghen/ die my eerst ter liefde quaemen stauwen ;
Van sijn verwaentheydt groot beghint hem d'een to rauwen :
D'ander oock om sijn vlugh lichtveerdigh maeckt misbaer .
En zijnde dan gheraeckt door hun brandende straelen/
D'een siet men in het vied d'ander in de lochs dwaelen :
Daer claeghendej twee-zij is ghescheeden van elckander .
Ten helps noch naer-gheschal/ noch d'handt naer die to recken .
Helaes ! k'en kan de self' tot my niet weer ghetrecken .
Den wench een voghel is/ het hers eenen Salmander.
C4

De

T 9. gheraeckt, herstel van drukfout gherackt.
1, volghen naer : volgen.
2, de die : die (nl. hers en wench) ; hauwen

houden, intomen.
5. tortse : toorts ; stauwen : stuwen, aanzetten tot .
7, rauwen : berouwen.
8. om sijn vlugh lichtveerdigh : wegens zijn onbezonnen vlucht .
10 . vier : vuur.

Zw. dr. 21

11, twee-zijts ghescheeden . . . : naar twee zijden

van elkaar gescheiden.
12. naer gheschal : akelig klagen.
13. ghetrecken : (inf. met ghe- na ontkenning)
trekken.
14. Salmander (volgen de Ouden, een vuur
en vlam spuwend monster) .

7
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[40]
XIX.
De wijdwlieghende vlam/ daelende t'elcken Jaere
Uyt d'Horen-vloedicheydt vanden hemelschen S tier/
Bringht ons bier over al menigherley vercier/
En eenen soeten gear words den speel-hof ghewaere .
. s Daer naer zijnd' our ghedraeyt met sijn wiel teenegaere
Naer den Gheyt-horens riem/ alle dinck Overt seer dier
Het velt Overt bloot f den winds snuyft met een hol ghetier/
En snijt de blomkens af/ ghelijck met eender schaere .
1o

Soo ist met my bestelt : als uw'oogh' my bestraelt,
Den heeten sourer court alsdan op my ghedaelt/
Met blom-cranskens becroont/ en lauwer-tacxkens groene .
Maer alsoo rasch als die van mijn ghesichte scheyd,
Ghevoel ick f das nvjn hers van hooghe words bespreyd
Met haeghel/ mist en snee/ al in eenen saysoene .
s'Tijds

Br -- L 1 . punt na Jaere weggelaten ; 9. en 12 .
komma i, p . V. puntkomma.

1 . wijd-vlieghende vlam : bet zonneicht .
2. d'Horen-vloedicheydt : drie betekenissen zijn

bier versmolten :
1 . boom van overvloed (vloedicheydt) ;
2 . uiteinden van de Stiersikkel (sterrenbeeld in noordelijke dierenriem ;
vaak in poezie de uiteinden van de
sikkel van de Kwartiermaan) ;
3 . godinnen van de jaargetijden (Gr.
Myt . : Horen) .
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3. vercier : sieraad, natuurschoonheid .
4. wiel : (bedoeld is de Dierenriem met de
Sterrenbeelden) ; teenegaere : helemaal .
5. Gheyt-horens riem : Dierenriem met de geit-

horens (Capricornus of Steenbok aan de zuidelijke hemel) ; alle dinck . . . : alle dingen (vruchten) worden zeer duur .
9. bestelt : gesteld .
14. snee : sneeuw .

XX.
s'Tijds omdraeyende wiel stiert flu de caude buyten :
T'ghedruys van A e o 1 u s laet d'eyck in ruste staen
Den haeghel met de snee sietmen in plas vergaen
En t'sijnen ouden tijdt de boom-peerels uyt spruyten .
s Den soeten nachtegael beghint van her to ruyten
En yder aerds ghediert/ wilt nu tot liefde slaen
Het coren ionck en seer sijn vloeysel heeft ghelaen :
De blomkens over al hun bottiens flu ontsluyten.
10

Mars schept flu vreughd in t'velt/ en Cupido in den Mey
Mars baeydt in s'menschen bloed/ C u p i d o in hun gheschrey
Mars in wit harnas blinckt/ Cupido in guide schichten .
Wel aen/ die gheeren crij ght, das hij Mars stappe naer
Cupido ick volghen wil/ die sonder des doors vaer
Wondtf hauwt/ schiet ende quetst mijn herte sonder swichten .
C5

Cup ido

Br - L 12. komma na cr~ght.
1 . wiel : fig. her wiel (rad) van de tijd : de op-

eenvolging van seizoenen ; eig. d e dierenriem.
stiert : stuurt ; stiert buyten : verjaagt ; caude :
koude.
2 . Aeolus : (Gr. Myt. : beschermgod van de
winden) : de wind. Hier words bedoeld das de
noordenwind Boreal niet langer giert, en niet
langer hagel en sneeuw meevoert, daar de
zachte westenwind Zephyrus nu aan her waaien
is .
3. snee : sneeuw.
4. t'sijnen ouden tijdt : zoals jaarlijks, op de gewone van oudsher zelfde tijd ; boompeerels
botten ; uyt-spruyten : uitlopen .
5. ruyten : kwetteren, kwelen.
6 . tot liefde slaan : tot paren overgaan .
7 . sin vloeysel ghelaen : zijn sap (in de stengel)
opgehoopt .

9. Mars-Cupido : bedoeld is das de krijgsgod

Mars nu ook in vreugde herleeft, nu hij weer
to velde kan trekken : de legers trekken immers
in her voorjaar opnieuw op veldtocht nit . -De liefdegod Cupido is in de lente natuurlijk
ook van de partij . (Mars werft om strijers,
Cupido om vrijers, schreef R . visscher) .
10. baeydt : baydt ; gheschrey : tranen en geweeklaag (de bron heeft : „en leurs pleurs se
bagne).
12. die gheeren cr jght : die graag oorlog voert.
13. vaer : vrees (zonder das men de dood hoeft
to vrezen) .
14 . hauwt : houwt.
sonder swichten : zonder aarzelen, onophoudend .
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[42]
XXI .
C up i d o zijnd'eens moe f en wiste gheenen raet
Om hem van sijnen boogh' sijn vier en sijne schichten/
Van sijne vlercken swack/ en koker to verlichten/
Dan door u, R o o s e-M o n d, die hem recht quaemt ter baet .
5

I0

Den boogh heeft by ghewelft constigh en op den draet
Boven u ooghskens twee : het vier heeft by doen swichten
Ghevanghen in u hers : de pij len laeten stichten
Een bo1-werck in u oogh'/ tot mijn verdriet en quaet :
De vlercken heeft by net ghevlochten in u hair :
Den koker die daer was mishandighst/ en meest swaer/
Heeft by ter minster schae plaets op u borst ghegheven .
Aldus dan zijnde ontlastf heeft elck verleent een ste f
Den boogh/ het vier f den pijl/ vlercken en koker me!
Op wind-brauwf hert/ en oogh'/ op t'hair en borst verheven .
zephir

Br - T 5. en 13 . boogh, zoals in 2, i .p .v. boghe
en bogh -- L 4 . vokatief-komma's .

2. vier : vuur .
3 . hem to verlichten : zich to ontmaken, to bevrijden .

4 . ter baet : ter hulp.
5 . op den draet : als een gespannen draad .
6 . doen swichten : doen wijken, betoomd.
8 . een bol-werck stichten : een bolwerk tot stand
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brengen (de zin is : de pijlen worden in uw
ogen - als in een bolwerk - bewaard, en van
daar uk afgeschoten) .
10. mishandighst : moeilijk en zwaar om to
hanteren.
11 . een ste : een plaats .
13. me : mede.

[43]
XXII
Zephir, coel-winds-ghehijgh/ wilt dock een weynigh mijden
Van uwe veders swack dat gout- ,ghelijckend'hair/
Het welck lief-lustigh blaeyt dan bier ende dan daerf
Over dien hats/ voor wie t'marmer moet staen besijden .
5

10

En vreest ghy niet, Zephir, dat Flora hierom sal strij den f
Als sy sal sien dat ghy een ander vlieght soo naer?
En uyt ialoursen spij t/ en sal niet meer voorwaer f
T'gheblomte s'winterdaeghs van mist en rijm bevrijden :
Laes ! wat segh'ick, Z e p h i r ! t'is t'kleyne kint der min
Spelende t'aud-nieu spel/ en vlieghende uyt en in
Haeren snee-witten halsf en licht-werrighe stringhen .
Die by met meerder const tot een net heeft ghemaeckt/
Dan daerme dat Vulcan sij n moeder en Mars naeckt/
In t'sien van s'hemels heyr f hem heeft bestaen t'omringhen .

Dat

Br - L 1, 5 en 9. vokatief-komma's.
1 . Zephir : westenwind ; „coel-winds-ghehijgh"
is bijstelling ; wilt : wil (imperatief) ; mijden :
vermijden, van : met .
3, blaeyt : waait, op en neer gaat .
4. moet staen bes&den : moet onderdoen.
5 . Flora : goden van de bloemen ; sal strijden

afgunstig zal zijn .
6. soo naer : zo achterna.

9. t'kleyne kint der min : Cupido.
10. t'aud nieu spelt bet aloude en toch altijd

weer nieuwe spel.

11 . licht-werrighe : licht verward waaiende ;
stringhen : haarvlechten.
12, net : vlechtnet.
13 . dan daerme : dan de kunst waarmede ;
moeder en Mars : beide zijn lijdend voorwerp

van omringhen.

moeder : nl. Venus, de moeder van Cupido ;
Vulcan : (of Hephaestus), die op de Olympus

allerlei kunstwerk voor de goden smeedde .
Bedoeld is de episode, waarin Volcanos Venus
en Mars op overspel betrapte, en de goden tot
getuigen daagde . De betekenis is : de haarvlechten van Roose-mond heeft Cupido tot
een net gevlochten, en dit veel kunstvaardiger
dan bet net, waarmede Volcanos gepoogd
heeft Venus to verbinden met „t'kleyne kint
der min", en de naakte Mars - ten aanschouwe
van bet hemels heir - to vangen, d.i . op heterdaad to betrappen.
14. hem heeft bestaen : zich ingespannen heeft ;
in t'sien van : ten aanschouwe van ; t'omringhen
to vangen.
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XXIII .
Dat waer der goden wil andermael flu t'herlijven
Lysipp', Apell', Homer, de welck' hun drijen onder
Vervoert hebben den prijs elck in t'sijne besonder
In beeld-snef schildery en boecken om to blijven,
5

Om snijden/ trecken uytf en in schoon dicht to drijven f
Op coper f berg papier van alle dinck verconder ;
En souden u blond hair/ uw' oogh', u schoonheyds wonder,
Met beytel/ met penceel/ noch met de pen beschrijven .

10

Daerom wat hoeve ick dan to maecken groot versouck
Om snijders/ schilders oockl en om dees dichters clouck
Beytel/ verruwe f of inckt/ o mijn goddinne reyne?
De conste faelen can de handtJ en d'ooghe me :
Mijn hert sal dienen dan voor u schoonheydt/ in ste
Van coper/ en van bert en van papier aleyne .

Onder

Br
L 4. komma i . p, v . punt ; 7. bijstelling
tussen komma's.
1, dat waer : dat het ware . . ; herl jven : doen
herleven ;
2. Lysipp' : Lusippos, Grieks beeldhouwer uit
de lye eeuw voor Chr. ; Apell' : Apelles, Grieks
schilder uit dezelfde eeuw ; Homer : Homeros ;
hun dr jen onder : onder hun gedrieen.
3 . vervoert : veroverd ; elck in t'sjne besonder :
ieder afzonderlijk in zijn kunstvak.
4. beeld-sne : beeldhouwkunst ; om to blijven
van blijvende waarde.
5 . trecken uyt : konterfeiten, tekenen.
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6. bert : hour ; van a11e dinck verconder : verkon-

digers, uitbeelders van alle dingen .
7. en : ontkennend ; het onderwerp „zij" (nl .
de drie bovenvernielde kunstenaars) is verzwegen .
9. maecken versouck om : vragen naar, wensen
naar.
10 . snlders . . . : de S van de drie nw . i s gen . ;

clouck : wijs, ervaren ;
12 . me : mede, ook ; in ste : in plaats van

[45]

Onder een loover-schauw/ uyt t'Sons gloedighen schijne/
Vliedende sorgh en anghst/ en mijn eeuwigh misbaer/
Merckt'ick eerst mijne min verwerrent in u hair
U hair dat my oorsaeckt ondraeghelijcke pijne .
s Och! dese quadl voorwaer voel ick mijn doot to zijne .
Ochf mijne door beweent nerghens int openbaer/
Dan by dit groen gheboomt f en by die Sonne claer :
Die sien hoe dat ick bier in traenen-vloed verdwijne .
10

r

Hoe wel waerachtigh is dat de L i e fd' / en de D o o
Die my bier zijn ontrentf van desen mijnen noot
Oock tuyghnis connen doen f en R o o s-M a n d dat vertooghen .
Maer aen den rechter-stoel van hemel ende aerdj
Dees twee ghetuyghen zijn voor tuyghe-loos verclaerd :
Want stom soo is de D o o t, de L i e f d e sonder oogh en .

. schauw :

schaduw.

2 . misbaer : klagen.
3 . verwerrent : verward, verstrikt.
4 . oorsaeckt : veroorzaakt .

Blind

7 . by : door.

8,

verdwijne : verteer, bezwijk.
11 . tuyghnis doen : getuigen ; vertooghen : verkondigen.
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[461
XXV .
Blind man, die onbeschaemt met u ruysschende here
Gaet bedelen u broot flu bier ende nu daer f
Ghy en leeft niet alleen in teghenspoede swaer ;
K'ben oock mijn ooghen quijt die ick achte soo diere .
5

10

Even ghelijck als ghy, o lierman goedertiere,
Is ghequetst/ is ghewondt mijns sichts ghestraelte claer :
Maer u mis-rief das wort gheclaeght ins openbaer/
En t'mijne/ waer ick comm'/ en acht men niet een ziere .
Ghy treurt in aermoe swaer/ en ick in droeve smert ;
U lijf tochte ghy souckt/ en ick troost voor mijn hers :
Maer niemant! als van u/ en heeft met my melij den .
En noch is tusschen ons een ander onderscheydt
Ghy wort van eenen hondt ghetrauwelijck gheleydt/
En ick van een blind kinds/ das m'alom leydt besij den .

ELE .

0 - L 1 en 5. vokatief-komma's .
1 . onbeschaemt : onbeschroomd, zonder schaamtegevoel ; liere : draaiorgel (N . W .B . VIII 2 St.
2128/29).
4 . diere : waardevol, duurbaar .
5 . goedertiere : zachtzinnig.
6 . ghestraelte : bet stralen, de stralende kracht .
7 . mis-rief: nadeel ; gheclaeght : beklaagd.
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8 . niet een ziere : geen zier, niet bet mint .
10 . lijf-tochte : levensonderhoud .
14 . blinds kind : Cupido, in de gedaante van

Roosemond (ook P. C. Hoofs spreekt in 1604
van een „speelsiecke kinds", das hem „nu d'een,
nu d'ander minnen" deed - Stoett I, 62) ;
best/den : op verkeerde zijwegen .

ELEGYE
TOT JAN VAN SWAERVELD CONSTIGH SCHILDER .

S w a e r v e l d in schilder-const hervaeren en gheleert/
Die t'gheleerd Nederlandt onder heur gheesten eert f
Neemt u penceel in d'handt/ en wilt u sinnen strecken J
Om mijnen R o o s e-M a n d naer t'leven uyt to trecken
s En al ist soo/ dat sy u niet en is bekent f
Noch (soomen plaght to doen) u sit by of ontrent,
Nochtans maeck ick my sterck u soo veel to bereden/
Dat ghy dat treffen suit wel uyt haer schoonicheden .

10

Schildert dan eerst heur hair : fijn/ blondtf en wat ghecrult :
Weynigh ghehoept/ en als met wat windts op ghevult/
Sonder dat ghy dat hoeft seer rijckelijck to fraeyen/
Antlers/ dan slecht en recht aen een sy snoer to draeyen/
Ghemaeckt van heur coleursf of vondt ghy wel soo goetf
Dat men dat over hall in stringhen vloten doen
Tot

Br
T 2 . die, herstel van drukfout dit .
L 6. komma i . p . v, puntkomma .
Ian van Swaerveld : (zie Namen-index) .
1 . hervaeren : ervaren.
2 . gheesten : vooraanstaande kunstenaars.
3. neemt : neem ; wilt : wil ; u sinnen strecken :

uw kunstenaarsgaven inspannen .
4 . uyt to trecken : to konterfeiten.
6 . u sit by : nl. als levend model .
7 . maeck ick my sterck : ben ik zeker, durf ik
beweren ; bereden : overreden .

8. treffen : (de zin is) dat gij er in zult slagen
haar na to bootsen ; uyt haer schoonicheden (die

ik u zal beschrijven) .
10. ghehoept : (Fr . : houpelus) opgekamd.
11 . fraeyen : verfraaien, oppronken.
12. slecht en recht : eenvoudig, kort en goed ;
sy : zijden .
14. stringhen : haarvlechten ; vloten : vlieten, golven .
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[48]
15

20

25

30

Tot op haer borsten rondtf diemen daer door sien mochte
Als door een lommer-schauw/ of door een lamper sochte .
K'ghedraegh' my dies in u . Nu als dit is ghedaen f
Soo uwe cons verheescht/ bet voor-hoofs wilt aengaen f
T'welek ghy suit maecken breet/ hoogh houckich schoon en effen/
Sonder das men daer in een rumpel mach beseffen.
De wind-brauwen daer naer, treckt die op sulcke maet/
Als in de lochs ghecromt den reghen-boghe staet .
Ghedunct oock/ tusschen twee een ydel plaets to maecken :
Want het seer leelick staet/ als sy elckander raecken .
Comt voorts soo totter oogh' : maer bier dubb'ick nu g'heel/
Met was verwe ghy suit/ met was pen/ of penceel
Trecken dees sonnen twee : want gheenssins u ghesichte
Sonder schemel en sou weerstaen bun raeyssels lichte/
Indien s'u waer ontrent/ en teghen over saes .
Neemt dan, o schilder, dit tot voor-deel en tot baet/
En schickt u naer mijn woord : das is das ghy suit d'eene
Stellen bevaliigh/ soet/ lack toebiende en ghemeene
En d'ander prattigh/ stuer/ af-ionstigh ende quaet
Op

L 21, komma na naer ; 30 . vokatief-komma's
T 15. lamper, herstel van drukfout lainper ;
sochte i. p, v, sachte, wegens bet rijm mochte ;
18, coast, herstel van drukfout coast ; 23, een eeu ; 28. sou - son ; 29. indien - iudien .

16. schauw : schaduw (tautologie) ; lamper : een
fijne, doorschijnendc stof ; sochte : zacht, dun,
doorschijnend .
17 . k'ghedraegh' my dies in u : ik betrouw daarom
op u .
18. verheescht : vereist ; aengaen : aanpakken.
19. houckich : hoekig.
20 . daer in : daarin ; rumpel : rimpel ; besefen

bemerken, waarnemen.
21 . wind brauwen : wenkbrauwen ; daer naer :
daarna.
23. ghedunckt : denk er aan ; ydel : open .
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25 . dubb'ick : ben ik geheel in bet onzekere.
27 . trecken : uittekenen, uitschilderen ; u ghesichte : uw blik (zou geenszins zonder verblind
to worden kunnen weerstaan aan . . .) .
28 . Sonder scheme! : zonder flikkering der ogen,
d.i. zonder verblind to worden ; raeyssels : stralen.
30 . tot baet(syn . van voordeel) .
31 . d'eene : bet ene oog .
32 . lack : dartel, wulps ; toebiende : aanlokkelijk ;
ghemeene : vriendelijk.
33 . d'ander : bet ander oog ; prattigh : trots.

