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Al4voorzittervan deCom mlssievoordeCom mentaarop H ooftsLyriqk

dieha>rarbeid verricht in hetkadervan de*werkzaimheden voo:
rjde
nieuwe uitgave van het Verzam elde W erk van P.C.H ooft?onder hoofdredactie van Prof.Dr.W . Gs H ellinga
wi1 ik gaarne de voldoening

van de Compissie uitspreken over de verschi
jning van eçn tweede deel
r

-

in deze reeksProeven.W ant hpelelerop hetrtitelblad terechtslechtstwee
nam en van bewerkers veqm eld worden,voelen ook de andere leden zich

bijdezepublikatiepersoonlijk betrokken.Datiseen gevolgvandewerkmetàodederCommissie,dieikin het,,Woordvooraf''bijhèteerstedeel
(DeP8almberl
jmingen)alsvolgtheb omschçeven:
Deleden dezerCommissie. hebben'tottaak bi
jdelyrischepoëzie
van Hooft een com m entaarteleveren,die zich niet tot de verklaring

van een aantalmoeilijke woorden of uitdrukkingen beperkt,maar
bij elk gedicht zoveelmogelijk àlle aspecten behandelt welke voor
hetjuistebegrip en dejuistewaardering betekeniskunnen hebben.
D e resultaten van ieders arbeid worden ter kennis van,de andete

leden gebracht en in de periodieke bijeehkomsten 'der Commissie
uitvoeri: besproken, wat uiteraard meermalen tot waardevolle

aanvullingen,preciseringen of verbeteringen leidt.De uiteindelijke
beslissing omtrent voorgestelde wi
jzigihgen berust,.echter bij de
bewerker.Deze blijft dus de volle verantwoordeli
jkheid voor zi
jn
com m entaar dragen en geeft daarvan door ondertekening bli
jk.De
hoofdredacteuren zi
jnBureauverlenen aan deze werkzaam heden hun
onm isbare m edewerking door het verscha,
Fen van het benodigde
m ateriaal,m etname watbetreftdetranslitteratieen dem anuscripto-

logische beschri
jving van de teksten in handschrift.
OP dezewijzeisook de bewerking van Hoo
jt8 G6dïchfel vooïXvpg6ù
,
tot stand ge#omen.De Tek8twerd verzorgd door hett
Bureau van de
hoofdredacteur,waarm ee inm iddels een nOg Il&llWere S&m enWerking Werd
verkregen doordat de secretarisvan dit Bureau,Drs.P.Tuynm an,t
hans
5
tevenslid isvan de Com m issie.De Comfnentgariqhetwerk van Dr.
F.
L.
1
*
Zwyan,diedaarvoordusook devolleverantwoordelijkheidop zich neem t.
Ook ditmaal houdt de Com m issie zich aanbevolen voor op- of aanm erkingen van vakgenoten en belangstellenden,welkehaarverdereweri

tengoedezouden kunnen komen.Zoalsmenzalzien,heeftzijindittweede
deel getracht haar opzet aan te passen aan de ervaringen die m et D 6

P8almberljmingen werden opgedaan.
W .A. P.SMIT
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2.

Na aanvankeli
jke bewerking door de annotatorvan de gedichten van
Huygensvolgensde teksten in W orpsuitgave,werd deze keuzeop verzoek
van de hoofdredacteur herzien en werden vervolgens op wens van de
Com m issievoordeCom m entaren op H ooftsLyriek deredactiesin H uygens'
Otia van 1625 voor de afdruk gereedgem aakt m et uitzondering van
Huygens' Fï6ren vlam ,waarvan de tekstwerd klaargem aA tnaarH oofts

afschrift.Op grond echtervan debevindingen bijdaarna verrichteonderzoekingen naar en van deH uygens-handschriften,werd later ook van de
keuze van de Ofïq-redacties afgezien en werd besloten in deze H ooft-

uitgave de bijbehorende gedichten van Huygens af te drukken naar de
oorspronkeli
jke redacties uit handschriftelijke bronnen,waarbi
j tevens,
nadatdaarvan een nieuwe bron aan hetlichtgekomen was,besloten werd
ook R uygens' W ederantwoord op Hoofts Dankkebt in de uitgave op te
nem en.