[49]

3s

40

45

50

Op dat/ als t'suer met t'soet by een ghemenghelt staetl
Den minnaer mach door d'een op troost en hope leven ;
En dear d'ander in vrees de self weerom begheven .
Nu zijn wy tot den news/ siet toe das ghy then treckt
Fatsoenelijck/ ghepast/ en taemelijck uyt ghestreckt :
Noch plat/ noch oock ghecrught/ noch ander~ boven maeten
Of to cort of to lanck/ of to wijt van neus-gaeten .
En daelende/ soo voorts tot haer blosende wanghen/
Weet ghy wel was coleur ghy bier toe b'hoeft to langhen ?
Neemt lelien by een de witste die ghy vindt
En met ienoffels versch/ die t'saemen aen een binds
Of doer op closer-melck provensche roosen legghen/
En maeckt daer naer u werck : maer was wit ick voort segghen ?
T'is her noch eens to doenf bier zijn wy weer ghelijck
Den bard-esel ghelaen/ verstelt staend'in bet slijck .
K'en sic bier hoofs of steers : wy sullen't moeten staecken/
want in u noch u const en is niet naer to maecken
Die Goddelijcke spraeck/ die vloeyt uyt haeren mondt :
D

Spraec

T 50 . in i . p. v. iu .
36 . de self: (nl . troost en hope) ; begheven : op-

geven, vaarwel zeggen.
38 . uyt ghestreckt : (niet to klein) .
39. ghecrught : (Fr. non voutis : niet gekromd,
geen adelaarsneus) .
42. langhen : (kleurstoffen vermengen), bier :
nemen om aan to lengen.
43. Ielien : (bij P . C . Hoofs „Lelien en rosen
tsamen op u wangen sijn gemengt" - Stoett) .
44. ienofels : nagelbloemen, tuinanjelieren ; aen
een binds : vermengt.
45. closer-melck : gestremde melk ; provensche

rosen : Provence-, agaatroos (rijk geschakeerd).
46. daer naer : naar deze (naar deze kleuren) .
48 . burl esel : lastezel ; ghelaen : geladen ; verstelt
staend' in bet slick : vastzittend in bet slijk, d .i .

niet wetend was gedaan, geen uitkomst ziende
hoofs of steers : begin noch einde.
49. staecken : bet moeten opgeven, wij zijn ten
einde raad .
50. de zin is : gij bezit geen enkel middel, en
uw schilderkunst is evenmin in staat de spraak
nit to beelden (naer to maecken) .
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[so]

55

60

65

70

Spraecke die my half-.door maeckt levend' en ghesondt .
Neen/ neen, Vriendt, daerom niet : voordert vry uwe saecken/
En clouck wilt naer u best haer mondeken of maecken
Cleen/ en verheven wat f root-verwigh en lachachtigh/
Over bee-zijts ghehjck/ haeckerigh/ en nat-achtighJ
En swij ghende/ nochtans wel half schijnende spreken .
En laet oock gheenssins niet den kin hier toe ghebreken/
Naer den heesch van u werck : maeckt dien naer uwen sin ;
Behoudens glat en rondt f en een puttien daer in.
Nu dit is al ghedaen, o Schilder wij t-hervaeren
Wat faelt hier dan dit beeld met eenen teals to gaeren?
Met eenen teals/ seggh'ick/ daer de bloeyende Jeughd/
En t'cleyn ghevleughelt wicht in scheppen moghen vreughd'
Wit lanck/ en uytgestreckt/ weynigh vet en verheven f
Daer in men d'aeders siet altijdt roeren/ en beven f
Soo t'ionck ghesproten gras door een windeken doer/
Eer het van yemandt is ghetreden metten voet .
Desen hall soo ghemaeckt suit ghy/ tot mijn ghenoeghen/
Constelijck met de rest van haer schoon lichaem voeghen
T'welck

T 67 . t'ionck, herstel van drukfout t'iomk ;
een - eeu ; 68, ghetreden metten i.p.v . ghitredin
mitten - L 53 en 61 . komma's.
52 . levend' en ghesondt (bepalen my) .
53 . voordert vry uwe saecken : ga uw gang.

54, clouck : op een ardige wijze .
56 . bee-zits : beide zijden ; haeckerigh : verlangend, hunkerend .
58 . ghetreken : ontbreken.
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59. heesch : eis.
60 . behoudens : miss.
61 . hervaeren : ervaren.
62 . gaeren : verenigen, bijeen to voegen.
64 . wicht : Cupido.

T'welck ghy met ander meer verholen schoonicheen
Met u const- rijck penceel suit decken/ en besteen
In een siel schailge-blauw/ die ghy naer heur suit passen/
Al of die soo van ioncx met haer waer opghewassen .
7s

Hola Schilder ! hola ! t'is al ghenoegh ghevrocht :
Lovehjck is u werck naer mijnen sin volbroght :
T'is heur in als ghelijck ; k'en sie hier niet ghebreken f
Dan t'roeren/ t'gaen en t'staen/ dan t'pincken f en het spreken .
D2

12. besteen : plaatsen in, kleden in .
73, siel : licht kleed ; schailge-blauw : schalieblauw.
74. al of: alsof.

Indien

75. ghevrocht : gewerkt.
77, in alsgheiijck : in alles gelijkend ; niet : nets ;
ghebreken : ontbreken.
78. pincken : pinkogen.
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[52]

XXVI.

Indien Liefd' is een kinds, soo de gheest-vroede dichten ;
Hoe court dan das by Mars en Hercules verwan ?
Is by sonder ghesicht, hoe court das by soo kan
In 't midden van mijn hers doen tref fen sijne schichten ?
5

Is Liefd' handtsaem en goes, hoe en doer by niet swichten
De wreetheydt vande gheen die my stelt olden ban?
Moet by zijn wel ghedient, hoe en loom by niet dan
Mij sijnen knechtf waer op by mueren mochte stichten?

10

Is Liefde soomen seghtf selve de eeuwicheydt ?
Waerom sterft die soo rasch in eene schoonicheydt?
Is by Godt, hoe heeft by soo luttel recht en trauwe ?
En das men seght das d'hop' hem voedsel gheeft aleyn,
Is onwaer : maer haelt das uyt mijns ooghen fonteyn/
Want ick noynt wiert ghewaer die soete voester-vrauwe.

Ick

L 1 . komma na kinds ; 3 .5.7 .11 .12 . komma
i . p . v. puntkomma . - T 9 . Liefde i . p . v. Liefd' ;
12, hem, herstel van vermoedelijke drukfout
hen - Br .
1 . de gheest vroede : de wijzen van geest .
2. court : komt het ; Mars : Krijgsgod (zie boven
XXH, 9) ; Hercules of Heracles, de geweldigste

onder de myt. helden ; fig . een zeer sterke
man ; verwan : overwon .
5 . handtsaem : handelbaar ; doer swichten : beteugelt ; in den ban : de zin is : die mij doer lijden
door mij uit haar liefde to verbannen .
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8 . mochte stichten : kon bouwen.
11 . recht : rechtschapenheid, zin voor rechtvaardigheid ; trauwe : trouw.
12. hen (drukfout voor hem (?) ) nl. de god

der liefde.

13. haelt das : besluit das, leid das of (nl . de on-

waarheid van het zo pas gezegde) .
14. die voester-vrauwe : nl. de hoop .

[53]
XXVII .
Ick wil gaen zijn hermijt/ en in't stifle beschreyen
De dolingh' mijnder oogh' f to diep en very' verstaut f
Opstichtende mijn cluys' in een woust-conckel haut,I
Daer niemandt dan de L i e fd' en sal commen vermeyen .
5

10

De droefheydt/ en den anghst sal mijnen cost bereyen :
De traenen mijnen drank : de dimsterheydt van t'waut
Sal zijn ghelicht door t'vier van mijn herte benaut/
welck my sal t'mijnder straf in asschen voorts verspreyen .
Eenen grau-langhen rock die sal ick trecken aen/
Mijn traegh leer-wesen sal oock op mijn voor-hoofs staenI
Met t'vroeghende gheknaegh' das nujn siel brenght in rauwe :
Van hope swack en flauw sal mijnen leers-stock zijn :
En voor mijn weerdighst beeld sal staen in nujn aenschijn f
De schildery der L i e fd', en van mij nder Jonckvrauwe .
D3

Br

Met

0

1. hermit : eremiet, kluizenaar.
2. dolingh' : vergissing ; verstaut : verstout, stoutmoedig.

3. conckel haut : bos met spelonken.
4. vermeyen : zieh verlustigen.
5. cost : voedsel .
6. dimsterheydt : halve duisternis ; want : woud.
7. ghelicht : verlicht ; vier : vuur.

8 . in asschen verspreyen : (ft. me consommera)

d.i, als asse verpulveren en uitspreiden .
10. traegh : laattijdig .
11 . rauwe : rouw.
12. leers-stock : leunstok.
13. voor . . . beeld : als het mij duurbaarste beeld ;
in min aenschijn : voor ogen.
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[54]
XXVIII .
Met dat den swarten nacht het sterren-radt laet schieten,
Met dat de calme zee heur stilt sonder ghetier/
Met dat in slaep hem vindt den mensch/ en t'vier-voet diet,
Dan stort ick traenen-vloedtf dan moet ick druck ghenieten .
s 0 hemel ! o aerds-dal ! o vochte waeter-vheten !
• A e o l u s ghedruys ! o A e t n a, staend' in t'vier !
• wouste plaetsen ! o verghetende Rivier !
0 konckel-cuylen al! vaet t'ghen' my doer verdrieten.

10

• half-gheyts herder Pan! o inwoonders des want !

0 vliet-godddinnen ! o ghedierte ionck/ en aut !
1st dat ulier den pij l der L i e f d oynt heeft doorschoten,

Siet dock van traenen eens bepeerelt mijn aensicht :
Om dat mijn trauwf mijn min mijn tael/ noch mijn ghedicht
Met gunst van R o o s e-M a n d niet meet en werdt begoten .
1st

Br - 0

T 2, calme i. p, v. calm . -- L 1 .11 .

komma i . p . v. puntkomma .

1 . met dat : wanner, van 't ogenblik of dat.
2 . ghetier : woest bruisen ; heur stilt : tot bedaren
komt.
6 . Aeolus : van de winden (God van de ) ;
Aetna : Etna-vulkaan ; vier : vuur .
7 . verghetende Riviera Lethe, rivier van de ver-

getelheid in de onderwereld.
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8 . konckel cuylen : spelonkachtige holten ; vaet :
vat, ontvangt en begrijpt.
9 . half-gheyts herder Pan : Pan, de god van de
herders, had een satergestalte met bokspoten ;
inwoonders : bewoners.
10. vliet goddinnen : stroom-godinnen, nimfen.
11. ulier : u.

[55]
XXIX .
1st dat ick my vermaeck onder een loover-schauw,
C u p i d o is my ontrent/ en wilt met my vermeyden
1st dat ick dichten wil, t'papier gaet by bereyden .
1st dat ick singh, by singht/ ter eer van mijn Jonckvrauw .
5

10

1st dat ick ben bedroeft, sijn herte sluyt van rauw .
En in soo verr'ick weep, sijn ooghen staen beschreyden .
Toon ick hens mijne wond/ by wilt daeroni niet scheyden :
Maer perst oock uyt sijn borst eenen bloedighen dauw .
En spedl ick op mijn luyt, op t'spel slaet by de maete .
Bereyd'ick my ter iacht, d'honden haudt by ter laete.
Rust ick my tot den crygh, met my wort by soldaet .
Vaer ick ter zee-waert in, aen t'roer court by hem staecken .
In t'cort : by nimmermeer van mijne sijde en gaet/
Op dat by mijne pijn soud' eeuwigh durigh maeckerl .
D4

Seght

Br--L Alle komma's vervangen puntkomma's .
1, my vermaeck : mij verlustig ;schauu' : schaduw .
2. vermeyden : zich verlustigen,
5 . rauw : rouw .
6, beschreyden : beschreid.

Zw. dr . 21

1Q . haudt by ter Iaete : houdt hij gereed our ze

los to laten .

12 . hem staecken : zich plaatsen .
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[56]
XXX .
Seght my, schiet-vroedigh wicht f salt flu noch langhe zijn
Dat R o o s e- M o n d my sal als onweerdigh vertreden/
En achten als een stof mijn roots-roerende beden?
Mijn clachtef mijn ghesucht f mijn ellend'/ en mijn pijn?
5

10

Och seker, mijn ionck hert/ mijn oogh' en mijn aenschijnl
Ghequetstf gheholt/ mismaeckt door vier/ traenenJ droef heden/
Souden doen tuyghen wel/ met die daer zijn beneden/
Dat d'helle by mijn quael maer is een verwigh schijn .
Ick moet eeuwighen dorst met Tantalus verdraeghen
Den ghier van Titius sietmen mij n herte cnaeghen
En aen Y x i o n s radt hangh' ick in groot verdriet
Mijn peyl en daeghlijcx werck is den temps der Beliden :
Die met my gaen en staen zijn de dry E u m e n i d e n
Maer helaes ! in mijn Hell' en vind' ick L e th e niet .
Och

Br - 0 - L 1 . en 5, vokatief-komma.
1 . schiet-vroedigh : behendig in het afschieten
van pijlen ; wicht : Cupido .
2, als onweerdigh : minachtend, als iemand
zonder waarde ; vertreden : met de voeten treden,
verachten.
3. als een stof: als een nets, niet in het mint ;
roots'roerend : de rotsen ontroerende.
6 . gheholt : uitgehold en uitgeweend.
7 . die daer zijn beneden : in de onderwereld (de
afgestorvenen) .
8, verwigh sch&n : schone schijn.
9 . Tantalus : (Gr . Myt .) door de goden om
zijn trots met onlesbare dorst gestraft .
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10. Titius : (Gr . Myt.) vastgeketend zoals Prometheus, terwijl een hongerige gier zijn borst
klauwend doorploegde .
11 . Ixion : (Gr. Myt .) in de Tartarus aan de
spaken van een eeuwig draaiend wiel gebonden .
12, peyl : mast ; den temps der Beliden : het zeef
van de Danaiden, die in de Tartarus eeuwig
nit een bodemloos vat water moesten putten .
13 . de dry Eumeniden : de Brinyen of Furien :
Alekto, Megera en Tisiphone, die de menen
ongenadig vervolgen.
14. Lethe : (rivier van) de vergetelheid, rust .

XXXI.
Och armen minnaer ! och ! beter waert ghy ghevaeren/
Dat ghe ghetreden hadt in C h a r o n s auden boot ;
Eer u de Liefd' eerstmael met sijne schichten schoot/
En u ionck-iaerigh hers soo listigh quaem beswaeren .
s Ghy siet wel! hoe by doet van alien karat vergaeren
Ghesucht/ gheducht/ gheclagh/ mistroosricheyt/ en noon
Ellende/ droefheydt/ anxst/ wanhop'/ iae selfs de doot,!
Om u aen R o o se-Mo nd spot weerdigh to verclaeren .
to

Maer wat claeght ghy/ helaes! draeght willigh dese pijn/
Met hope dat ghy eens beter ghetroost suit zijn :
Naer t'suer soo court het soet/ naer druck blijschap gheresen .
C up i d o die u heeft soo doodelijck ghewond,
Kan van ghelijcken oock het hers van R o o s e- bl o n d
Doorschieten alst hem lust en u daer of ghenesen .
D5

0 - L 11 . punt ;
komma .

Och

12. komma i . p, v, punt-

2. Charon : (Gr. Myt .) veerman aan het Styxmoeras in de onderwereld, die de schimmen
van de afgestorvenen in zijn boot meevoerde .
8. spot weerdigh : als een voorwerp van spot .
9. willigh : gewi hig .

11 . naer : na (ook bij v. d. Noot „suer en soet
ick ghevule" (Verwey, 18) ; gheresen : opgerezen, to voorschijn.
13. van ghelijcken : op geijke wijze.
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XXXTI.
ECHO .
Och wat heb ick verdriets om R o o s e- M o n d gheleden/
T'sedert dat ick haer sach/ en leefd'ick noynt in vreden .
reden .
Och, Echo, seghdy dat ? is dit in troosts ghesach
Is nlijne liefde dan niet weerdigh een gheclagh?
5

Echo, ghy spot met my/ ke, laet dit al besij den
En seght dock/ wat my eens sal heughen en verblijden?
lijden .
Heefter dock yemant meer gheleden als ick doe?
Ick segh/ ick segh voorwaer/ het lijden ben ick moe .

It)

lack .

hoe?

Het lijden ben ick moe . Maer seght dock ter goe trauwe/
Wat eens v ersoeten sal t'ghemoed mijnder Jonckvrauwe?
rauwe.
En als ick onderstae alle dit ongheval/
Hoe veel goets meynt ghy wel dat ick ontfanghen sal?
al.
Ick volghe dij nen raedt : k'en wil my niet meer schaemen.
Wel oorloff E c h o, dan : tot dat wy weer versaemen .
Amen.

Br - 0 - L 3 en 5 . vokatief-komma's -

T 6 . dock, herstel van drukfout dach.

3, ghesach : op bevel van de troost.
5 . ke : (uitroeping) wel, och.
9 . ter goe trauwe : in vertrouwen.

11 . onderstae : lijd ; ongheval : leed.
14. versaemen : bijeenkomen.
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Hola!

[s9]
XXXIII .
Hola ! was voys is dit ? wie hauwt hem bier versteken ?
Segh'ick iae, by seght iae : segh ick neen, by seght neen
Lach'ick, by lacht met my : by weent/ ist das ick weep
Swij gh'ick stil, by swij ght me : spreeck ick, ick boor hem spreken .
5

I0

Sucht ick eens overluyt, bet hers schijnt hem to breken
Van swaer moedigh ghesuchtf Batmen van hem hoort scheen
Roep'ick eens R o o s e-M o n d, antlers en roept by gheen
Segh'ick haer was to naer, by taut van haer ghebreken .
Maer hoe! sou sy wel self order dees loovers groen
Haer hauden stil bedecks/ en my dees fuycken doenf
Om to weten of ick ter deghen haer beniinne?
N'eenf neen : t'is seker raes : s'en kan Bit gheenssins zijn :
Want heur hers is altijdt weerspannigh van bet mijn f
En die'ck bier erghens hoor'/ is eens met my van sinne .

Ick

T 4 . spreeck, herstel van drukfout speeck. - L
komma's i . p . v. puntkomma's .
1 . hauwt hem : houdt zich ; versteken : verscholen.
4 . me : mee .
6 . scheen : scheiden.
8 . to naer : in haar nadeel ; taut : praat .
10. bedecks : verscholen ; fuycken doer : valstrik-

11 .
12 .
14 .
met

ter deghen : werkelijk.
t'is raes : bet is mis, onzinnig .
eens van sinne : eensgezind, gaat akkoord
mij .

ken spanner .
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[60]
XXXIIII.
Ick dacht in desen bosch den grammen moedt t'ontvluchtenl
Voor eenen dagh of twee van mijne R o o s e-M a n d
Maer siende dit gheblomtf dacht ick weerom terstont/
Soodanigh is de blom daerom dat ick moot suchten .
S

10

Ick dachtf ick sal aleen bier sonder veel gheruchtenf
Aen dese rootsen doof storten mijns herten grond ;
Maer soo saen ick tot claght ontsluyte mijnen mond,
Echo weer schallet al/ tot ghecken en tot cluchten .
Ick dacht/ als ick t'ghebruyck der spieghels bier sou vlien f
Dat ick niet meer en sou mijn bleeck-dory' aensicht sien .
T'is raes, in dees fonteyn word' ick das bet ghewaere .
0 schalck/ boon pertigh kindsf oirspronck van al mijn smert !
waerom en hebdy niet onderroert t'eenegaere
Dees spieghel-claer fonteynf even wel als mijn hers?
0 linde

0
L 7. komma i. p . v, puntkomma ;
11 . komma na t'is raes.

1. grammen moedt : vergramd gemoed.
6 . rootsen : rotsen.
7. saen : vlug.
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11 . t'is raes : bet is mis ; bet : beter.
12. pertigh : listig.
13. t'eenegaere : helemaal.

XXXV .
0 linde loover-rijck/ onder wiens lommer schoone
Vliedende t'sonnen gloed ick corn nemen mijn rust
Gheselschapt met de liefd'f die my tot sijnder lust
Bespottigh heeft ghemaeckt aen elcken een ten tonne.
5

10

Wast opf wast op/ en draeght tot in des hemels throone
Den naem die ick hier snijd' in dijn gheschorste bust
Naer das mijn droeve stem nu moet wesen ghesust/
Te noemen haerf die my al dit quaet gheeft ten loon .
Heb ick in u ghesneen den naem van R o o s e-M o n d,
En belght u daerom niet : want in mijns herten grond
Met eenen pijl bebloedt/ staet sy dieper gheschreven .
Ghy en suit daerom niet laeten in u saysoen
Met u ontploken hoofs to staen ieughdigh en groen
Maer mijn doorsneden hers sal my ten eyed' begheven .

T'is

L 9 . komma i . p . v, puntkomma . - T. (custos)
T'is i. p, v. 'Tis .

3 . gheselschapt met : in gezelschap van.
4 . bespottigh : bespottelijk.
5 . wast op : groei op ; des hemels throone : het

uitspansel, het firmament .
6 . geschorste bust : als in een schors gesloten
borst .
7 . naer das : aangezien ; ghesust : tot zwijgen ge-

bracht (d .i . flu ik haar niet meer mag vernoemen) .
10. belght : vertoorn.
13 . ontploken : in bloei staande, opengespreide
kroon.
14. begheven : bezwijken (te kort schieten) .
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[62]
XXXVI .
T'is raes : voorwaer t'is raes datt'soud' een keersse wesen
Die afghesinghelt heeft das strincxken van u hair .
Het moeste zijn den laey van eene tortse claer
Die stichten dorfd' den brands in sulck dinck uyt ghelesen .
5

Het moest de L i e fd e zijnf die hem self heeft verwesen
Daerme to zijn ghecnoopt in ste van boeyen swaer :
Maer nu sijns lust versaet en vliedende van daer
Heeft sijn stricken verbrandt en is vry uytgheresen .

Laes! by en heeft aleyn sijn vang'nis niet verbrandt/
I0
Mijn herte das verwert oock lagh in desen bandtf
Heeft by my door dit vier ter door cone mn ver-asschen .
0 wel-gheluckigh vier vier das dit wonder doer/
Ghelijck den Phoenix self hem brant op cruyden soet!
Soo words in u schoon hair mijn hers verkeert in asschen .

Aen-

T 3. eene, herstel van drukfout eene ; 10. bands
v. hands; 11 . asschen v. asschen .
1 . raes : mis, onzinnig ; keersse : kaars .
2. afghesinghelt : verschroeid ; strincxken : vlechtje.
3 . tortse : toorts.
4 . dorfd' : durfde.
5 . hem beefs verwesen : zichzelf heeft veroordeeld.
6 . in ste van : in de plaats van.
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7. versaet : verzadigd .
8. uytgheresen : vertrokken.
9. aleyn niet : niet enkel .
10 . verwert : verstrikt.
11 . ver-asschen : verpulveren ; vier : vuur.
14 . verkeert : veranderd .
13 . vier : vuur ; hem brant : zich zelf in de vlam
men werpt en verteerd words .

[63]
XXXVII.
Aenmerckt eens, R o o s e-M o n d, hoe das met my nu gaet ;
Mijn leven over al/ voel ick een door to zijne :
Mijn blijschap/ druck en anxst : mijnen loon moeyte en pijne :
Mijn betrauw/ craeckend' ij s : mijn hope wanckel staet :
5

10

Mijn verstandt wont verdooft door eens kindts sotten raed :
Mijnen troost wort gheput uyt eene valsche mijne :
Mijn lacchen in hem self is bitterder dan brijne
Het werck van mijnder oogh' is weenen vroegh en laet :
Mijn herte light ghepackt tusschen hopen en duchten:
Mijnen benauden gheest doer anders niet dan suchten :
Mijn gramschap als een vier van stroo stoppels vergaet
Mijnen wench is den pij 1 die ick in mij n hert hebbe
De keten die my binds is eenen drommen draet :
De vang'nis die my praempt is eene spinne webbe .

Soet

0 - L 1, vokatief-komma's .
1.
5.
6.
7.

hoe das : hoe das het .
eens kindts (nl. van Cupido) .
mijne : aangezicht (Fr . mine).
bitterder dan bane : (brijn : pekel) bitterder

dan al was bitter en wrang is .

11 . vier : vuur.
13. drommen draet :

dromdraad (draad gesponnen uit de afval van gehekelde hennep),
fig. : zeer dunne draad .
14. praempt : benauwt.
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[64]
XXXVIII .
Soet is den westen windtf die ruysschen doer en beven
De looverkens van t'waut en t'groenssel eender pleyn
Soet is den snellen loop van een silver fonteyn/
Die van den heuvel court langhs een dal aenghedreven :
s Soet is bet luyt gheclanck/ t'welck my deck troost court gheven/
Als ick in droef ghepeys beanxst my vind' aleyn
Soet is bet heunigh oock/ ghegaert by t' bieken cleyn :
Soet is den coelen Mey/ die's al in vreughd' doer leven .
Soet ist roosken besproeyt met eenen morghen-dauw :
10
Soet ist tuylken verslunst in d'handt van mijn Jonckvrauw
En soet is sy altijdt in alle dinck bevonden
Soet is gansch hear ghelaet/ hear oogh'/ hear taele vroet :
Maer weet ghy watter is soeter dan al dit soet?
Dry cuskens achter een van heuren mond ghesonden .
Liede-

1 . soet : liefelijk, aangenaam .
2. t'groenssel : bet groen gewas .
5. luyt gheclanck : klank, muziek van de luit.

(De Harduwijn heeft een voorliefde voor de
luit en de lier. Ook in de Godd. Lof-Sanghen
(1620) en Godd. Wenschen (1629) spreekt hij
er over. Wij kunnen hem overigens bet best
karakteriseren als „de zacht ruisende lier van
zijn tijd").
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Wellicht is bier een reminiscentie aan Louise
Labe : „Lut, compagnon de ma calamite, to as
souvent avec moy lamente" (Sonnets XI) ;
dicks dikwijls.

7. keunigh : bong .
10, verslunst : verslenst, verwelkt.
12. vroet : wijs.

[65]
LIEDEKEN.
i Ghelijck den wijngaert teer
Sonder schand' of oneer
Hem vriendelijck oprecht/
En constelijck hem hecht/
Verwerrent/ ende vlecht
Sijn rank seer swack
Lanx en dweersch eenen boom of eenen tack ;
Z

Of ghelijck den aerdt-veyl
Beclest de muren steyl!
En krinckelt overhoop
Met menighen om-loop/
Stick/ werringh' ende cnoop/
Aen het ghesteent
Die soo met dat onscheydelijck vereent .
E

Mi'n

Br -- 0
1 . wjjngaert : wijnstok ; hem oprecht : zich opricht ; consteljck : op kunstige wijze ; verwerrent :
verstrikt, invlecht (bij van der Noot : „vlechtende in veelderley maniren, om den boom;
zijn gruen ermen" ; dweersch : dwars over.

2. aerdt-veyl : klimop ; beclest : rich klimmend
vasthaakt en bekleedt ; krinkelt over hoop : zich

kronkelend opstapelend vasthecht ; om-loop : in
kringetjes ; werringh' : verstrikking (wanordelijk) ; vereent : zich verenigt .
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[66]

3

Mijn lief, als ick u cuss'
Verwerd' ick dan aldus
In uw e lipkens root
En in u halsken bloot
Al bleve ick daer dan door
T'waer cleyn voor my
Bleve ick voor al u, mijne liefste ,by .

4

Maer waer toe noch ghetoeft :
Gheeft my das my behoeft f
Dat is u lip-corael/
En neemt my teenemael
In uw' aeremen rael.
Cuss en hercust
Tot das den brands van mijn hers is ghebluscht .
Soo

L 3. vokatief-komma's .

3 . verwerd' ick : verwar ik mij, hecht ik mij ;
t'waer cleyn : 't zou een kleinigheid zijn ; voor a1 :

bovenal.
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4,

ghetoeft : getalmd ; teenemael : helemaal ; rae1 :

dank.

5

G

Soo niet. Ick corm' terstont
Drucken op uwen mondt
Niet achtend' u ghekijf/
Een cusken wel soo stijf/
Dat my siel ende lijf
Sal doen ontgaen
Eer ick mijn hers wel sal connen versaen.
Och hadd' ick dit gheluck !
Ick waer uyt allen druck.
Den soeten hemel-drank
Die Ganimedes schanck
En Amphions gheclanck
Sou my verleen
Mocht mijne siel soo van rijn lichaem scheen !
E2

5, ghekijf: twistend tegenspartelen ; stijf: vurig,
hartstochtelijk ; dat : dat het ; ontgaen : bezwijken ; versaen : verzadigen.
6, druck : verdriet, moeilijkheid ; Ganimedes :

(Gr. Myt .) door de arend van Zeus naar de

Maer

hemel ontvoerd, om er als wijnschenker to
fungeren ; schanck : schonk ; Amphion : (Gr,
Myt.) beroemd lierspeler ; gheclanck : muziek ;
verleen : vervelen ; scheen : scheiden .
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[6s]

7

Maer oft nu soo gheviel
Dat oock ontsonck u siel/
Soo souden wy ghepaert
Trecken to velde waert
Daer das de aerde baert
Veel schoon gheblomt/
Om u, lief, op to gaen als ghy daer court .

8

Zephyr voert daer den crij gh
Met een soet-coel ghehijgh/
En daevert sonder vaer
Yn t'bevende groen hair
Der boomkens allegaerf
Die met sijn hand
C up i d o self daer eertijdt heeft gheplant.

Mijn

L 7. vokatief-komma (lief) .
7. oft : indien het ; gheviel : gebeurde ; ontsonck :
bezweek ; ghepaert : samen ; daer das : alwaar ;
our u lief op to gaen : ( gheblomt) our over to

wandelen, mijn lief, wanner gij daar komt .
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8 . Zephyr : de zoele westenwind ; vaer : vrees ;
daevert : golfs ruisend en trillend .

[69]

9

10

Mijn Lief, men siet alhier
Heel boschen van laurier f
Bier alderhande spruyt f
Hier menighte van cruyt
Wintelt ter aerden uyt f
Hier is een pleyn
Vol van camill' vol myrt' en magheleyn .
Veel rooskens root en wit
Staen hier alomm' ghevitt' .
Hier blinckt de lely broosf
En daer de tijdeloos
Die ieughdelijck altoos
Tot elcx gherey
Schijnen to bien den blom-draeghenden Mey.
E3

Om

L 9. vokatief-komma .

9. spruyt : kiemt en groeit ; wintelt : wentelt ;
camill' : kamillebloemen ; magheleyn : marioleinebloemen.

10, ghevitt' : in orde gerangschikt, uitgeplant ;
tijdeloos : tijloos ; gherey : vreugde ; bien : aan to
bieden .
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[70]

>> Om al dees vreughden groot
Wie en bleef dan niet door?
Keen, Lief, laet ons niet vlien
Van cuskens to her-bienf
Soo moghen wy misschien
Den lof en prijs
Gaen winnen in dat vroylick paradijs .

L 11 . vokatief-komma .

11 . vlien : vlieden, ophouden ; her-bien : steeds
opnieuw aan to bieden ; vroylick : vrolijk.
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T' samen-

T'SAMEN-CLAP
TUSCHEN DEN WEGH-GANGHER MET
het Duyfken .

DEN WEGH-GANGHER.

5

Galle-loos Duyfken, my dock ontdeckt
Van waer ghy court/ waer heen ghy treckt .
Hoe ist, seght my! hoe macht ghebeuren
Dat van u scheen soo zoete gheuren/
Als ghy des hemels baene snij t
Met u ontploken vlercken wij t ?
HET DUYFKEN .

Wat gaet u aen van waer ick comme?
Waer heen,! waer toe wanneer/ waerommel
E4

Mijn

Br - L 1 . vokatief-komma.

t'Samen-clap : samenspraak, dialoog.
1. galle-loos : zonder gal, argeloos .
3 . macht : kan bet.
4. scheen : scheiden (uitwasemen) .
Zw. dr. 21

6 . ontploken : opengespreide.
7 . wat gaet u aen : wat gaat het u aan? wat
interesseert het u?
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9

10

15

20

Mijn Meester heeft my nu terstont
Gheschickt naer sijnen Roose-Mond,
Die voorder streckt haer heerschappij e
Dan eeri Vorstinn' van desen tije .
Van VENUS heeft by my ghelicht
Met een lof4iedt ghestelt in dicht :
Nu zijnde sijn, moet hem gherieven
In het draeghen van sijne brieven f
Hy wilt my cons daer of ontslaenf
Maer ick en wil van hem niet gaen .
Want wat sou my dat moghen baeten
Te vlieghen lancx velden en straetenf
Beeten alomm' vry en verlost
En altijts t'eten wilden cost ;
Nu et' ick brootjen uyt sijn handen f
Ick drincke wijn van vremde landenf

Die

L 15. komma na s1R .

10. geschickt : gezonden.
11 . voorder : verder.
12. tie : tijd .
13. ghelicht : bevrijd, vrij gekocht .
15. hem gherieven : hem ten dienste staan.
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17 . torts : over korte tijd ;

daer ajontslaen : daar-

van ontslaan, vrijstellen.
18 . van hem niet gaen : hem niet verlaten.
21 . beeten : mij nederzetten .
23 . et' ick : eet ik .

[73l
25

30

35

Die by my claer en surer schinckt
Soo by then self ghewoone drinckt.
Als ick dan somtijts droncken singhe f
En mijnen Meester vreught aenbringhe/
Rondom belommert en ghedeckt
Met mijn vlercken wijt uytghestreckt/
Soo vall'ick achter naer met luste
op 't cantjen van sijn luyth in ruste .
Hier hebt ghy t'gros van al mijn spelt
Oorlof dan, Vriendt, en vaert dock wel/
G'hebt my doen clappen op mijn trauwe
Al veel gheringher dan een cauwe .
E5

Die

L 34 . vokatief-komma.
25 . schinckt : schenkt.
26 . soot zoals.
31, achter naer : achterover
33 . t'gros : het voornaamste.
35 . clappen : praten, babbelen ; op min trauwe :

waarlijk, op mijn woord van eer (deze uitdrukking ook bij v. d . Noot) .
36. veel gheringher : veel sneller ; cauwe : kauw,
kleine kraai.
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XXXIX.
Die de verliefde Maen doen heeft moghen aenschauwen
Als sy eens van haer licht beroofde d'aerdsche baen
En daelde naer haer lief met langhen slaep bevaen
Op den bergh L a d m i u s in C a r i e n s landauwen ;
5

10

En die oock heeft ghesien Aurora, blom der vrauwen
Uyt haeren grijsaerts schoot des morghens vroegh op staen
Ter wijl den hemel treckt het krieckende hcht aen
En hens vol-veerdigh maeckt om d'aerde to bedauwen ;
Die en heeft niet ghesien soomen wel dincken magh/
De rooskens altemael bloeyend' op eenen daghf
Als den voor-sourer soet sijn hoofs heeft uyt ghesteken
Maer by kan daer uyt sien al ist met haer en nijt/
De schoonheydt van mijn lief welcke breet ende wijt
Wort seer wel by de Maen en Aurora gheleken .
0 nacht-

Br

L 5 . komma (bijstelling) .

1 . doen : toen ; maen

(Gr. Myt .) De 1e
stroof bevat een toespeling op Selene (Lung),
die liefde vatte voor Endymion, hem in eeuwige
slaap dompelde („ rnet langhen slaep bevaen) en
hem naar een grot van de berg Latmos (Lad
mius) in Karie (Kl. Azie) bracht, waar zij zich
in zijn aanblik vermeide .
3. lief : Endymion ; bevaen : bevangen .
5. Aurora (of Eos), de rozenvingerige zuster
van Helios (Sol), godin van de dageraad .
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6 . grjjsaert : nl . de Titan Astracos .
8, vol-veerdigh : vaardig, gereed.
9, niet ghesien : niettemin nog niet gezien .
11 . sin hoofs heeft uyt ghesteken : opdook, ont-

waakte.

12 . met haet en n (jt : met afgunst .
13 . breet ende ivijt : overal.

XL.
0 nacht-goddinne schoonl o nacht-blinckende Maene f
Die met een silver-schijn aerd ende zee beblecktl
Als door s'nachts duysterheydt uwen licht-waeghen treckt/
En u moor-peerden fris beposten s' hemels baene ;
5

10

Die u sonitijts verheught dobbel-hoornigh to staene/
En somtijts met een hoofs half-sienigh spits ghebeckt/
En daernaer u gheheel en opentlijck ontdeckt f
Als ghy, des nachts cieraet, treckt u vol-aensicht aene ;
Gheleydt my, bidd'ick u, onder een swarte schauw
Van u silver ghelaey/ tot mijn lieve Jonckvrauw/
Om wie ick lij den moet dees onrust/ en ellende .
Om wie ick laughs Bees straet soo dickmael keer en wendej
Aleen en vreese-loon soo ghy dick hebt ghedaen/
Als ghy om by u lief to rusten zijt ghegaen .
Hedentf

Br - L 8, komma (bijstelling) ; 9 . komma
(bijzin).
2. bebleckt : beblaakt, bestraalt.
4. moorpeerden : moor(zwarte)-paarden. (Vaak

zijn moorpaarden zinnebeelden van zinnelijk
verlangen.) ; fris : (adj . bij peerden) ; beposten :
als postpaarden galopperen over . . .
5 . dobbel-hoornigh : met de twee uiteinden van
de wassende maan .
6. halfsienigh : half zichtbaar (de halve maan) ;

spits : puntig ; ghebeckt : een spitse bek vertonend .
7, u ontdeckt : u ontsluiert (voile maan) .
8. des nachts cieraet (bijstelling bij „ghy").

9. schauw : schaduw.

13. soo . . . : evenals gij . . . ; dick : dikwijls .
14. toespeling ; zoals in de Ie sir. van vorig
sonnet.
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Hedent/ als elck sijn lief met ghiften gaet vereeren/
Schinck ick u voor nieu-iaer mijn herte, R o o s e-M a n d
N'emet in sulcken dank/ alst u wel wont gheiont/
Sonder t'aensien sijn weerd f die u gunst kan vermeeren .
5

Io

Herberghet by het uw'/ laetet met t'uw' verkeeren :
T'is in hem selven recht/ handsaem/ goet/ ende rond/
Ghehoorsaemf en ghetrauw/ en eenvoudigh van grondf
Vlietigh om uwen dienst/ en u gheboon to leeren.
Ghevet wat vrijdom toe in t'openbaer f en t'stil :
Opent hem sonder vrees uwen verborghen wil :
En zijt hem taller tijdt gunstigh/ sacht/ en lief-saeme .
Soo macht hem rommen wel gheweest t'hebben onthaelt/
En mildelijck gheloontf iae sells over betaelt,
1st dat't weet boven dien dat u is aenghenaeme.
0 Violet-

Br - L 2, vokatief-komma ; 13 . komma
i .`p• v . punt - T 2. Roosemond i.p .v. Roos-mond.

1, hedent : heden, nl. op nieuwjaarsdag.
2. schinck : schenk ; voor nieu-iaer : als nieuw-

jaarsgeschenk.
3. nemet : neem het, aanvaard het ; gheiont : gegund, geschonken .
4. sonder . . . : zonder acht to slaan op zijn waarde, zelfs indien het geen grote waarde heeft.
5 . herberghet : herberg het, geef het een plaats
in het uwe ; laetet : last het ; verkeeren : omgaan.
6 . in hem selven : in zich zelf, van natuur uit ;
recht : rechtschapen ; handsaem : handelbaar ;
rond : rondborstig .
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7. van grond : van aard .
8. vlietigh : vlijtig, bereid .
9. ghevet : geef het.
11 . lief-saeme : minzaam.
12, macht : mag het ; hem rommen : zich er op
beroemen ; wel : goed (onthaald geweest to
zijn) .

13. over betaelt : meer dan betaald, boven mate.
14. dat : dat het .

[77l
ELEGIE .
0 Violetjens soet/ ghifte van mijn Jonckvrauwe!
Wie heeft ulier ghesaeyt? met was vruchtbaeren dauwe
Is d'erf' besproeyt gheweest/ die ulier heeft ghebaert?
Wie heeft ulier soo nauw voor ende naer bewaert
5 Van rij m/ vorst f ende mist? 1st Flora die goddinne?
Of die soet-suere moer der ooghe-loose Minne ?
Die sijnen bogh' altijt met ulieden befraeyt f
Als by sun schichten scherp in s'menschen herten saeyt .
Of ist P h o e b u s, wiens spel ghylien oock placht to croonen ?
10 Of t'neghen-suster-heyr die H e l i c o n bewoonen ?
Of ist Aurora schoon/ die hear hierme verciertJ
Als sy t'crieckende licht op d'aerdsche baene stiert ?
0 violetjens soet/ van die schoon hands ghelesen/
Die mijn hers heeft doorwondt/ en weerom kan ghenesen !
15 0 violetjens soet/ wie diem mondt heeft gheraeckt/

Daerom

1 . ghifte : geschenk .
2, ulier : u.
3 . d'erf' : de grond.
4. nauw : goed, nauwlettend.

5 . Flora : godin van de bloemen.
6 . Moer : moeder (Venus) ; ooghe-loose : blinde
(nl. Cupido).
7 . befraeyt : versiert .
8 . Phoebus : (Gr. Myt) God van de poezie en
de muziek. Uit het bloed van Hyacintus, die

hij gedood had, bloeide de lelieachtige bolbloem op ; vaak bekranste hij zich hoofd,
pijlenkoker en snaarinstrumenten met lauriertakken.
9. Helicon : aan de negen Muzen gewijd .
10. Aurora : godin van de dageraad .
12. stiert : stuurt.
13 . van : door ; ghelesen : geplukt.
15. wie : die (akk .) .
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20

25

30

Daerom mijn ionghe ieughd in t'vier der liefden blaeckt?
Dat ghylien zijt soo soet/ en heffehjck bevonden,
Dat court van haer/ die my ulieden heeft ghesonden.
0 violetjens soet! o aenghenaemen pandt!
0 ghifte my gheiont van sulck een weerdigh hands!
Yck mercke wel voorwaer/ das sulck melck-verwigh wesen/
En flees streepkens daer by/ van purpur-root ghepresen/
Mijns liefs ghedaente zijn : iae das t'selve is haer schijn/
Als haer caeckxkens door schaemt met bleus verwerremt zijn .
Den gheur die ghylier hebt/ die is oock t'eenemaele
Als die daer henen rijst uyt then mondt van coraele .
0 vriendelijck gheblomt! mijn vreughd' in droefheydts noot!
Mijnen wensch/ mijn begheert/ en mijnen haeven-schoot!
Ghehinght das ick u cuss'/ en uwen gheur behauwe
Nacht ende dagh by my/ in ste van u Jonckvrauwe.
Drinckt

L 17. komma i . p, v. puntkomma.