Ten aanzien van de eerste tussen H ooft en H uygens gewisselde gedichten, de zg.dcholcàel-sonnetten van begin 1621,en de op verzoek

van de hoofdredacteur daarbi
j voorgenomen volledige publicatie van de
dcAozlcàes-sonnetten van denaastevrienden (waaronderereen totdusver
ongepubliceerd bleef), bleek de handschriftenstudie echter dermate
omvangrijk en gecompliceerd dat tenslotte het besluit genomen werd
hiervan een afzonderli
jke uitgave voor te bereiden.
Van deteksten van Hooft berustten bi
j de aanvang van devoorbereidingen voor deze uitgave bi
j het Bureau van de Commissie reeds de
voorlopige m anuscriptologische aantekeningen van de hoofdredacteur

Prof.Dr.W .Hellinga bij Dankkebten Koelte '
pq'
p,antwoordt.Deze aantekeningen vorm den het uitgangspunt voor de editie en in de m eeste
gevallen kwam het hernieuwde onderzoek tot dezelfde resultaten. Als

geheelwaren zij echter naar het oordeelvan de hoofdredacteur niet in
een staatvan volledigheid en afwerking diehetwenseli
jk zou maken ter
plaatse te Nrorden verzaeld.

De Verantwoordingvan detek8teditiein dezeuitgavesluitgeheelaan bi
j
dievanDeP8almberqmingen.Geziendebesprekingendaarvan,dediscussie
in de vakliteratuur over uitgave-techniek gevoerd en m etname ook naar
aanleiding van het in 1964 verschenen proefschrift van H .M .H erm kens
dat voor een belangri
jk deel gewi
jd is aan Huygens'schrift,leek het

echter wenseli
jk op enkele punten uitvoeriger in te gaan.Dit betreft
vooralde bjj de translitteratie gevolgde methode.Moge de nadere uiteenzettingdaarvantevenseen bi
jdragevormen totdegeheleproblematiek
van de bestudering der handschriften uit de l7e eeuw .
P. TVYNMAN
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D eze tweede ,,proeve van tekst en com m entaar voor de uitgave van

Hooftslyriek''is gegroeid uit mi
jn werk in de Hooft-commissie,afd.
lr ischepoëzie.Toen ik eenmaalHooftsKoelterqzlantwoordt(op Huygens'
Fï6ren rlam)in samenwerking met Dr.J.D.P.W arnershad bewerkt,
lag het voor de hand dat de andere gedichten van Hooft aan H uygens
volgden.De voortdurende gedachtewisseling m et Dr.W arners over alle

moeilijkheden die zich voordeden bijde tekstinterpretatie en anderszins,
is daarbij van grote waarde geweest.
De hier uitgegeven gedichten om vatten een periode van een kleine

twintigjaar(1623-1640),waarinzijgetuigenisaoeggen van dehartelijke
vriendschap en grote waardering die tussen beiden bestond.

Ik heb mij in deze uitgave beperkt tot de oorspronkeli
jke gedichten
van H ooft aan H uygens.Vertalingen door Hooft van niet-nederlandse

poëzievan Huygenszijn dusnietopgenomen (bv.Ilnwelyzkatev,vertaald
uit Huygens'M i8ogamo8).
De gedichten van H uygens die in verband m et die van H ooft m oesten

worden opgenomen,zi
jn afgedrukt naar de oorspronkelijke redactiesuit
handschrifteli
jke bronnen. Aanvankeli
jk wilde ik de tekst van W orp
opnemen,maarWorpisin zijn editievandegedichten waarhethierom
gaat,uitgegaan van zeer ongelijksoortige hss.ln sommige gevallen beschikte hi
j,behalve over de kopi
j voor de Otia,ook over andere hss en
volgde deze dan.D aar behalve voor H uygens' Vier en vlam , waarvan

Hooftsafschriftover is,nietgemakkeli
jk tebepalen is,overwelkeversie
Hooft beschikt heeft,leek de eerste gedrukte versie, d.i. Otia 1625 de
voorkeur te verdienen.Tenslotte bleek echter afdrukken naar de hand-

schriftelijke bronnen verkieselijk.
De opmaak van tekst en com m entaar ishet resultaat van overleg m et
de uitgever,op wiensvoorsteldeteksteerstintegraal,en daarnanogm aals,
echter onderbroken door de comm entaar,wordt afgedrukt.lk meen dat

de voordelen van deze nieuwe wijze van presenteren opwegen tegen het
nadeelvan verbrokkeling van de herhaalde tekst door de tussengevoegde
verklaringen.