16 . vier : vuur.

20. gheiont van : geschonken door.
21 . wesen : uiterlijk.
24, bleus : blos ; verwerremt : verwarmd.

25 . t'eenemaele : helemaal.
26. henen rijst uyt : voortkomt uit, uitgewasemd
words door.
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28. haeven-schoot : toevluchtsoord.
29. ghehinght : gedoog ; behauwe : behoude, bewaar .
30. in ste van : in de plaats van, in roil van .

Drinckt dese traenen inf die in sulck overvloed
Uyt mij ns ooghen fonteyn C u p i d o vloeyen doer .

35

Bloeyt, violet] ens/ bloey t/ en blij ft t'allen saysoene
In dit fioolken staenl even ieuchdigh en groene .
Flier suit ghy zijn bewaert,I bier suit' ghy zijn gheeert/
Soo laugh' als dat de liefd' in mijn ionck hers verkeert :
Soo laugh' ick leven sal in hopen en in duchtenf
Soo laugh' ais ick om haer sal treuren ende suchten .

34. fioolken : langhalzig flesje.
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[80]

Die waeters/ die ghy siet langhs mijne wanghen leken/
Oorkonders openbaer van mijn verborghen pijn/
En dunckt, o R o o s e-M o n d, niet dattet traenen zijn
Want hoe souden in my soo veel traenen ghesteken ?
5

10

Uyt u volmaeckte deughd'/ en schoonheydt niet om spreken/
Maeck ick dit waeter self en uyt de soete mijn
Van u bloeyende Jeughd/ en lief-gheurigh afschijn
Van u zedigh ghelaetf t'saemen in een ghestreken .
Mijn liefde client voor vierf voor fornays client mijn hert/
Mijn ooghen voor helmet daert in ghewonnen wert i
Den wind van mijn ghesucht om het vier to doen gloeyen .
En om dat t'selve is heet/ en van soo grooter cracht f
Worden de dompen al tot boven hoogh ghebraght :
Die soo in overvloedt door mijn twee ooghen vloeyen .

Br -- 0

L 3. vokatief-komma's .

2. oorkonders : getuigen .
3. dattet : dat het.
4. ghesteken : steken .
5. niet om spreken : onvergelijkelijk.
6. mijn : bron.
7. afsch jn : stralend beeld.
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1st

8. zedigh : vriendelijk ; t'saemen in een ghestreken

alles samen vermengd .
9. vier : vuur ; fornays : fornuis, oven.
10 . helmet : helm (kap op 'n distilleerketel) (Fr.
alambic).
13. dompen : dampen.

XL1II .
1st das ick, R o o s e- M o n d, u druckelijck verclaere
d'Ondraeghelijcke pijnl die'ck om u wreetheydt ly ;
Ghy achtet al voor raes/ en laet my kermen vry/
En anders gheenen troost word'ick van u ghewaere .
5

io

1st das ick boven dienf de wond u openbaere/
Die door C u p i d o n s schicht inwendigh my blij ft by ;
Ghy grinckelt over zijtsJ en keert u oogh' van my/
Al of dit t'saemen al met siens-weerdigh en waere .
0 Salamander wreet, besitster van mijn hers!
Die in mijn pijne leeftf en in mijn heete smert/
En overwint mijn vier door uw' ijs-couwe sinners :
Naer das ghy my ontreckt u sorgh' f en heylbaer hands,
Vercoelt met eenen oock uw's ooghen stercken brands/
Op das by my niet gh'eel in asschen keer van binnen .
F

Ick

L 1. vokatief-komma's ; 9. komma (bijstelling) ;
12 . komma i. p . v. puntkomma .

1 . druckelUck : bedrukt.

2. ly : lijd .

3. achtet : acht het ; voor raes : voor nets, gij

beschouwt het als een dwaasheid .
7. grinckelt : grinnikt ; over zits : terzijde.
8. al of: alsof; siens weerdigh : bezienswaardig .
9. Salamander : (Myt) vuurspuwend ondier .
(Ook Petrarca en Ronsard vergelijken het
liefdevuur bij een salamander) : de H . richt die

woorden tot Roose-mond, die ongevoelig is
voor zijn smart. In de petrarkistische poezie
words de ongevoeige geliefde vaak zo voorgesteld.
11 . js-couwe sinners : hardvochtige onverschilligheid .
12. naer das : aangezien .
13. vercoelt : (imperatief) verkoel ; met eenen
tezelfdertijd.
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[82]
XLIIII.
Yck ghelijck mijne liefd' by t'sassem weerelts rond' .
Den aerd-bodem die is mijn stant-vastighe trauwe
Den wind is mijn ghesucht/spruytend' uyt s'herten rauwe :
Mijne ialoursheydt sot is den vuyl helschen grond :
5

10

Mijn sorgh den winter cout /bleeck/ b'ijst/ en onghesont ;
Den somer/ den hertstreck tot mijne schoon ionckvrauwe
Mijn hers is eenen bergh van stael/ ende van gauwe :
Den tijt is mijnen anxstf en druck tot alley stondt.
Het waeterf of de zee/ het vloeyssel mijnder ooghen :
Mijn ghepeys/ blomkens seer die weynigh bun vertooghen
Mijnen brands is de son die yderlijck aensiet :
En mijns begheerten wench/ is des lochts wijde baene :
Mijn hope en mijn betrauw/ de wilt-loopende maene :
Maer den vruchtbaeren Oughst en schauw' ick in my niet .

weerelts rond : wellicht betekent bet
adjektief „sassem" bier veelomvattend, rijkgeschakeerd, groots ; weerelts rond : aardbol .
De Hard. gebruikt bet woord sassem herhaaldelijk b .v. : t'sassem Babylon (wellustig, wulps),
de sassem aarde (reusachtige) - Ps . 103, G.L.S.,
dit sassem beestelijk lichaem (wulps) - G .W.,
136.
1 . sassem

140

Men

3 . rauwe : berouw .
5 . b'jjst : beijsd (vol ijs) .
6 . hertstreck : trek van bet hart, liefdeverlangen .
7 . gauwe : goud.
8 . druck : kommer.
10 . bun vertooghen : zich vertonen.
11 . yderlijck : iedereen.
14 . Oughst : oogst ; schauw' : schouw, ontdek.

[83]

XLV.
Men hauwt het groen coleurf h o p e vol troost to zijne
Wanhope, t'Orange : het swart, ghestadicheydt :
T' lij f-vervvigh, hooghen moedt : het vvit, reyn[maeghdicheydt :
Het root, vraeck-ghiericheydt : het biau, nij t vol fenijne :
5

Io

Ieughd', en vreughd', t'violet, t'elcx lieffelijcx aenschijne :
Het Zee-groen, sotternij, en onghestaedicheydt :
Tanneyt, vernuften sin, en voor-beraedicheydt :
Asch grau, aerbeydt, en svveet, droefheydt, ancxt ende pijne .
Uyt dees coleuren al/ heb ick ghecosen maer
Een cleet lank-uytghestreckt/ van grof-ruyt- a s c h-g r a u hair
Tot seker voor-bewijs mijns aerbeydts f en ellenden.
En ist dat R o o s e-M o n d, die my doer dit aendoen/
My naemaels niet en guns een ander cleet van g r o en,
t' Orange treck ick aen/ om soo mijn pijn to eynden .
F2
1st

L 13 . komma i. p . v . puntkomma.

1 . hauwt : houdt, gelooft .
3. t'lijf-verwigh : vleeskleur.
7. tanneyt : taneet, bruingeel ; voor-beraedicheydt :
voorbedachtheid.

10 . ruyt : ruw.

11 . voor-bewjs : bewijs .
12. en ist dat : en indien ; die my doer dit aendoen :
die nuj verplicht dit grof kleed aan to trekken .
13. naemaels : later .
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[84]
XLVI.
1st niet ghenoech f helaes ! das het cleyn Venus kint
Haudt niijn ionck hers in t'vier groeyende t'aller stonden/
Sonder das flu t'ghesucht uyt mijne borst ghesonden/
Voedsel gheeft aenden brand die my gheheel verslint ?
5

10

0 droef/ dwaes/ onghetemt f dompigh ghehij gh van winds !
Dat dit vier niet en stilt, d'oorsaeck zijt ghy bevonden .
Laet dit mijn ooghen doen/ die in traenen ontbonden/
Uytghieten sullen t'vierf daer door ick ben ontsint .
Och t'is voorwaer al raes/ traenen ick laet u vaeren
t'Waeter en blast gheen liefd' : Neptun onder sijn baeren
Heeft meer dan duysent mael gheweest met liefd' bevaen .
Wel aen dan droef ghesucht/ wilt u vermoghen tooghen
Herblaest mijns herten vier en sijn cracht doer verhooghen :
Want hoe das lichter laeyr hoe das eer sal uytgaen .
K'en

Br - L 6. komma na stilt.

2. haudt : houdt ; vier : vuur.
5. onghetemt : niet ingetoomd ; dompigh : walmend .

8 . uytghieten : uitdoven ; ontsmt : uitzinnig, woedend.
9. al raes : al to vergeefs .
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10. Neptun : (Rom. Myt.) God van de zee.
11 . heeft gheweest bevaen : is bevangen geweest.
12. tooghen : ten soon spreiden .
14. hoe lichter en vuriger het laait, hoe eer het
ml uitgaan .

[s5]
XLVII.
K'en slaepe nietl helaes! becommert zijn mijn sinnen :
Mijn bedd' is eene hell' vol sorgh/ en vol gheclagh .
De ruste vliedt van my/ het zy by nacht f of dagh :
Den vaeck en can oock niet mijn ooghen soo verwinnen/
5

Of altijdt druckf en anxst vaert mijn ghemoet to binnen/
wegh-iaeghende den slaep/ die'ck voor mijn ooghen sagh :
En als ick our mijn rust dan al doe dat ick magh ;
C up i d o onsteeckt mijn hers wel met thien duysent minnen.

Ick telle schier des nachts uren/ en poosen al l
10
In een-paerigh ghesucht/ en ondurigh gheschal/
My keerend' bier en daer : maer niet is al mijn pooghen .
'tBelieft C u p i d o soo/ die my wilt wacker sien/
Want aen hem die by volght sal by de rust verbien f
Tot dat den lesten slaep court sincken in sijn ooghen .
F3

Br

Vraeght

0

4 . vaeck : slaap.
5. druck : kommer, bedruktheid .

7, magh : kan.
8. onsteeckt : ontsteekt.
9. schier : bijna ; poosen : rustpozen.

10. een-paerigh : voortdurend ; ondurigh : ongedung .
11 . niet : nets, to vergeefs .
13 . verbien : verbieden, ontzeggen.
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[s6]
XLV11I .
Vraeght ghy my, Roose-M o n d, waerom dat ick versuchte :
En de traenen soo dick op mijne wanghen staen?
Ghestolen is mijn berg sour ghy flu wel gheraenf
wie flat ick in flees dieft' bedecktelijck beruchte?
5

Ghy zijghet op mijn trauw ; en achtet voor gheen cluchte :
En flat cost my/ helaes! menighen sueren traen :
Als ick ugh slaepe-loos met bangh sweet overlaen/
My wendend' bier en daer in ondurigh gheruchte

Io

Ke, gheeft my flat weerom : want ongherechtigh goes
Seer selden yemant deughd' f gheluck/ of voorspoet doer.
Oft immers ist flat ghy flat niet en soeckt to derven
Gheeft my in ste van flat bet uwe, R o o s e-M a n d
Soo word'ick weer van nieus herlevend' en ghesondt/
Die by ghebreck van hers anders sou moeten sterven .
Cupido,

Br - L 1 en 12. vokatief-komma's ; 9. na ke.
2 . flick : menigvuldig .
3 . gheraen : raden.
4 . bedecktel jck : in 't geheim ; beruchte : verdenk
en aanklaag .
5 . ghy zijghet : gij zijt bet ; op mijn trauw : waarlijk, op mijn woord van eer ; en achtet voor gheen
cluchte : beschouw bet niet als een grap, meen
bet ernstig.
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6 . sueren traen : bittere traan .
8 . ondurigh : ongedurig ; gheruchte : gewoel.
9 . ke : welaan!
11. oft immers ist : maar bijaldien.
12. in ste van flat : in plaats van (mijn ontstolen

hart) .

14. anders : in bet andere geval.

Cupido, met Venus, en Roose-Mond to gaere
Quetstl brandy en bindt uyt spij en een evel ghemoet
Mijn sielr mijn ionck hert/ en nujne vrijheydt soet f
Met eenen bogh'/ een vier f en eenen bandt van haire .

r

5

10

Hadde den boghe f het vier/ den bandt niet t'eenegaere
Gheweest soo straf/ soo heetf en soo sterck als by doer ;
K'en waer ghequetst/ ghebrandt f ghecnoopt: maer op den voet
Ha'ick bogh' f vierf bandt/ ghecroockt f gheblust/ ghesneen met schaere .
Maer wat segh ick/ helaes! ghequetst f ghebrandt/ ghecnoopt!
Roose-Mond is Cupido, en Venus self ghedoopt :
Diemen my schieten sietf brandenf en binden mede .
Hear wind-brauw f hear schoon oogh'/ hear blond-vergulden
[hair/
My dienende voor bogh'/ voor vier/ en bandt to gaer/
Quetst/ brandt/ en bindt mijn sielf nujn hert/ mijn vrijichede .
F4

Clacht-

T 8 . schaere i.p.v . schaer ; 14 . mijn (vrijichede),

herstel drukfout my.

1 . to gaere : to samen, (gedrieen) .
2. sp jt : hoop ; eve! ghemoet : gramstorig ge-

moed.
4.
5.
d.
7.
np

vier : vuur.
t'eenegaere : geheel en al, werkelijk.
als by doet : als hij is .
ghecnoopt : vastgeknoopt (in de haarvlechten) ;
den voet : dadelijk, zonder dralen.

8 . ha'ick : had ik ; ghecroockt : geknakt, geplooid ;
ghesneen : gesneden.
10 . R. is . . . self ghedoopt : Roosemond is zelf

Cupido en Venus.
12, wind-brauw : wenkbrauw .
13 . to gaer : to samen .
14 . vrijichede : vrijheid .
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10

[88]

5

10

15

CLAGHT-DICHT .

Schoonheydt seer soet in d'oogh f bitter nochtans in t'herte/
Ick heb u click ontdeckt mijn inwendighe smerte/
T'sedert das ick u dien' f en voele dagh en nacht
(Weert my behaeght of niet) van u liefde de cracht .
Ghy hebt soo menighwerf in blijschap/ en in rauwe/
Beproeft/ als t'gaut in t'vier/ mijn stands-vastighe trauwe ;
Dat ick nu niet en hope al sou'ck verdwijnen bier
In traenen/ en ghesucht/ to blusschen meer dit vier
Maer wel das mijn gheclagh f mijn droefheydt/ en mijn pijne
Sal vlieghen in de locht/ in ste van g'hoort to zijne .
K'en wil nochtans daerom t'claeghen niet laeten staenf
Van uwe wreetheydt straf : want weynigh kan bet schaen f
Dat ick verlies' mijn crachtf en moeyt'/ daer ick to voren
In uwe wanckel liefd' my selven heb verloren .
En aenghemerckt das ghy noch niet en zijt vervult/

Van

Br

2 . click : dikwijls ;
4 . weert . . . of: hetzij . . . hetzij,
5 . rauwe : droefheid.
6 . gaut : gouda trauwe : trouw.
7 . verdwijnen : wegteren, verkwijnen .
8 . vier : vuur.
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10 . in ste van : in plaats van .
11 . t'claeghen niet laeten staen van : met of

houden to klagen over . . .
12 . schaen : schaden .
15, aenghemerckt : miss .

[s9]

20

Zs

• n alle mijn verdriet/ soo sal ick met ghedult
In een eeuwigh ghetreur mijn levees eyed verwachten/
Sonder daerom van u to wenden mijn ghedachten .
Eylaes ! waert dat mijn claght door u waere verhoort,
Met reden soudt ghy sijn op u selven ghestoort/
Bepeysend' in a hers/ datter thien ende thiene/
• liefd'hebben versaeckt/ t'sedert dat ick u diene .
d'Een om dat hem t'vervolgh soo langh-durigh verdriet :
d'Een om dat hem de moeyt meerder dunckt dan t'ghenietf
Belegghende daer in/ en oock niet buyten reden f
• licht-veerdighe voerf en wreede strafficheden .

wijst my dock yemandt meerl die stand-vast tot

30

Is (spijt alle gheval) u bleven soo ick doe/
Verkiesende veel eer u stuericheydt to lij den,
Dan in ghenoeght/ en vreughd met ander to verblijden .
En hoe wel ghy my hebt onmenschelijck onthaelt,
F5

flu

toe

K'en

T 19. door u i .p.v. voor u . - L 19.29 . en 31 .
komma i . p. v. puntkomma.

21, thien ende thieve : ontelbaren.
23. t'vervolgh : (de langdurige) poging tot toe-

nadering .
24. t'gheniet : bet genot.
25. belegghende : aanklagend ; buyten reden : zonder reden.
26. voer : handelwijze (bier : lichtzinnigheid) ;
strafcheden : barsheden, onheuse bejegeningen .

27. standt-vast : trouw ; yemandt mm : iemand
anders.
28. spijt a11e gheval : spijts elke, zoveel tegenspoed ; bleven : gebleven .
29. stuericheydt : barsheid, onvriendelijkheid.
30. ghenoeght : geneugte .
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(9o]

35

40

45

K'en heb nochtans daerom u nerghens in ghefaelt :
Maer als ecn roots in zee diemen van alle zijden
Met windtf haeghel/ en vloedtf en noot-weer siet bestrijden/
Blijft ongheroert/ iae maeckt veel vaster haeren standt/
Hoe sy bestorremt wort met een ghewelder hands ;
Heb ick oock weder-staen de schrants van u wreetheden :
En gheschuwt bet prieel van duysent schoonicheden/
Die my wel anderssins hadden mach-schien gheloont :
Dan ghy/ die meestendeel u gunstich hebt ghetoont f
Aen die u hebben haest bemindt en haest begheven/
Versmadend' hem die u hauwt dierder dan sijn leven .
0 kint van V e n u s wreet ! hoe t'vier uyt uwer handt/
Sticht in des menschen hers menigherleyen brands!
K'wil somtijts by my self door-gronden uwe wercken ;
Maer hoe ick dieper peynsf hoe ick die min kan mercken.
Phyllis om mij ne hefd' is doodehj ck ghewond/

32. u ghefaelt ; u to kort gedaan.
33. roots : rots .
36. met een ghewelder hands : met geweld .
37 . schrants : (opgestapelde takkebossen) (Fr .

assaut) de zin is : uw velerlei wreedheden .
39 . mach-schien : misschien.
41 . haest : vlug, (oppervlakkig) ; begheven : verlaten.
42, hauwt : houdt ; dierder : duurbaarder (voor
wie je duurbaarder bent dan . . .) .
43 . kint van Venus : Cupido ; vier : vuur .
46. De zin is : hoe meer ik er over nadenk, hoe
onbegrijpelijker uwe werken voor mij worden.
47. Phyllis : (bier words bedoeld : een andere
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En

op mij verliefde vrouw voelt zich om mijn
Roosemond-liefde diep verongelijkt - terwijl
anderzijds Roosemond zelf mij de rug toekeert ;
Corydon (klassieke Griekse herdersnaam in
herdersdichten) houdt van Phyllis ; ik zelf verkies spijt apes Roosemond . . . .) - De Phyllissage komt in de Latijnse poezie veelvuldig voor,
o .a. in de erotische leerdichten van Ovidius
(Heroides, Ep. II). Behalve de Harduwijn, verwerkt ook Daniel Heinsius bet motief in zijn
„Pastorael" (Nederd . Poemata,1616), Zevecote
in een „Brulofs-Dicht" (Nederd . Dichten,
1626) en Vondel in een „Zangh" uit 1625 .

[90J

50

55

60

En ick Ugh' nacht en dagh en sucht' oni R o o s e-M o n d ;
C o r y d o n om Phyllis, die gheerne soude s terven
Om haerder liefden gunst/ die ick wil liever derven/
Dan R o o s e-M o n d s stuer oogh' : siet hoe dit dertel kinds
Zijts/ wijts ; very' /ende naer ; hem moeytf en onderwindt i
0 Godt ! wilt ghy hier by tooghen u groote crachten ?
Straft vry sonder ghenae die u godtheydt verachten
Of dient dit voor een wraeck van eenigh oudt misdaet,
Laet los/ en onghequelt/ die das niet aen en gaet.
De wet sou zijn wel boos/ en onrechtveerdigh mede/
Die by haer voor-gheboon d'onnoosel straffen dede .
Want soo veel alst my raeckt (wie dart' is lief of leer)
Segh' das ick my aen u nerghens beschuldight weet :
T'en sy Batmen t'onrecht voor schult/ of misdaed hauwe
In sijn liefde to zijn stantvastigh/ en ghetrauwe .

Siet :

L 55 . komma i. p. v. puntkomma.
52 . hem moeyt : zich beijvert ; hem onderwindt :

zich inspant .

53 . tooghen : tonen.
56 . die das niet aen en gaet last zonder kwelling

degenen die Been schuld dragen.

58, voorgheboon : verordeningen ; d'onnoosel : de

onschuldigen.
60 . beschuldight : schuldig .
61 . hauwe : zou houden .
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[92]

65

70

Siet : dit heb ick ghedaen : en ist das by u wet/
Teghen oprechte trauw'breuck f of straf is gheset,
Vrijmoedigh wil ick wel f . datmen my niet en spaere ;
Want P h o e b u s noynt en sagh ghetrauweren minnaere .
Het leste vier sal zijn f t'eerste das ick besief:
K'en hebbe maer een hers/ k'en wil oock maer een lief.
En al ist das dit lief wanckelt van dagh tot daeghe ;
Mijn lot wilt das ick das stantvastelijck verdraeghe f
Soo langh als in de lochs de sterren sullen staen/
En het vier-voet ghediert de velden sal begaen
Soo laugh' als inde zee waeter sal zijn om vinden/
En den bloede-gieren wolf.de schaepen sal verslinden .

67. vier : vuur ; besief: gevoelde, gewaar wend .
72. vier-voet : viervoerig.
74. bloede-gierea : bloedgierige.
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Naede-

[93]
L.
Naedemael dat ick voel mijn ionghe ieughd verdrooghen f
En meer en meer de dood to commen my ontrent ;
Ick wil van desen dagh maecken mijn Testament,
Te wijl dat mijn verstandt f en sinnen dat ghedooghen .
5

I0

Eerst dan om R o o s e-M a n d mijn ionste bet to tooghen,
Will' dat sy erfghenaem van mijn liefd' zy bekent :
Mijn Trauw' stell'ick haer hertf g'heelf gaeve en ongheschent :
Mijn siele beveel ick in't paradijs heurs ooghen :
Het diepste van haer hers verkies' ick voor mijn graft
Ick Tonne mijn verdriet aen haere wreetheydt straff
Daer by al mijn ghesucht en mijn traenen in 't stille .
En op dat dit sou zijn volbracht in al sijn leen,
Heb ick C u p i d o selff en A t r o p o s ghebeenf
V o l b r in g h e r s bey to zijn f van mijnen lesten wipe.

De

T 4. sinnen, herstel drukfout siunen. - L 5. en
12, komma i, p . v, puntkomma.

1, naedemael : aangezien.
4 . ghedooghen : toelaten, mogelijk maken .
5 . jonste : guest, genegenheid ; bet : beter ;
tooghen : tone.
6 . zy bekent : erkend, verklaard zij .
7 . step' ick : geef ik ter bewaring aan ; onghe-

10 . jonne : gun, schenk.
12 . leen : leden, delen .
13 . Atropos : (Gr. Myt) een van de drie schikgodinnen ; zij knipte de levensdraad door .
14 . Volbringhers : testamentaire uitvoerders.

schent : door niemand geschonden .
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[94]
DE GHEBOORTE DER LIEFDE GHEESTELICKE/
ende Weereltlicke.
TER EEREN

VAN- DE LYEDFEN, EER-TIJDT BESCHREVEN
door I. de H. van Ghendt.

5

C l i o, singht ons een Lied/ van Liefde twee-derande
Die met Pijl al doorwondt/ met vlamm' al stelt in brande :
Die met haer straelen hecht den eenen bier beneden ;
Den anderen verheft tot in d'hemelsche steden :
Waer woont dat eeuwigh licht/ die eerste L i e fd'f en levenf
Die ons bier als door doeck to sieve word ghegheven .
Dit is gheweest t'versoeck : C l i o waer-op van stonde
Antwoord my heeft ghegunt met snaeren/ en met monde .

Ver-

0 -- L 1 . vokatief-komma na Clio .

de Liefden, eer-tjdt beschreven : evenals in de Op-

dracht wijst G . Caudron er bier nogmaals op,
dat de H.'s amoureuze lyriek eer-tjjdt ontstaan
is.
1. de H. van Ghendt : Justus de Harduwijn, geboren Gentenaar . Terwijl bier enkel de initialen
van de auteursnaam staan, wordt die voluit
medegedeeld in de titel van een variance van
„De gheboorte der Liefde", onder de liminaria
van de H.'s „Val ende Op-stand van David"
(1620) .
1 . Clio : de maze van de roem, ook van de
geschiedenis en van bet heldendicht. Clio is
bier aangesproken persoon . singht : is een imperatief; tcvee-derande : tweeerlei (geestelijke en
wereldlijke). Ook Jonker Jan van der Noot
152

spreekt in „Het Bosken" (Uitg . Dr. W. A . P.
Smit,1953, blz .120) van Plato's twee Venussen
en twee Cupidos : een aardse, zinnelijke en een
hemelse, geestelijke : „Plato heeft twee Venus
ende twee Cupidos of liefden ghemaeckt, to
weten, d'een erts en dander hemels ." ,,Die de liefde des vleeschs gheheel willen ver[laten
Crygen een liefde reyn tot der deucht theurder
(bates".

2 . die : (heeft betrekking op Liefde) ; al : alles .
3 . hecht : vasthecht.
6 . door doeck : doorheen een sluier.
7 . t'versoeck : mijn verzoek ; Clio : (onderwerp
van heeft ghegunt) .

Versiersel uyt den XXV . Boeck van Plato .
i0

15

20

Ten daeghe das a Venus die gout-schoone godinnef
Van fraeyheyt ende lust erf-achtighe vriendinne
Sonder b Moeder ghebaert van C C e l u s hoogh-verheven/
Heeft hemelf lochtf en aerdf en waeter vreught ghegheven :
De d goden in t'ghemeen f van Godt van al ghebeden f
Door het hugs van den B o ck ten hemel zijn ghetreden .
Al-waer die schoone Vrucht f met haer son-claere lichtenf
Heeft crachtelick door-straelt van elck-een de ghesichten :
Daer-naer hebben gheniet van milder-hand gheschonckenf
Die heunigh-soete spij s' f en hipocras ghedroncken .
Den sone van Metis, des raeds en daeds godinnel
e p o r u s des Overvloeds een machtigh heer in minne j
f Soo menichtf ende cracht f sijn herssenen gheraeckte ;
Het etenf ende dranckf versaedt wesende staeckte .
Wanner hers/ ende ginds f om een nieu lochs to raepenf

Versiersel : verdichtsel, verzinsel ; XXV. Boeck
van Plato : (hier words wel bet Symposion-

dialoog bedoeld, en meer bepaald bet dialoog
tussen Sokrates en Diotima, das handelt over
de geboorte van Eros .)
9 . a. b . C . d
verwijzen naar de volgorde
bij Plato .
10, erf-achtighe : ervende .
11, van Celus : door Celus (god van de hemel,
Olympos) . (De zin is : toen Venus door Zeus,
de god van de hemel, geschapen werd) .
13 . in t'ghemeen : gezamenlijk ; van Godt ghebeden : door de opperste God uitgenodigd .
14, het hugs van den Bock : bet hemelhuis van
de Steenbok (benaming van een der twaalf
tekens uit de Dierenriem) .
15 . die schoone Vrucht : Venus .
17. daer-naer : daarna ; gheniet : gent ; van
door.
18. hipocras : hippocreen (Gr. Myt . : drank uit

Zijnde

de bron van de ciichterlijke bezieling op de
Helikon) ; bier wellicht : (Hipocras) wijn.
19. Metis : (Gr. Myt .) dochter van Oceanus,
eerste gemalin van Zeus -- verpersoonlijking
van de schranderheid .
20. Porus (Gr. Myt.) Poros : God van de overvloed. Bij bet vieren van Aphrodite's geboortefeest had hij to veel nektar gedronken ; rondzwervende in de bossen van de Olympos, ontmoette hij de schone, maar verlaten Penia (de
Armoede) ; hij verbond zich met haar, en Eros
wend de vrucbt hunner liefde (naar T . T. Kroon,
Wdb. Gr. Myth.) .
21 . Soo : toen (de zin is : bedwelmd door de
hoeveelheid en de kracht van eten en drinken) .
22. versaedt : verzadigd .
23. hers ende ginds : links en rechts (gegaan) ;
om een nieu lochs to raepen : om een luchtje to
zoeken, to scheppen, om zich to herstellen .
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[96]

25

30

35

40

Zijnde van daer ghegaen : is torts g bevaen met slaepen.
h d' Arm-m o e d e daer-ontrent met bloote voeten gaende
Is ghecomen naer hem : ende by-nef lens staende/
Met hand/ en woorden soet/ heeft hem begonst to wecken/
En vriendelick ghebeen f om haer ghebreck to decken.
Hy uyt den slaep ontweckt f heeft haer ghecust de wanghen
En door de dronckenschap f met lust hem laeten vanghen .
Alsoo/ das naer den tijtf de i Liefd' hier is gheboren/
Die in der menschen hertf haer woon-hugs heeft vercoren .
Die dese k Venus volght : tot welcke s'is gheneghen ;
Oni das s'op haer gheboort den oorspronck heeft ghecreghen .
Behalven das som-tijt 1 D io n e s dochter schoone f
Die oock Venus ghenaemt in 't vleesch-rijck spans de croon e/
De L i e fd e tot haer treckt f en doer vergheten d'eeste f
Die om bemint to zijn f en ghedient is de meeste .
Nu will' ick u de wolck van u verstand verlichten/
Ende maecken al cond met dese mijne dichten

24 . torts : korte tijd ; bevaen : bevangen.
26 . by-nej~ens : naast bij .
27 . heeft begonst : is begonnen.
28 . ghebeen : gebeden ; ghebreck : naaktheid.
29. ontweckt : ontwaakt.
30. door de dronckenschap : ten gevolge van . . .
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Der

31 . naer den tijt : na de zwangerschap ; Liefd' :
Eros.
35 . Diones : gemalin van Zeus en moeder van

Aphrodite (Venus).

36. in 't vleesch-rijck : in het rijk van de zinne-

lijke liefde .

Der hoogher huysen raed/ der hemelen secreten/
Die mensche sonder Godt alluer noyt heeft gheweten .

45

50

55

Dat a eeuwigh-eenigh licht/ dat eeuwigh-eenigh wesen/
Dat over al hem streckt f waer-van al is gheresen/
Heeft b sonder stoff'al dit ghemaeckt aleen met Wille
En al doers draeyen rond behalven d'aerde stille/
De Hemelenf des lichts claer-blinckende fonteynenf
Die wy van bier-beneen altijdt to branden meynenJ
Het Vierf d'Waeterf de Locht/ en d'Aerd' aen ons bequaeme
Verciertf met een C fraeyheytf die Venus heeft den naeme .
Die haer in 't heel/ en deell met aerdigheyt besonder/
In al/ soo constigh streckt dat al dat is/ is Wonder .
Om welcke to door-sien bet d Verstand, ende Reden
Van G o d e zij n ghenoodt : dat boven/ dit beneden
Waer-me de a Siele werckt : de welcke door de f straelen
G

41 . der hoogher huysen raed : bet geheim der
hemelen .

44. dat overal hem streckt : dat zich over alles
uitstrekt ; uiaar--van a1 is gheresen : waaruit alles

is ontsproten.

45. sonder stoff' : zonder materie, nit nets.

Der

49. aen ons bequaeme : aangenaam voor bet oog.
50. die Venus heeft den naeme : die Venus beet.
52. in al : in alles ; haer streckt : zich uitstrekt,
zich mededeelt.
54. ghenoodt : uitgenodigd.
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[9s]

60

65

70

Der Schoonheyt overgrootf g beghint in haer to daelen :
En door h Begheerlickheyt, die altijdt is ghebreckighf
De i L i e fd e in haer bringht voortf die tot Venus is treckigh
Want sy tot alien tijdtf word tot Schoonheyt ghedreven/
Waer-me sy schept ghenoeght f en vreught/ en vlijtigh leven .
Emmers soo langh sy client door k Venus, die/ als voren/
Van C e l u s is aleen sonder Moeder gheboren.
En dat-se met V e r s t a n d en R e d e n haer laet paelen
En niet en volght in alsf B e g h e e r l i c k h e y d t s verhaelen .
Want t'goet van Porus court : dat is/ de Siel vol Reden ;
Al t'quaet uyt d'Arm-cooed spruyt f dat is/ Begheerlickheden.
1st dat sy schout den Lust, van Porus volght de Deuchden ;
Lost 't herte, van onrustf vervult de S i e 1 met vreughden
Waer-door sy haer op-heft met haer ghevlerck tot bovenf
Daer Inghel/ Siel/ en al/ d' opperste L i e f d e loven .
Maer als sy G o d t vergheet f en 't goddelick laet vaeren j
Betoo-

57. ghebreckigh : die altijd gebrek heeft, onvol-

daan .

58. treckigh : verlangend, hunkerend .
60. vl jtiRh : vurig, hartstochtelijk.
61. emmers : immers ; als voren : zoals vroeger.
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63 . paelen : begrenzen, richten ; verhaelen : eisen .
64 . in als : in alles.
67. schout : schuwt.
69. haer op-heft : zich verheft.

[99]

75

80

85

Betoovert door 1 s'W e 11 u s t s soet mont-ghesanck/ en snaeren ;
Verliest dat godlick licht/ en in 't duyster gaet vlieghen ;
Sy neemt de meeste vreught f haer selve to bedrieghen .
Als Paris licht-beraedt/ betoond' in sijn ionck leven/
Doen by aen dees Venus den appel heeft ghegheven :
Waer door van hem vervremdt is I u n o, met M i n e r v e
t'Welck T r o y e n heeft ghebrochtj ten eeuwighen bederve.
Want daer de Lust g o d i n met haer ghevolgh neemt stede ;
D e W ij s h e y d t word verjaeght/ ende den R ij c k d o m mede .
Daer Wulpsheyt in 't casteel der Sielen is ghecomen ;
Is R e d e n, en Verstand, der Sielen cracht benomen .
t'Welck comt,1 our dat d' A r m- m o e d, dat isf de vremde lusten/
P o rum met al sijn cracht op haer gheheel doer rusten/
Die R e d e n, en V e r s t a n d is ghevend' in haer handen/
Waer-door de S i e 1 e court in vast-gestaelde banden
Waer-door sy mint Verdriet f waer door sy mint het karmen/
G2

74. sy neemt : zij beleeft .
75 . Paris-Iuno-Minerve : (Gr. Myt.) Paris was

een Trojaanse herder en prins, door Zeus nitverkoren our de gouden twistappel van Ens
(godin van de Tweedracht) aan de schoonste
godin toe to kennen. Zijn keus viel op Aphrodite, zodat Hera (luno) en Pallas Athene (Minerva) een onverzoenlijke haat tegen de Trojanen opvatten ; licht-beraedt : lichtzinnig.

76 .
77.
78 .
79.
82 .
86 .
87 .

Waer-

doen : toen .
vervremdt : vervreemd.
ghebrocht : gebracht.
neemt stede : neemt plaats, krijgt macht .
benomen : ontnomen, verdreven .
vastghestaelde : strakke .
karmen : kermen, klagen.
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90

95

i00

Waer-door sy altijdt roept ey-las! wee-my! och-armen
Ghelijck Narcissus schoon dat vier der Stem-godinne,
Dat is/ t'onvast ghemoedt van die brooshey dt staet t'sinne l
En heeft noyt connen sien sijn taemelick-schoon wesen/
Dat is/ sijn S i e 1 e n aerd ; maer very' bier of gheresen
Heeft aenghesien sijn beeld/ en schade sijnder ooghen/
En heeft die met sijn macht t'omhelsen willen pooghen :
Maer soo dat niet en was om to versaeden machtigh ;
Is op hem self vol druckf en spijt/ ghevallen clachtigh :
En heeft soo langh gheweentf dat door traenen beswolten f
Sijn ionck lichaem gheheel in traenen is ghesmolten .
Een S i e l e buyten G o d t, en haer soeckende leven/
Die t' licht verlaet f en haer tot duysterheydt wilt gheven/
Sal als N a r c is s u s schoon haer wesen bier verliesenf
En Gheest van Godt ghemaeckt/ in Lichaem swaer bevriesen
Luck-saelich is den man die d'eerste L i e fd e boven
Tot

89. Narcissus : (Gr. Myt .) verdronk in eigen
spiegelbeeld ; vier : vuur ; stem godinne : echo.
90 . staet t'sinne : to zinne staat, d .i . luistert naar,
zich schikt naar ; broosheydt : nl. echo ; (de zin

is : zoals Narcissus zich schikt naar bet onvast
gemoed van echo, bet vuur van de stemgodin .
91 . taemelick : zeer.
92 . bier ofgheresen : daarvan verwijderd.
93 . schade : schaduw(beeld), schijnbeeld .
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95 . soo dat niet en was om to versaeden machtigh

aangezien dat schijnbeeld niet in staat was hem
to verzadigen (bevredigen) .
96. druck : angst ; clachtigh : klagend.
97. beswolten : bezwijmend .
99, en haer : en zichzelf; haergheven : zich begeven.
102. bevriesen : ongevoeig worden.

Tot sijn bewaernis heeft : oyt sal by hem beloven .
Luck-saeligh is by oock f die de quaet-sachte schachten
Van Venus bier beneen/ can schouwen en cleyn-achten .
1st dat de W u l p s h e y d t dwinght 't lichaem met haer to baeren ;
Dat den G h e e s t teghenstae j als steenrots teghen baeren .
En baet hem gheen ghewelt ; dat by keere tot smeecken
1 1 0 Can by met smeecken oock den win-craps niet ghereecken ;
Dat by hem yonder-gheeff met woorden/ niet met wercke :
Dat by met lof-ghetuyt van sijn vijand' hem stercke :
Als Socrates eertij is f een Vaeder alder W ij sen,
Die niemand oyt en sal naer sijne weerde prijsen/
> > s Bekennend' over al niet dap L i e f d e to weten/
Ten eynde comen is tot d'hemelsche secreten .
i 0s

En deser eeuw'een licht f in sijn iongh'ieught ghepresen
De N.N.N. in dicht ons nu oock gheeft to lesen/
G3

104 . bewaernis : bescherming (zelfbehoud) ; oyt
akijd ; hem beloven : zich verheugen.
105 . guaetsachte : kwade, maar verlokkeijke
(bedriegelijke) .
106 . schouwen : schuwen, ontvluchten.
107, baeren : tonen ; met haer : met Venus .
110 . den win-craps niet ghereecken : de krans van
de overwinning net bereiken (krijgen) .
111 . hem yondergheef: zich onderwerpe ; met
woorden : in schijn .

Dat

115 . over ai . . . . : verklarend over alles nets
dap Liefde to weten.

116 . ten eynde comen is : ten slotte gekomen is
tot, doorgedrongen is tot.

117 . in sijn iongh' ieughtghepresen : (reeds in zijn
jeugd koesterde men hoge verwachtingen) .
118 . De N.N.N. : de Harduwijn.
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120

125

130

Dat by heeft uyt-ghestelt in looter-vlaemsche taelef
Dat hem benijden sal Romeyn, Spaignaert, en Waele.
Dat gheenen Tij t en salf noch Vierf noch Waeter mincken ;
Maer even groene staenf ter eeuwigher ghedincken
Van sijne R o o s e-M o n d : die met haer ooghen claeref
Hem heeft in 't hers ghebrandt/ een L i e f d e reyn-eerbaere
Hoe-wel dat t'nijdigh volck/ broedsel der helsch' Erynnen f
Die haeten anders deughtf en hun boosheyt beminnen f
Om dat sy hem al-om sien prijsen haer schoon ooghen/
d'Aensicht f en spraeck/ en ganckf en al haer schoonheyt tooghenf
Achten' dat by sijn hers aen haer lichaem ghebonden/
En al sijn Siel en crdcht f verblint haer heeft ghesonden .
Maer neen. Want die verlicht door goddelijck ingheven f
In yemanden bemerckt een Siel in Godt to leven ;
Magh wel met vry ghemoedf in sijnen gheest op-rijsen f
En t' Lichaem/ als het hugs van sulck een siele prijsen .
Te

119. uyt ghestelt : geschreven ; looter-vlaemsche
taele : in zuivere, van vreemde woorden ge-

zuiverde . . . (een van de idealen der renaissancisten) .
120. Wade : Fransman.
121 . Vier : vuur ; mincken : in waarde doen verminderen.
122, ghedincken : herinnering, aandenken.
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125. Erynnen : (hier worden de afgunstigen be-

doeld : zij zijn een broedsel van de Wraakgodinnen) .
128, tooghen : tonen, verkondigen.
131, ingheven : ingeving.
133, in sijnen gheest op rijsen : zich geestelijk
verheugen in een dichterlijke en geestelijke roes .

135

I40

1 45

Te meer : want by oock tuyght de god-salighe wonden f
Die d'alderhooghste L i e fd' in sijn hers heeft ghesonden .
Het welck by soo wel doer/ das by naer corte daeghen/
Verwonnen zijnde nijt/ aen elck-een sal behaeghen .
C 1 i o dit al gheseyt met een schoon-lichtigh wesen/
Heeft sank/ en clank gheschurst f en my was op gheresen j
Met P h y lli s J mijn hert-soetf die met my was to velde/
Al-waer den D e n d e r loops in de visch-rijcke S c h e l d e
En ons ghewesen claer/ boven Ghendt de gheturde/
De Fame, die nu haer hoogh-op to vlieghen purde/
Met L a u r i e r, ende M i r t haer gout-schoon hair ghevlochten f
Die d'Eer, en d'Eeuvvigheydt uyt den Tvvee-bergh haer
[brochten.
DAVID VANDER LINDEN .

SON

T 146 . eer, herstel van drukfout eeer.
135 . tuyght : legs getuigenis of van, verkondigt .
137 . naer : na.
139, schoon-lichtigh : schoon-lichtend, stralend .
140, gheschurst : geschorst, gestaakt ; my op gheresen : mij in de hoogte gestoken.
141 . Phyllis : (ale sonnet II) de geliefde, door
David van der Linden zelf bezongen .
143 . de gheturde : de torenrijke ; Ghendt : (geboortestad van J. de H .) .

Zw. dr . 21

144. Fame : (bier ,verpersoonlijking van de
roem en de bewondering voor de dichter) .
haer purde : zich inspande.
145. Laurier ende Mitt : (ale de terzinen in bet
sonnet „Tot Phoebum") .
146. Twee-bergh : Helikon en Parnassus, zetel
van de Muzen ; brochten : brachten ; David
vander Linden : (zie Namen-index) .

SONNET

Is dan in die claer beeck/ in die beeck van C a s t a e 1 e
Oyt yemand soo ghedoopt ghelijck dit Musen-kinds?
Of heeft der Musen G o d t oyt eenigh Gheest bemint f
Soo by does dit schoon licht der Neder-landsche taele?
5

Io

T'en is niet moghelijck . Want t'blijckt al t'eenemaele
Door dit gheest-vroedigh werck diep-sinnelijck versint ;
Een werck waer R o o s e-M o n d C u p i d o self verwint f
Hem quetsend' in het spits van haerder ooghen straele .
Als ick dees Roose-M o n d sack eerstmael uytghestelt f
Riep'ick, guide G o d i n n', verlaet u P a p h i velt
Daer d'afbeel tsels in-schoon van dese Blom ghebrekenf
Verlaet u P h y c h e schoon, ghy tooverende wicht ;
desen Roose-M o n d wel ander schoonheydt licht/
Niet weerd om eens by haer to moghen zijn gheleken .
In

Aensiet de diepte .
F . VANDER BEKEN.

L 10 en 12. vocatief-komma's.

1 . Castaele : (Gr. Myt.) de bron Castalia op de

Parnassus, wier dronk dichterlijke bezieing
schonk .
3 . der Muzen Godt : Phoebus. (De zin is ; kreeg
ooit iemand zo rijke dichterlijke gaven ?) .
5 . t'eenemaele : helemaal .
6 . gheest-vroedigh werck : geestelijk hoogstaande
werk (gedichtenbundel) ; versint : geinspireerd .
9 . uythgestel : geschreven.
10 . guide godinn' : Aphrodite ; Paphi : (Gr. Myt .)
plaats op Cyprus, waar in de Oudheid Aphrodi~e (Paphia) vereerd werd .
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11 . daer : waar ; in-schoon : zeer schoon .
12. Phyche : Psyche, mooie vlindervleugelige

geliefde van Eros (Gr . Myt .) ; wicht : Cupido .
13. iicht : ligt .
14. niet weerd om : niet eens verdienend (vergeleken to worden bij de schoonheid van
Psyche) -- zo grote schoonheid, das zij niet
eens kan vergeleken worden bij de mindere
sch . v . Psyche .

Aensiet de diepte : Kenspreuk van F. van der
Beken (zie Namen-index) .

In Rythmis his ' 'l offendi quod honestati, aut
Christians moribus adversetur, quare poterunt ad honestam multorum recreationem praelo committi, & divulgari .
Laur. Beyerlinck S . Theol . Licent.
Canon. & Censor Antverp .
Met gratie ende Privilegie voor ses Iaeren .
Buschere.

In Rythmis . . . : „ deze verzen bevatten nets
dat in strijd is met de eerbaarheid, of met de
kristeljke opvattingen; derhalve molten ze tot
eervo le ontspanrung van velen verspreid
worden ."

Privilegie, voor ses iaeren : alleenrecht van uitgave voor de tijd van zes jaar .
Beyerlinck : (zie Namen-Index) .
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BIJLAGEN

I

LOF MYNS LIEFS HAER-TROS . (1611)
Och Haer ghestruevelt Haer, das soo vlammende blinckt,
Dat ghy Phoebus Haer-schyn verre ten onder brinckt :
Wie sal het minste deel van u weerde beschryven,
Of hide peen' en sal spraeck-aerme vele blyven ?
s Ghy zijt de kroon des hoofts, en van het hoofs een hoofs,
Van schoonheydt zijn zij oock, die van u zijn berooft :
Al-waer oock Venus self met schoon purper omvanghen,
Met Ganges klaer ghesteent', met Tagus goudt behanghen,
Of al-waer zij oock naeckt, soo zij voor Paris stondt,
10 Als haer des schoonheydts prijs den Appel wierdt ghegont ;
Den traegh-voetighen Godt sou de waigh van haer steken,
Siend' het schoon-maeckend' Haer aen zijn huysvrouw' ghebreken .
Zijt ghegroet, gulden Haer, ghy zijt die myn lief schoon,
Oock boven Venus doer spannen des schoonheydts kroon .
1 5 Rondom 'themelsch' aenschyn, kondt ghy u rycke spreyden,
En tusschen uws ryckx pael u selven nochtans leyden
Ghy, myns liefs ooghen-strael belommert en beschaut
Brekend' haer sterck ghesicht, 'twelck myn herte benaut :
1 . ghestruevelt : gestreuveld, in lichte krullen
opgekamd .

2. Phoebus : (Gr. Myt.) zonnegod, wiens hoofd
met een stralenkrans omgloord was ; ten onder
brinckt : overtreft in glans .
3. minste : kleinste ; weerde : waarde.
4. spraeck-arme : (bepaalt penn') woordarme .
7. al waer . . . : ook indien venus in purper

gekleed zou zijn . . .
8. Ganges : hoofdrivier in voor-Indie ; Tagus :
stroom in Spanje.
9. soo zij : zoals zij ; Paris : (zie boven, De gheboorte der Liefden, 75).
10. appel : twistappel van Eris, de godin van
de Tweedracht ; ghegont : gegund.
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11. traegh'-voetighen Godt : Paris (Trojaanse
herder) ; de waigh van haer steken : afkeer hebben
van haar .

12. ghebreken : ontbreken.
13. ghy zUt : gij zijt het.
15 . themelsch' aenschyn : het firmament ; u rycke :
uw rijk.

16 . pael : grens.
17 . ooghen-strael : stralende bilk van de ogen
(lijd. voorwerp) ; beschaut : beschaduwt.
18 . ghesicht : bilk ; benaut : benauwt, vrees aan-

jaagt.

Het voor-hoofs van ivoir set ghy hooghe verheven,
En
schynt als Over-heer hem zijn vrydom to gheven .
20
Och was een aensien ist, als ghy in een root lint,
Het liefde-flauw ghesicht van den minnaer verblindt
Als ghy d'halsen, ghelyck van glimperende duyven,
Der Sonne-straelen kracht to rugghe doer weerschuyven :
25 Als ghy als eenen Pauw die zijnen steers ontpluyckt,
Verwen duysenderley reghen-bogich ont(p)luyckt :
Als ghy Piramidael, en for-wys opghedreven,
Een oprechte vlam'viers op myns liefs hoofs doer beven .
Dit is het vier, o lief, het welck gheeft een voor-wys
30 Van dien u met goedt recht behoordt, hemelschen prys .
Op Tulles hoofs voor-tijdt een licht vier quam ghesoncken,
Voor-segghende de kroon, hem naedemael gheschoncken
Maer dit schyn -baerich vier van hem rasschelijck vloot,
Als een vermeynde sterr' die spyse-loos valt door .
35 Het ewe jeuchdich blyft, groeyende met u oude,
Altoos meer ende meer ghelijckende den goude ;
Altoos meer ende meer to kennen ons het gheeft,
Dat ghy een Koninghinn' van alle vrouwen leeft .
Wie en verwondert niet to sien de gouden stringhen
40 Uyt der natueren gheest onder elckander vringhen?
Noyt Delphin inde zee in zijn weer-stille jacht,
Soo menighen speel-keer onder elck-ander vlacht ;
19 . set ghy hooghe verheven : plaatst gij sterk in
relief.
20 . Over-heer : opper(leen)heer, gebieder.
21 . een aensien : een aanblik, een wonderbaar

jets.

22 . liefde. Iauw ghesicht : van liefde kwijnende

ogen, bilk .

23 . glimperende : zeer glimmende.
23/24. . . . de zin is mij onduidelijk.
25. ontpluyckt : ontvouwt.
27. piramidael : in pyramidevorm ; for-wijs : in
vorm van toren ; opghedreven : opgekamd en
opgebonden .
29. vier : vuur ; voor-wys : voorafbeelding .
31 . Tulles : Tulles Hostilius, derde Romeinse
Koning (672/40 v. Chr.) ; voor-tydt : vroeger .

32 . naedemael : naderhand, later.
33 . schyn-baerich : schijnbaar, onwerkelijk.
34 . vermeynde : vermoede, niet echte ; spyse-loos :
bij gebrek aan spijs, aan licht .
35. met u oude : met uw leeftijd, naarmate u
ouder wordt.
39. verwondert : verwondert het ; stringhen : haarvlechten ; uyt dernatueren gheest : natuurlijk, uit
eigen kracht, niet kunstmatig ; onder elckan4er
vringhen : zich verstrengelen.
41 . Delphin : dolfijn ; weer-stille jacht : jacht bij
kalm weder.
42, speel-keer : spiraalbeweging ; vlacht : vlocht
(de zin is : nooit vlecht een dolfijn in zijn jacbtgebied zoveel spiralen en krullen (bewegingen),
als er zijn in uw haarvlechten) .

45

50

55

60

65

Noyt, als de Son met haer ongheweert vyandtraeyen
Der winden hers gheblaes verbiedt spytich to waeyen,
Noyt dan den voghel-heer en draeyt soo in zijn vlucht
En met zijn vloghel-scheers en maeyt de soete lucht .
Och Haer, ghevlochten Haer ! De spin tot gheender uren
En breyde sulck een net uyt den gheest der natueren
Noyt den zyd'worme veegh, als hem de doodt quam an,
Hem selven uyt hem self sulck weerdich dootkleet span
Tis de Goden een vreucht, een wonder voor de menschen ;
Des' eerent, en ontsient ; de die om 'tselve wenschen .
Het is, het is den nest van Venus roeck'loos kinds,
Ghewapent, en ghevleerckt, bedriegher naeckt, en blindt :
Hier wierdt eerst opghevoedt als in een weerde plecke,
Als in eenen speel-hof bevrydt van alle vlecke :
Van dit Haer zijn natuer', en zijn ghewaech by track ;
In dit Haer by zijn torts hers-brandende eerst onstack :
Van dit Haer by de pees' van zijnen boghe draeyde ;
Dit Son-luysterend' Haer zijns ooghen strael uytlaeyde :
Van dit Haer worden hem zijn vloghelen ghemaeckt :
Van dit Haer, soo by is, quam by eerst moedernaeckt :
Hier lerd' by eerst den mensch waen-trouweiijck bedrieghen,
Siende 'tself met den winds licht-veerdehjck vervlieghen.
Dit is, dit is de torts, die myn herte, Lief, schendt :

43 . noyt, als : nooit, wanner (leidt een ondergeschikte zin in) ; ongheweert : door nets afgeweerd, tegengehouden : vyandtraeyen : hels

stralen .

44. hers : geweldig ; spytich : woest (de zin is

nooit, bij ongerept zonnegloren, cirkelt de
arend zo veelvuldig in de lucht, als er krullen
zijn in haar „ghestruevelt" en gevlochten haar) .
45. voghel-heer : vorst van de vogees, arend .
46. vooghel-scheers : het zeis, scheermes, of de
sikkel van zijn vleugels (alles nog al ver gezochte vergelijkingen) .
47. tot gheender uren : nooit.
48 . uyt den gheest der natueren : uit eigen instinct.
49. veegh : de dood nabij ; quam an : naderde .
50. weerdich : kostbaar ; span : spon .
52 . eerent en ontsient : eren het en ontzien het
(hebben ontzag er voor) .
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53 . Venus kinds : Cupido .
54 . ghevleerckt : gevleugeld.
55 . wierdt : werd het (nl. Venus' kind) ; weerde
plecke : waardige plaats .
56 . vlecke : vlek, besmetting, gevaar.
57. ghewaech : initiatief, waagspelen der liefde ;
track : trok.
58 . torts : toorts ; hert-brandende : vurig branden-

de.

60 . Son-luysterend' haer : haar vol zonneglans ;
uytlaeyde . . . . : doofde het licht van zijn ogen,

verblindde hem.
61. vloghelen : vleugelen .

63. waen-trouwelUck : op grond van ongegronde
hoop .
65. torts : toorts.

70

75

80

85

90

94

Dit is de straffe pees' die my den schicht toesendt :
Dit is den klaeren glans die'ck niet en kan verdraeghen :
Dit is 'svloghels ghespan, die my over-al jaeghen :
Dit is 'tonstandich Haer, 'twelck met u hers hem vout
'Twelck my nu hope gheeft, en nu weder verflout :
Dit is bet Haer bet welck my duysent, duysent werven,
Van der Sonnen op-ganck, tot onderganck doer sterven
Dit is het Haer het welck door zijnen wilden gloet,
Met u vreedtheydt myn doodt ghesworen hebben moet.
Och wanneer sal dien loch, dien soeten loch eens schynen,
Dat door myn lank verdrach'des' vreedtheydt sal verdwynen !
Dat ghy d'ontrouwe vluch van u licht-vliegich Haer,
Noch 'thooveerdich opstel niet en suit volghen naer
Maer siend' bet sely' altijdt ghehoorsaemheydt u bieden,
En naer den will'uws handts, nu bier, en nu daer vlieden
Siende dat pluym-saecht is ; suit my ghenade doen,
En myn ghetrouwe liefd' oock saechtelijck opvoen .
Nu dan, nu dan aensiet mijne betraende ooghen,
Laet mij die met u Haer, lief, eens soetelijck drooghen :
Van mijnder traenen vloedt sal ickt dan maecken nat,
Dat door-gaens leken sal van overvloedt heel sat
Dan sal ickt aen mijn hers, gheroost door des brandts pijne,
Vlechten tot laevenis, als koele medecijne .
Och lief, och lief, laet toe d'welck u niet schaen en mach,
En my bringhen nochtans uyt myn bitter gheklach
Dan sal ick met myn dicht soo hoogh' uwen naem heffen,
Dat den hemel den prys lichtelijck sal beseffen ;
En segghen dat met recht Godt u Haer heefx ghestelt
op 'topperste des hoofts, als alder vrouwen beldt .

Br.
68 . 's vloghels ghespan : de twee vleugels.
69. 't onstandich : ongestadig, lichtzinnig ; hem
vout : zich voegt en schikt (naar uw onstand-

vastig hart).

70. verflout : verzwakt, ondermijnt.
76. lank verdrach : lang geduld, verdraagzaam-

heid.
77. viuch : bnw . : de vlugge ontrouw.

78 . 't hooveerdich opstel : de trotse, uitdagende
hoge haardracht ; voighen naer na-, involgen .
81 . dat : dat bet ; ghenade doen : genadig zijn ;
opvoen : opvoeden, leiden .
86 . dat : dat bet ; doorgaens : ononderbroken ;
sat : verzadigd .
89 . niet schaen en mach : niet kan schaden .
94 . beldt : beeld, voorbeeld .
167

II
BRONNEN EN AANTEKENINGEN
TITELBLAD .

Griec ksche : als voornaamste bron words ongetwijfeld Anakreoon bedoeld ;
het is echter best mogelijk das de auteur zich merle heeft laten inspireren
door Remy Belleau's Franse navolging ; en welhcht is de Nederlandse
vertaling van zijn vader hem een girls geweest . In zijn Biographisch
Woordenboek,1821, III, 61, beweert P . G . Witsen Geysbeek die vertaling van FranCois de Harduwijn to hebben gezien ; het is ons echter
nog met gelukt die terug to vinden.
„Roose-mond" bevat drie Anakreoon-gedichten :
1 . de ode „Onlancx den middernacht ontrent" (blz . 37-38),
2 . de „Elegie" (blz . 47-51),
3 . de „T' Samen-clap tusschen den Wegh-gangher met het D uyfken"
(blz . 71-73) .
(Zie beneden bij de afzonderlijke bespreking .)

Latjjnse : wellicht zijn hier bedoeld reminiscenties aan Ovidius (Tristia en

Amores) ; aan Catullus' Lesbiahederen (Catullus werd toen heruitgegeven door Daniel Heinsius, en in een lofdicht op „Roose-mond"
citeert Antonius Sanderus benevens Heinsius, Lemutius . . . ook Catullus
als voorganger in de minnepoezie) ; onder de neo-latinisten moeten
Janus Secundus (Basis), Bultelius (Carmina) en vooral Janus Lemutius
(Ocelli 1579, Idylha 1602 Leuven, Basis 1604) worden vemoemd .
Vermits de Harduwijn zelf in sonnet II verwijst o.a, naar Lernutius'
„Hyella schoon-ghe-ooght", en de ogen van de gehefde het bindend
motief zijn in „Roose-mond", zijn de „Ocelh" zeker een van zijn hteraire
inspiratie-bronnen geweest .
In 42 gedichten bezingt Lernutius de ogen . Amor bewoont ze en schiet
van daaruit zijn pijlen af ; de ogen zijn sterren, die de dichter licht
schenken en hem met hun vuur verteren ; zonder hun licht dwaalt hij
in nachtdonkerte en weent : zoveel motieven, waarvan „Roose-mond"
ons echo's brengt - al hebben wij geen rechtstreekse parallelteksten
kunnen ontdekken.
Zoals bekend, heeft Lernutius de Secundus-traditie der Basis, met zijn
Ocelli in nieuwe richting gestuurd, evenals later Eufrenius met zijn
Coma (1601) weer een andere richting insloeg . Het aktueel-nieuwe
van de Ocelli moet jonge dichters toen wel bekoord hebben .
(In een interessante bijdrage
Nieuwe Taalgids, 458 jg . blz . 148
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wijst A . P . Braakhuis er op das, terwijl Secundus door „hartstochtelijke
levensechtheid" bewogen werd, bet bij Lemutius nets dan „elegant
spel en stilering" zou geweest zijn . De amoureuse lyriek zou overigens
in de kring van neo-latinisten to Leiden hoofdzakelijk als „geestelijke
sport en blijk van eruditie" beoefend zijn geworden .)
Overigens ook in de moedertaal werd die sport toen beoefend . De
nieuwe uitgave van „Den Bloem-hof van de Nederlantsche leught"
(1608 en 1610) door Dr . L. M. van Dis en Dr. Jac . Smit (voor de
Stichting „Onze Oude Letteren", in 1955) heeft dit weer duidelijk
in bet licht gesteld en sevens belangstelling gewekt voor bet hoge
peil en voor bet Petrarkistisch karakter van de toenmalige amoureuse
sonnetten . W. A. P . Smit (Nieuwe Taalgids, 49e jg,, blz . 46 - 47)
onderscheidde een dubbele groep sonnetten : een welluidende, echt
„Hooftiaanse", en een veel minder welluidende. N. A . Donkersloot
(ibid., blz. 259 - 262) toonde zich eveneens getroffen door bet
Hooftiaanse „van sfeer, stijl en beelden", alsook door bet opeens
aanzwermen van vrij talrijke ogen-sonnetten" in eenzelfde bundel .
Beiden beklemtonen aldus een Hoofs-resonantie in die sonnetten
Maar zou men niet evenzeer van een de Harduwijn-echo mogen gewagen ? En zouden bedoelde ogen-sonnetten, en vooral bet „roosenmont"-sonnet (17) de Justus de Harduwijn-signatuur niet kunnen
dragen ? Zonder bier in bijzonderheden to treden, moge er enkel op
worden gewezen das 1608, bet jaar waarin „Den Bloem-hof" verscheen, ook bet jaar was waarin Prof. E . Puteanus (Leuven) de
Harduwijn tot publiceren aanmoedigde (zie boven, blz . 67) ; en
bet is zeer goed mogelijk das Puteanus, die in vriendschappelijke
betrekking stond tot Daniel Heinsius (Leiden), hem enkele poetische
„proefstuxkens" van zijn beschermeling heeft toevertrouwd .
En in elk geval danken die ogen-sonnetten bun eerste inspiratie .
aan de Lernutiaanse Ocelli-roes.

Franchoysche : dit zijn de Pleiade-dichters du Bellay, Belleau, Desportes en

Laugier . (Ronsard heeft bij niet nagevolgd) .
Beneden worden de incipit-verzen van de vermoedelijke bronnen aangehaald ; de volledige teksten km men vinden bij Foncke (Roosemond,
Seven Sinjoren,1922, blz .107--131), als ook in onze Hard., blz . 345 en vlg .

OPDRACHT

De geest, die uit de opdracht spreekt, is bet Renaissance-besef van de
waarde van de eigen moedertaal . Een eerste opwekking daartoe vonden
de renaissancisten wellicht in Horatius' „Ars poetics", waar een pleidooi
voor de moedertaal gehouden words .
De rechtstreekse bron van de inleider G . Caudron is echter du Bellay's
„Deffence et Illustration de la Langue Francoyse" (Paris, 1549), ni . de
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aanvang van hat eerste hoofdstuk „L'Origine des Langues", alsook enkele
gedachten uit II, 12 „Exhortation aux Francoys d'ecrire en leur Langue" .
Men raadplege de heruitgave van „La Deffence" door Henri Chamard
(Paris, 1948) .
Daarenboven herinnert Caudron's argumentatie i .z . hat beoefenen en
zuiveren van „onse vaderlandtsche taele", alsook zijn overtuiging niet
to moeten onderdoen voor „den Franchoys / Spaignaert of ltaliaen" aan
Henrick Ackermans' pleidooi in de „Apologia voor alle de poeticsche
werken van mijn Heere vander Noot" (1580-85) .

Sonnet „Tot Phoebum" herinnert aan, is wellicht made geinspireerd door
hat eerste sonnet uit du Bellay's Olive „Je ne quiers pas la fameuse
couronne .
Sonnet I, naar Remy Belleau . „Voeu a l'amour" : „Las fruits versez du giron
de 1'Autonne" .

Sonnet III, herinnert aan Jacques Tahureau : „Contra le temps je to veux
maconner" (Poesies,1554, blz . 66) .
Sonnet IIII, naar J . du Bellay :
„0 beaux cheveux d'argent mignonnement retors" (Las Regrets, 1558) .

Sonnet V, naar J, du Bellay :
„Ce ne sons pas ces beaux cheveux dorez" (Treze sonnets de l'honneste
Amour, II) . Een gelijkaardig motief vindt men bij Ronsard, Cassandra,
XXLVIII en CXXVIII .
Sonnet IX, naar Desportes :
„Du bel oeil de Diane est ma flamme empruntee" (Amours de Diane
I,11) .
Sonnet X, naar Honorat Laugier de Porcheres
„Ce ne sons pas des yeux, cc sont plutot des dieux" (Sur les yeux de la
duchesse de Beaufort) .
Sonnet XIII, herinnert gedeeltelijk aan Louise Labe (1525-1566) :
„ Je vis, j e meurs . . . ,
of kan teruggaan op Desportes :
„Prive des doux regards qui mon ame ont ravie" (Diane, II, 6) .
Sonnet XV, naar Desportes
„Las je ne verray plus ces soleils gracieux" (Diane, II, 40) .
Sonnet XVI, naar du Bellay :
„Ces cheveux d'or sons les liens, Madame" (l'Olive, X) .
Sonnet XVII, naar Desportes
„Tu t'abuses, De Cour, pensant representer" (Diverses Amours, Sur son
pourtrait) .
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Ode, (zie boven, Griekse bronnen) .
Het oorspronkelijk voorbeeld is Anakreoon . Maar behalve een mogelijke, zelfs waarschijnlijke be'invloeding door de Nederlandse vertaling
van Justus' vader, kunnen de Latijnse vertaling van Henricus Stephanus
(1554) en de Franse van Remy Belleau (1555) ook aan de grondslag van
J . de Harduwijn's vertolking liggen . Een vergelijkend onderzoek diet
bronnen brengt een sprekende ekwivalentie met de Grieks-Latijnse tekst
aan bet licht, terwijl tevens sporadische invloed van Belleau aanwezig
is (vgl . Hard., blz. 149 . 183) .

Sonnet XIX, naar du Bellay :

„Le grand flambeau gouvemeur de l'annee (1'Olive, 31) . Een zelfde
motief treft men bij Ronsard aan :
„Quand le grand oeil daps les Jumeaux arrive" (Cassandra, CXCVIII) .
R. Visscher vertaalde hetzelfde original in zijn sonnet :
„Als hat groote oog, dat alle dingen verfraait" .
Sonnet XX, naar Desportes :

„Voicy du gay Printans 1'heureux advenement (Diane, V) .
Wellicht is bier ook invloed van Ovidius :
„Frigora jam Zephyri minuunt" (Tristia, III) .
Simon van Beaumont (vgl. Hard., blz.194) vertaalde als volgt :
„Nu komt de zoete lame vemieuwen ons den tijd

„Mars en Cupido zijn op wegen en in velden,

D'een neemt jong minnaars aan, en d'ander strijdbaar helden,
En elk to storten poogt, d'een tranen, d'ander bloed,
Cupido met zijn bogen en Mars met bloote zweerden."
R. Visscher, in een gelijkaardig sonnet, zegt dat Mars in de lame werft
om strijers, en Cupido om vrijers.

Sonnet XXI, naar Belleau :

„Amour estant lasse de trainer par les cieux" (1e Journee de la Bergerie) .

Sonnet XXII, naar du Bellay :

„Garde toy bien, o gracieux Zephire" (l'Olive, IX) .

Sonnet XXIII, naar du Bellay :

„Face le Ciel, quand it voudra, revivre" (1' Olive, XIX) .

Elegie (van Swaerveld)

Het verheerlijken der bekoorlijkheden van de geliefde in een zg . „portret
van de geliefde" was een echte Renaissance-mode . De vertalingen en
navolgingen van de Oden van Anakreoon door Ronsard (1552) en
Belleau (1555), benevens de stroom van „Blasons Anatomiques du
corps femenin" (Paris 1550), ontketenden een echte wedijver in bet
berijmen van dergelijke portretten . In nagenoeg altijd dezelfde volgorde
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words de toverkracht van het haar, de ogee, de wenkbrauwen, de mond
de tanden en hppen, het gelaat, de kin, de hals, de borsten bezongen .
De Nederlandse Ronsard, Jonker Jan van der Noot, deed het in zijn
„Ode aen Olympia" en in zijn „Cort Begryp der XII Boecken Olympiados" (1579) .
Jacob van der Schueren dichtte, eveneens naar Ronsard, een „Kluchtigh
versoeck our 't Liefs ofbeeldinge" (Nederduytschen Helicon, 1610, blz .
319) .
J. de Harduwijn volgde in Roosemond (1613) waarschijnlijk Belleau
na (1e Journee de la Bergerie), al km ook de invloed van zijn vader
Francois, die Anakreoon's Oden vertaalde, doorslaggevend geweest zijn .
In 1615 kwamen de „Twaalf Sonnetten van de Schoonheyt" (Apollo oft
Gesangh der Musen) - en zo gaat de rij voort .

Sonnet XXVI : een rechtstreekse bron is mij onbekend . Maar gelijkaardige
motieven treft men in veel renaissance-gedichten aan . De aanvangsverzen van een sonnet uit „Den Bloemhof van de Nederl . Ieught"
(Amsterdam, 1608, Hz . 12) wijzen op eenzelfde oorspronkelijke bron
„Cupido soo ghy zijt niet anders als een kint,
Hoe court ghy dan een Heer to zijn van Heeren . . . ."
en verder (2e str.) : „Cupido soo ghy zijt altijt al even blinds,
Hoe court das ghy so juyst mijn herte altijt vint . . . ."
Zelfde echo's hoort men ook bij van der Noot :
,, . . . .was mach de hefde wesen?
Is sy soet ende goes, hoe valt sy hers in desen ? . . . .
uit een sonnet naar de Baif en Petrarca.
Sonnet XXVII, naar Desportes :

„Je me veux rendre Hermite, et faire penitence" (Diane, II, 8) .

Sonnet XXVIII, naar du Bellay :

,,Or que la nuict son char estoile quide" (l'Olive, 54) .

Sonnet XXIX, naar Desportes

„Si je me siez a l'ombre, aussi soudainement" (Diane, II, 3) .

Sonnet XXX, naar Desportes :

„Dieu des hommes perdus, sera-ce jamais fait" (Diane, II) .
Ook bij Ronsard en andere Pleiade-dichters is er vaak spraak van Tantalus, Ixion. Lethe, enz .

Echo XXXII : dergehjke „echo"-voorbeelden km de H . gevonden hebben
o .a. bij du Belay, in het „Dialogue d'un Amoureux et d'Echo" (Poesies,
1549, I, 273) ; of bij Janus Secundus in zijn „Victor et Echo" (Opera,
1541) .

Liedeken, naar Belleau : „Comme la vigne tendre" (1e Joumee de la Bergerie,
II), das overigens teruggaat op Ronsard's Amours (L. II, 25) . Jonker
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Jan van der Noot volgde Ronsard na in zijn „Ode aen Olympia" .
Janus Secundus behandelt eenzelfde motief in zijn Basium II, en wellicht
moeten wij de eerste bron bij Properties en Ovidius zoeken .
T'Samen-clap, naar Anakreoon (hetzij rechtstreeks, hetzij wellicht in het

spoor van Francois de Harduwijn, o£ van Belleau : „La Colombe et
le Passant" . In elk geval beantwoordt de H .'s titel aan die van Belleau,
ook de alternerende aanduiding van de spreker „Den Wegh-ganger" „Het Duyfken" . De verzen 7/8 en 32 wijzen eveneens naar Belleau .
Andere verzen daarentegen staan dichter bij het Gr . origineel (vgl .
Hard., blz. 181/182) - Ronsard dichtte op zijn beurt een „Ode de la
Colombelle" .

Sonnet X:XXIX, naar du Bellay

„Qui a pee voir celle que Dele adore" (l'Olive, XVI) .

Sonnet XL, naar Belleau :

„Line porte-flambeau, seule fille heritiere" (1e Journee de la Bergerie II)
Het maan-motief herinnert o .a . ook aan Properties (III, 16) : „lung
ministrat iter . . ." .

Sonnet XLI, naar Belleau :

„Ce jourd'huy que chacun prodigue sa largesse" (Sonnets) .

Sonnet XLII, naar Desportes

„Ces eaux qui sans cesser coulent dessus ma face" (Diane, 49) .
Sonn et XLVI, naar Desportes

,,He, ne suffit-il pas qu'Amour trop anime" (Diane, II, 11) .

Sonnet XLVII, herinnert enigszins aan Desportes :

„O lict! s'il est ainsi que to sois invente" (Diane, I, 7) .

Sonnet XLVIII, wellicht naar Belleau :

„t'esbahis-tu si de soupirs ardans un escadron s'eslance de ma bouche"
(Oeuvres, blz . 127) .

Claght-dicht, naar Desportes

„Beaute, si chere aux yeux, et si cruelle aux ames" (Elegies I,13) .
Desportes heeft 88 verzen, de Harduwijn 74 .

Lof myns Liefs Haer-Tros .
I . Auteurschap .

Dat lofdicht (94 alexandrijnen) verscheen in 1611 anoniem, als bladvulsel van het laatste vel, na de Nederlandse vertaling van E . Puteanus'
Comes . [Eryci Puteani Comes, dat is Bras-gods ofte slemp-feeste der
Cimmerianen, in ghedaante van eenen Droom . Uyt den Latyne in
Neder-landtsche taele overgheset, door P . S . Tot Loven, By Phhps
van Dormael,1611] .
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In een woord vooraf van „Den Drucker Tot den Leser" lezen wij volgende belangrijke verantwoording : ,,
„Goedtwillighe Leser, om gheen plaetse to verliesen, sal ick dese
overgheschoten blaederen oock met let lesen-weerdichs bekleeden .
Ghelijck den ackerman gheen goedt lands onghesaeydt en laet : alsoo
moet ick oock dit wit overblyfsel oor-baeren . Oock t'ghene bier by
komt, sal ghelijck naer de Maeltydt, eenighe lieflijckheydt zijn, om eenen
goeden mondt to maecken : jae om een goes ghevoelen teghen den ghenen,

die bet selve ghemaeckt heeft . Want ghelyck my sommighe van zone Ghedichten in handen ghekomen waeren, weerdich om aen Comus taefel, ende
in een gheestvroolijcke vergaederinghe gesonghen to worden, soo heb
ick dit kuysch min-liedt, seggh' ick, den Lof op zijn Liefs Haer-Tros, uytghekosen : waerin ghy verstaen soudt, was onse spraecke doen kan, als zjj een
fraey verstandt ghevonden heeft ."

Prof. Dr . P. de Keyser heeft bet gedicht daar ontdekt en als eerste bet
vermoeden uitgesproken das Justus de Harduwijn er de auteur van zou
kunnen zijn. (v gl . in de „Verslagen en Mededeelingen van de Kon . Vi.
Academie 1927" : „Een onbekend Minnedicht van Justus de Harduyn,
verschenen in 1611" .
Prof. Dr . M. Sabbe daarentegen, schreef naderhand bet gedicht toe aan
Erycius Puteanus . ( vgl . de „Verslagen en Meded . Kon . Vi. Ac. 1932,
blz . 585-589, „En onopgemerkt Nederlandsch gedicht van Erycius
Puteanus?" .
Wij delen de mening van Prof. Dr. P . de Keyser en geloven das Puteanus,
aan wie Justus de Harduwijn zijn minneliederen ter beoordeling toevertrouwd had en die ze zeer bewonderde (vgl . boven zijn Latijnse brief
d .d . 10 mei 1608), zijn uitgever Philips van Dormael er toe aangezet
heeft, die to publiceren - voor zover een gelegenheid zich daartoe
bond . Zo hoopte hij zeker de nog steeds aarzelende auteur zelf aan to
moedigen, en eveneens de poezieminnaars op bet nieuwe geluid anent
to maken .
Uit „sommighe van zijn ghedichten (hem) in handen ghekomen",
koos van Dormael de „Haer-Tros" . Wie bet gedicht leest, voelt zich
dadelij k in de Koosemond-sfeer : woordenschat, beeldspraak, versbouw klinken gelijkluidend . De publikatie er van in 1611 zal ongetwijfeld de Harduwijn's vrienden Caudron en van der Linden aangespoord
hebben tot bet uitgeven van andere gedichten over to gaan .
Merkwaardig zijn de van Dormael-echo's in G . Caudron's opdracht :
1 . v . D . „sal eenighe lieflijckheydt zijn"
C . „dese gheleerde lieffelijcbeydt" .
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2 . v. D . „ghelijck my sommighe van zijn Ghedichten in handen ghekomen waeren"
C . „eenigh deel derselver/ my ter hands gecommen" .

3.

V.

D . „waerm ghy verstaen soudt, was once spraecke doen kan . . ."
C. „merckt dan of wy once taele met prijs-weerdigh en moeten
achten" .

Het komt ons derhalve gewenst voor, de „Haer--Tros" in een bijlage
bij de Roosemond heruit to geven . Voor zover bekend, is das lofdicht
het eerste gepubliceerde Nederlandse vers van J . de Harduwijn.

II . Bron
Een rechtstreekse bron is nog niet ontdekt . Maar de op mytologische
leest geschoeide bouw van het uitvoerig gedicht doer zo'n bron vermoeden. Ongetwijfeld ligt die in het domem van de in het RenaissanceFrankrijk zo populaire : „Blasons anatomiques du corps femenin"
(Paris 1550), die de Pleiade-dichters als voorbeelden dienden tot talrijke
lofdichten op afzonderlijke vrouwelijke bekoorlijkheden .
Zo zijn er lofdichten op het „haar" van de geliefde, o.a . bij Jean de
Vauzelles (t 1559), Melin de Saint-Gelays (1487-1558), Ronsard, du
Bellay, Belleau, Desportes, enz . - Maar geen loops volledig parallel
met de „Lof myns Liefs Haer-Tros" .
Er is evenmin rechtstreekse beinvloeding geweest door A . Eufrenius
„Coma" (Poemata, Lugduni Batavorum 1601, blz . 65-80), waar „Haar"lofdichten voorkomen o .a . onder volgende titels :
De Isabellae, se pectentis, comic
Amor ligatus crine Isabellae
De vario Comarum cultu
Capillos maximum esse corporis ornamentum .
AUTEURS EN GERAADPLEEGDE EDITIES

I . Joachim du Bellay

(1525-1560) .

1 . La Deffence et Illustration de la Langue Francoyse (1549) - Edition
critique publiee par Henri Chamard. (Societe des Textes francais modernes - Paris, Dither, 1948) .
2. Poesies francahses et latines de Joachim du Bellay, avec notice et
notes par E . Courbet - I - II. (Paris, Gamier, 1918) .

II . Remy Belleau (1528-1577) .
„Oeuvres completes", edition A. Gouvemeur,1867

III. Philippe Desportes (1546-1606) .
„Les Oeuvres de Phhlhppes Des Portes" (Anvers, Conhnx,1596) . Hoogstwaarschhjnlijk zal de Harduwijn deze Antwerpse uhtgave van 1596 gekend hebben.

IV. Honorat Laugier (? -1653) .
„Les Sonnets d'Amour du XVI`au XX'siecle", Choix par A . Seche .
(Paris, Michaud, z.j ., blz. 44) .
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III
LATERE OMWERKINGEN IN RELIGIEUZE ZIN
Latijns lofdicht van Andreas Hojus : licht gewijzigd in de aanvangsverzen,
opgenomen onder de liminaria van de „Goddelicke Lof-Sanghen" 1620 1 .

Sonnet I, omgewerkt als opdracht van de „Goddelicke Wenschen" --1629 -aan Hermannus Hugo S . J ., de auteur van de oorspronkelij ke „Pia
Desideria" 1624Sonnet XI, omgewerkt in „Gold . L.-S ." blz. 64, onder de titel „Op de Liefde
Godts"
„Mijn hers en t'Spieghel-glas, vertoonder van 't ghesicht" .
Sonnet XII, omgewerkt in „G. L .-S ., blz.172, onder de titel „Van de Vreese
des Oordeels" .
- zelfde incipitvers .

Liedeken - omgewerkt in „G . L.-S . blz. 81, onder de titel „Tot die Godts
Heylighen"
„Hemel-borghers, neemt eens acht" .
Sonnet XXV, id . in „G . L .-S .", blz.140, onder de titel „Den Sondaer beclaeght berooft to syne van Ghesighte" .
- zelfde incipitvers .

Sonnet XXVII, id. in G. L.-S ., blz.141, onder de titel „Den Sondaer claeght
aen yeder schepsel syn ongheval"
„Neen/neen, ick wil van bier : ick wil nu gaen beschreyen" .

Sonnet XXVIII, id . in G. L .-S ., blz.138, onder de titel „Den Sondaer claeght
aen yeder Schepsel zijn Ongheval" .
- zelfde incipitvers .

Sonnet XX:X, id. in G . L .-S ., blz.135, onder de titel : „Den Sondaer claeght
dat sijne pijn meerder is dan de pijne der hellen"
„Seght my/ mijn aerem Siel! zal 't dan nosh langhe sijn" .

Sonnet XXXI, id . in G . L .-S ., blz. 137, onder de titel „Den Sondighen
Mensche verhopt door de verdiensten Christi aen bet H . Cruys hem
naermaels to verblijden" :
„Helas! ten waer gheen nood/zoo dicks my to beswaeren" .
1 Opnieuw
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uitgegeven en toegelicht door 0. Dambre (Seven Sinjoren,1933) .

Sonnet XXXII, id . in G. L.-S ., blz .144, onder de titel „Den Sondaer zynde
ghevloden uyt de weerelt heeft echo tot zyn toe-spraeke"
„Och ! was hebb'ick verdriets op deser aerd gheleden !"
Sonnet XXXIV, id. in G. L .-S ., blz.146, onder de titel : „Den Sondaer, waer
by hem is keerende, en vindt niet dan teghen-spoedt"
„Ick dacht' in desen bosch/ de Weerelt heel t'ontvluchten" .
Sonnet XXXVII, id . in G . L .-S ., blz. 134, onder de titel : „Den Sondaere
verhaelt gheheel syne Ghesteltenisse"
„Als ick ter weerelt merck'/ hoe dat't met my al gaet" .

Liedeken, id. in G. L : S ., blz . 118, (behalve drie strofen), onder de titel :
„De Christelijcke Siele verheught haer in het kussen van 't Cruyce
Christi"
„Ghelijck den wijngaert seer" .
Sonnet XLII, id . in G. L.-S ., blz . 66, onder de titel : „Op de Liefde Godts" :
„De waeters/ die ghy siet langhst mijne wanghen leken" .

Sonnet XLVII, id, in G. L.-S ., blz .139, onder de titel : „Den Sondaer claeght
das de weerelt beneemt syn ruste" .
- zelfde incipitvers.
De Gheboorte der Liefde, door David van der Linden, omgewerkt onder de
liminaria van „Den Val ende Opstand van „David" 1620 -- de Harduwijn words er in geroemd als „hoofs der Duytscher Poeten" .
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NAMEN-INDEX

Grieks lierdichter uit de 6e eeuw v . Chr.
In 1554 verscheen to Parijs een Latijnse vertaling van zijn Oden, door
Henricus Stephanus .
In 1555 pubhceerde de Pleiade-dichter Remy Belleau een France vertaling .
Francois de Harduwijn vertaalde, near het getuigenis van zijn tijdgenoten, die Oden in het Nederlands . Ze werden niet in druk uitgegeven,
en het handschrift is niet teruggevonden .

ANAKRBOON :

Zuidnederlands rederijker, met kenspreuk „Aensiet de
diepte" ; waarschijnlijk behoorde hij tot de kring van de Catharinisten
to Aalst .
Van hem troffen wij nog een lofdicht aan onder de liminaria van
Judocus van Assche's „Schat des Scapuhers" (Antwerpen,1619) .
J . V . Assche was o .a . in 1620 prior van het Klooster der Carmelieten to
Aalst, en was ook met Justus de Harduwijn bevriend .

BEKEN, F. VAN DER :

(1525-1560) . Een der voornaamste Pleiade-dichters,
en de schrijver van „La Deffence et Illustration de la Langue Francoyse"
(1549) : het programme van de France renaissance .

BELLAY, JOACHIM DU :

BELLEAU, REMY :

(1528-1577) . Pleiade-dichter, vooral van pastorale poezie .

kunstschilder, tijdgenoot van J . de Harduwijn. Over hem
konden wij tot nog toe nets ontdekken . Indien het geen gefingeerde
naam is, zal hij wel to Aalst of to Dendermonde geleefd hebben .

BERT, FERDINAND :

( 1578-1627), was voorzitter van het priester-seminarie to Antwerpen, en censor van de boeken .

BEYERLINCK, LAURENS :

(1573-1655) . Bisschop van Gent (1617-21), en aartsbisschop van Mechelen (1621-55) . Was de bezieler van de contrareformatie in de zuidelijke Nederlanden, en een kunstmecenas .

BOONEN, JACOB :

BRAUNS S . J., DR . MARCEL :
BREDERO, GERBR . A . :

hedendaags dichter en kritikus, Gent .

(1585-1618) .

(of Bulteel) : ( fi 1607), Zuidnederlands neo-Latijns minnedichter ; in zijn (posthuum uitgegeven) Carmine (1614) bezingt hij een
„Loysa".

BULTELIUS, G .

CALENDS, HENRICUS : (~
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1653, Brussel), priester . Van 1609 tot 1624 was hij

„lands deken" van Aalst, en derhalve visitator van alle parochien uit
das dekanaat . Jaarlijks kwam hij naar Oudegem, en in 1614 sprak hij
zijn grote waardering voor J . de Harduwijn uit. (Zie boven, blz .15) .

CAUDRON, GUILLIAM : factor of „dicht-stelder" van de Catharinisten to Aalst .
Het betreft de oudere Guilliam ; geboorte- noch sterfjaar zijn gekend ;
vast staat das hij nog leefde in 1625 .
Voor 1622 heeft hij Jacob van Zevecote's Latijns treurspel „Rosimonda"
„ins Vlaamsche overghestelt" (Hat handschrift berust op hat stadsarchief
to Aalst en zal uitgegeven worden door Dr . A . Keersmaekers) .
Caudron's zoon, ook een Guilliam, (1607-1692) was eveneens Catharinist (wellicht factor), had dezelfde kenspreuk als de vader „Const
verheugt", en schreef een „Leven der groote Catharina van Alexandrian"
das posthuum in 1771 uitgegeven ward . Op hat titelblad words hij geprezen als de „hoogdravende rijmvloyende, gelaurierde Poet ende
Catharinist".
DESPORTES, PHILIPPES (1546-1606) . Pleiade-dichter, schreef zeer vloeiende
alexandrijnen.
(WILLEM VAN DER) : pastoor to Bouchoute en Waterdijk, ten tijde van
J. de Harduwijn . In zijn „Gheesteycke Dichten" (Antwerpen, 1622)
prijst hij : „Harduinum, die naar een groot verlanghen,
Gegeven heeft in druck veal Dichten en schoon' sanghen,
En once Vlaemsche tael met opgetogen geest,
Naer diaper ondersoeck verbetert aldermeest" (Tot den Laser) .

ELST

HARDUWIJN, DIONYSIUS DE : (1540-Gent, 1604), de oom van Justus . Geschiedschrijver . (Zie Hard., blz. 54 en vlg .) .
HARDUWIJN, FRANc0IS DE : (~' 1609, Gent), Justus' vader . (Zie Hard., blz.
60 en vlg .) .
HEEMSSEN, JOAN-DAVID (1581-1644, Antwerpen), priester ; lid en Ouderman van „De Olijftack" to Antwerpen ; schreef, evenals zijn vriend
Justus de Harduwijn, sonnetten naar renaissance-trant . (Zie Hard ., blz.
130 en vlg .) .

HEERE, LUCAS DE : (1534-1584, Gent), schilder-dichter, navolger van Marot,
dichtte hat eerste Nederl. sonnet .

HEINSIUS, DANIEL : (1580, Gent-1655 Leiden), professor in de klassieke talen
to Leiden. Hij was de neef van Justus d . H . Over Heinsius als Nederlands
dichter raadplege men :
1 . Dr . W. A. Smit, De Dichter Revius (Amsterdam, 1928), hds . II
„De Gentsche Nachtegael", blz. 44-81 .
2 . Gerard Knuvelder, Bouwers aan eigen Cultuur (Den Haag, 1934),
blz. 61-103 .
3. D . I . H . Ter Horst, Daniel Heinsius (Utrecht, 1934), III, D . H . als
Nederduitsch dichter.
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Hojus S .I., ANDREAS (1551, Brugge-1631, Dowaai), neo-Latijns dichter,

en geschiedschrijver ; van 1593 of professor in het Grieks, het Latijn,
de welsprekendheid en de geschiedenis can de Universiteit to Dowaai .
(Zie J . Roersch, Biographic nationals, IX, blz . 570) .
Het is niet onwaarschijnlijk das J . d . H., behalve to Leuven, ook to Dowaai studeerde, en daar A . Hojus leerde kennen, die trouwens bevriend
was met zijn ooms Dionysius de H ., en Max. de Vriendt .
In de jaren 1580-84, tijdens de „Calvinistische Republiek" to Gent,
was Dowaai sen toevluchtsoord voor Gentle katolieken geweest .
In 1590 opende het kapittel van Kamerijk - wiens kerkelijke jurisdictie
zich o .a. over de Harduwijn's latere standplaatsen Oudegem en Mespelaar uitstrekte - er sen seminarie ter opleiding van priestess. (Vgl .
A . Pasture, La Restauration religieuse aux Pays-Bas Catholiques,
Louvain 1925, blz . 172 en vlg . : Le seminaire provincial de Douai .) .

HOOFT, P . C . :

(1581-1647) .

(of LERNAUT) : (1545-1619), Zuidnederlands neo-Latijns
minnedichter, publceerde „Ocelli" (1579), „Idyllic" (Leuven, 1602),
„Basic" (1604), waarin sen „Hyella" words bezongen. Zie ook : Bronnen.

LERNUTIUS, JANUS

pubhceerde in 1609 to Brussel sen vertaling
van du Bartas, nl . „De Eerste Weke der Scheppinge der Werelt . . ." .
In sen voorrede beroemt hij er zich op to zijn „sen Neerlander vrij die
t'hert ins voorhooft draeght" . Hij was sen uitgesproken taalpurist. (Zie
Hard., blz . 115-117, 120-121) .

LIEFVELT, THEODERICK VAN : ( ?),

(of Lindanus) : (Gent + 1570, 1638 Dendermonde),
Raadspensionaris to Dendermonde ; de boezemvriend van Justus d . H .
(zie Hard ., blz. 106 en vlg .) .

LINDEN, DAVID VAN DER

(1547, Overijsche-1606, Leuven), professor in de oudere
geschiedenis en het Latijn can de Univ . to Leuven (1592-1606) .
(Vgl . o .a. H . van Crombruggen, Heruitgave van Mourentorf's vertahng
van Lipsius' Standvasticheyt, Seven Sinjoren,1948, Inleiding) .

LIPSius, JUSTUS :

( 1495-1544) . Franc dichter, vertaalde de psalmen, en
schreef hoofdzakelijk tienlettergrepige verzen .

MAROT, CLEMENT :

( 1584, Antwerpen-1635, Amsterdam),
schilder en treurspeldichter ; was in 1615 Ouderman van de Antwerpse
rederijkerskamer „De Olijftack" .
Onder de liminaria van zijn Saul-treurspel (Antwerpen,1617) is er sen
lofdicht van J. de Hard . „Ode tot den Gheest-rijcken Guill . van Nieuw'landt, grondt-wijsen Dichter en constigh schilder", (Zie Hard ., blz .
328-331), gedagtekend 1 jan. 1616. (De dissertatie, die de Leuvense
Neerlandicus, Drs . A . Keersmaekers, can hem wijdde, werd in 1954
door de Kon . Vi. Academic bekroond) .
NOOT, JONKER JAN VAN DER : (± 1539 Brecht + 1595 Antwerpen) . Zie
NIEUWELANDT, GUILLIAM VAN :
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over hem de inleidingen tot de heruitgave van „Het Bosken en het
Theatre", door Dr . W. A . P. Smit (1953), „Epitalameon", door Dr.
W. A . P . Smit en Dr. W. Gs. Hellinga (1953), „Das Buch Extasis"
door Dr . C . A . Zaalberg (1954) en ,,The Olympia Epics of Jan van der
Noot", door C . A . Zaalberg (1956) .
(1574 Venloo-1646 Leuven), volgde in 1606 Justus
Lipsius to Leuven op als professor in de geschiedenis en de Latijnse
letteren ; was overigens overtuigd voorstander van de beoefening der
poezie in de moedertaal ; (Zie Hard., 110 en vlg . ; ook Th. Simar, Etude
sur Erycius Puteanus,1909) .

PUTEANUS, ERYCIUS :

RONSARD :

(1524--1585), leider van de Pleiade .

(1586, Antwerpen -1644, Abdij van AfHigem),
priester-Zuidnederlands geschiedschrijver ; publiceerde o .a . „De Gandavensibus . . ." 1624, en „Flandria illustrate" .

SANDERUS, ANTONIUS :

(1511, Den Haag-1536, Doornik), beroemd neo-Latijns
minnedichter (Basis) . (Vgl . J . H. Scheltema, Het Boek der Kusjes in
het Nederlandsch vertolkt - Leiden 1902) .

SECUNDUS, JANUS :

( 1579-1650) Hollands priester-dichter .
(Zie o .a. Dr . G. J . Hoogewerff - Leven en Keur uit zijn Lyrische
Gedichten, Bussum,1920) .

STALPART VAN DER WIELEN, JOANNES :

Kunstschilder, Dendermonde, - die o.a . altaarstukken schilderde voor de geplunderde kerken uit de Denderstreek ;
J. de Harduwijn vereerde hem herhaaldelijk opdrachten voor de kerk
van Mespelaar .

SWAERVELD, JAN VAN : (?),

(1587-1679) . Flier mope enkel op gewezen worden
dat Vondel's opgang met zijn Gysbrecht (1637) inzette, een jaar na de
Harduwijn's heengaan .

VONDEL, JOOST VAN DEN :

VRIENDT, MAXIMILIAAN DE :

dichter ; stadssecretaris .

(1559-1614, Gent), Justus' oom ; neo-Latijns

(1574, Ieper-+ 1630) .
(Zie onze bijdrage „De Betekenis van Jacob Ymmeloot's Versleer 1626"
in „De Nieuwe Taalgids", 22e jg .,181-193) .

YMMELOOT, JACOB :

(1596, Gent -1642 Harderwijk) .
(Zie over hem onze heruitgave van zijn „Nederduytsche Dichten"
1626-1638 - Seven Sinjoren, Antwerpen,1939) .

ZEVECOTE, JACOB VAN :
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en tjjdens de Renaissance (Dietsche Warande en Belfort,1956, nr. 4, 202214) .

184

K LASSIEKEN

uit de Nederlandse Lctterkunde, uitgegeven m
opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
to Leiden .
1

Lucifer- Joost van den Vondel ;

uitgegeven door Prof. Draw . J .
13 2 blz .,

M. A . ASSELBERGS .

ing, f 2 .65 .

2 Nederlandse Strjdzangen nit de 16e en de eerste he/ft der 17e
eeuw ;

uitgegeven door Dr . W . J.
167 blz .,
3

4

6

bewerkt door Prof. Dr . J.
179 blz .,

VAN MIERLO S .J .

Karel ende Elegast ;

W . VAN DEN ENT .

uitgegeven door
108 blz.,

E . ENDT .

NOTERMANS .

ing. f 1 .70 .

Bloemlezing uit de
Noord- en Zuid-Nederlandse Emblemata-literatuur der
16e en 17e eeuw .
sam.engesteld door JOHN B . KNIPPING O .F.M. en

Van de Dene tot Luiken - Emblemata .

128 blz ., geillustreerd

9

ing. f 1 .60.
ing . f 2 .45 .

Een abet spel van Esmoreit ;

P . J . MEERTENS .

8

ing, f 3 .60 .

Gedichten - A . C. W. Staring ;

uitgegeven door JEF
68 blz .,

7

ing. f 3 .35 .

hit de Strophische Gedichten - Jacob van iVlaerlant ;

uitgegeven door Dr .
71 blz .,
5

C . BUITENDUK.

ing. f 3 .30 .

Baeto - P . C . Hooft ;

uitgegeven door Dr . F .
109 blz .,

VEENSTRA .

ing, f 2.60 .

Den Spiegel der Zaligheid van El kerl ijk ;

uitgegeven door Dr. G. Jo
66 blz,

STEENBERGEN .

ing. f 1 .65 .

z wor,sE Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde to Leiden .

1 Middelnederlandse Stichteljke Exennpelen ;
verzameld door Prof. Dr . C . G . N.
IV en 140 blz .,

DE VooYS .

ing. f 3 .15 .

2 Poesy van J. Six van Chandelier, bloemlezlng nit zljn dichtwerk ;
uitgegeven door Dr . G . A . VAN Es.
193 blz .,
ing. f 3 .65 .
3

4

De Bekeeringe Panli ;
uitgegeven door Dr . G . Jo.
104 blz.,

STEENBERGEN .

ing. f 2 .15 .

Schetsen en Verhalen - Aarnout Drost, (Het Altaarstuk, de
Augustusdagen, Meerhuyzen, de Kaninefaat) ;
uitgegeven door G . KAMPHUIS .
VII en 311 blz .,
ing. f 5 .90 .

5 Epitala;;aeon, oft Holrlvelycx Sank-Jan van der Noot ; facsimile,
uitgegeven door Dr . W . A . P . SMIT met bijiagen over
de drukgeschiedenis door Dr . W. Gs . HELLINGA .
XXII en 66 blz .,
ing . f 1 .90.
6 Lanceloet en het Hert niet de Witte Voet ;
uitgegeven door Dr . MAARTJE DRAAK.
66 blz .,
7

ing. f 1 .60 .

Sinte Franciscus Levers - Jacob van Maerlant ;
uitgegeven door P . MAxIMILIANUS O .F .M . Cap .
2 delen, 584 blz .,
ing. f 11 .80 .

8 Het Lied van Sch f n en Wezen - Frederik van Eeden ;
uitgegeven door Dr . H. W . VAN TRICHT .
220 blz .,
ing . f 4 .50 .
9 Een boecxken geniaket ende bescreven van Suster Bertken die
Lvjj,jaren besloten heftgheseten tot Utrecht in die buerkercke ;
uitgegeven door Dr . C . CATHARINA VAN DE GRAFT .
121 blz., gelllustreerd
ing. f 2 .75 .

10

Lotje Roulin . Een liefde in de achttiende eeuw zoals zij
words verhaald in de roman Willem Leevend - Be
14 offf en Aagje Deken ;
uitgegeven door Dr . J . C . BRANDT CORSTIUS .

11

Baeto- P . C. Hoofs ;
ingeleid door Dr .

f

205 blz .,

ing, f 4 .20 .

F . VEENSTRA.

ing. f 4 .25 .
12 Religieuze Poezie - Cornelis Crul ;
ingeleid door Dr . L . RoosE .
98 blz .,
ing. f 2 .45 .
13 Auij s ende A clis . Fen middeleeuwse vriendschapssage ;
uitgegeven door Dr . J . J . MAK .
ing. f 1 .75 .
73 blz .,
14 Het Spel vanden Heilighen Sacrainente vander Nyeuwervaert ;
uitgegeven door Prof. Dr . W . J . M . A . ASSELBERG S en
200 blz .,

A. P . HUYSMANS .
270 blz .,

ing. f 5 .80 .

Acolastus . Latijnse tekst met Nederlandse vertaling Gulielnllrs Gnapheus ;
uitgegeven door Prof. Dr . P. MINDERAA .
251 blz .,
ing. f 5.80
16 Keur uit het oligehirndelde iverk van 147 . G . C . Byvanck ;
uitgegeven door J . J . OVERSTEEGEN.
ing. f 5 .65
247 blz .,
17 Het Levers van Frank Rozelaar Lodeivjk van Deyssel ;
naar het handschrift uitgegeven door H. G . M . PRICK .
ing. f 9.
392 blz .,
18 De Middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater ;
uitgegeven door P . MAXIMILIANUS O .F .M . Cap .
verschijnt binnenkort .
19 Tweeerlei letterkundige Kritiek - H. J. Polak ;
uitgegeven door G . KNUVELDER .
213 blz .,
ing. f 5 .15
20 Lieden op 't Vader oils- H. L . Spiegel ;
uitgegeven door Dr . G . DEGROOTE .
verschijnt binnenkort .
15

21

De ivaerliiche Liefden tot Roose-blond - Justlis de Harduwjjn ;

uitgegeven door Dr . 0 .
184 blz .,

z WOLSE

DAMBRE.

ing, f 4.60

Reeks van Taal- en Letterkundige Studies .

1

Recht en Taal to Hoofde . Opstellen over de ontmoeting

2

Sto ffen uit de Middeleeuwen . Filologische Opstellen, deel I .

tussen middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht ;
door Prof. Mr . B . H. D . HERMESDORF .
390 blz .,
ing. f9 .40, geb . f 11 .90 .
door Prof. Dr .

L . C . MICHELS .

in bewerking .

3 Lezencle in Buurmans Ho f. Literair-historische opstellen ;
door D . TH . ENKLAAR .

110 blz .,
4

ing, f 2 .75 .

Albert VerweU . Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd
(1925--1935) ;

uitgegeven door Dr .
271 blz.,

M . NIJLAND-VERWEY .

ing. f 6 .10 .

5a Van Pascha tot Noah . Een verkenning van Vondels drama's

naar continuiteit en ontwikkeling in hun grondmotief
en structuur .

Deel I : Het Pascha-Leeuwendalers.
uitgegeven door Dr . W. A . P . SMIT .

in bewerking .