F. L. ZwAAN

VE R A N TW O O R D IN G VA N D E TE K STE D ITIE

D E BRONNEN
Voorafgaand aan de teksten worden telkenm ale de gebruikte bronnen
opgegeven en voor iover nodig ter toelichting van hun aard besèhreven.
H ieronder volgt dan ook slechts een opgave ter identifcatie van de m et
afkortingen aangeduideverzam elingen m anuscripten en gedruktebronnen,
voor zover nodig m et een sum m iere toelichting van huù aard.

Bi
jverwijzingen naardeInleidingvan P.LeendertzW z.in dl.I (1871)
van zijn uitgavevan deGedickten wtzzlP.Cz.Hoojtwordttussen haakjes
de corresponderende plaats toegevoegd in dl.I (1899) van de tweede
editie door stoett (- Leendevtz-stoett,afgekortalsL.-St.).
Leendevtz gevolgd door een nom m er duidt de Bibliogvapltie der werken

van P.C.Hoojt(1931)doorP.LeendertzJr.aan,de uitgave yan D6
#edïchfezlranCozlt
sflsfïjzlHnygen8doorJ.A.W orp wordtaàngeduid als
,

W ovp gevolgd door het deelnum mer.

A. Verzamelingen Aqzldt
schrï/f6?zvan P.C.Hoojt
1. H8.A. In zijn Inleiding,p.XVII noot 2 (= L.-St.1,p.VIII
noot4),heeftP.LeendertzW z.dezeaanduidingvanhetzg.,,Amsterdamse
handschrift''ingevoerd voor het deelPoezlj uit de verzameling van
11 foliobanden m et H ooft-handschriften in de Universiteitsbibliotheek te

Xmsterdam. De aanduiding heeft betrekking op de voormalige codex

ondersignatuurH8.11C l4,beschreven indeCatalogn8derAqldt
schrï/fel
(ran de) Bibliotkeek#er Univev8iteitran Am8tevdam,dl.11(1902)onder
nommer 279 (olim nr.129).Dit recueil,door Gerard vin Papenbroeci
in 1743 geschonken aan de stad Am sterdam , bevatte m et doorlopende
paginering een groot aantalverschillendeH ooft-autografen,beschreven in

de catalogus en in Leendertz' Inleiding p. XVII-XXIII (= L.-St. 1,

p.VIlI-XlI1).De verschillende onderdelen zi
jn thans in manuscriptologisc11eeenheden losgenomen uitdeband,doch bleven àerusten ond'er
dezelfde ,,verzamel''-signatuur.l)
a) Hetzg.DevdeR'
jmkladboek wasvoorheen ingebonden in hs.A.ln de
Vatalogn8derAqzldt
sc/lrï/f6zl11wordthetbeschrevensub g,inLeendertz'
Inleiding onder (het eerste)nr.VII op p.XVIII-XIX (=L.-St.1,
p.X).Hetomvat in de paginering van hs.A blz.385-480 en is een
!

bundel van l+ 23 vel. In de m oderne foliering is het y,titelblad''

(blz.385-386) niet opgenomen,zodat de foliering loopt van 1 (blz.
387-388)toten met47(blz.479-480).Fol.40-47hiervan zi
jn blanco
1) Zie hierover:W .Gs Hellinga,D6 ..
J6'
4
:176 P.C.Hoojt-editie.Or6r win8t8n
v6rli6a.in:Handdingen d6rZ'
uuzz6t
f6rlcAI4.
s:M aatscltappijroorTaal-czùLett6rkund6
6n G68chï6d6nï# 8 (1954),p.52/53.
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gebleven,slechts 39 bladen zijn dus beschreven.Fol.24-25 vormt
het binnenste diploma van het katern.

b)Blz.567 metHoofts ,,Op het Orghelgebrujk''(Wie'
plïjfïg/l'fooglt)
is de rectozi
jde van een geheelafzonderlijk en 1os folium (halfvel),
voorheen ingebonden in hs. A, in de beschrijving daarvan in de
Cataloglu dev Atlzltft
sclzrï/f6zl11 begrepen onderheteerste van de twee
afdelingen losse stukken,nl.afdeling l:,,Gedichten en prozastukken
op losse bladen geschreven'' die in Leendertz'lnleiding beschreven

wordt onder nr.Xl op p.XIX-XX (=L.-St.1,p.X-Xl)en welk
onderdeelin de paginering van hs.A blz.531-608 besloeg.De bladen

zi
jnthansookgefolieerdenwelvanfol.1-39.Hs.A,blz.567isderhalve
fol. l9R van het onderdeel 1.

2. 118.G. In zijn Inleiding,p.XX111 (= L.-St.1,p.X111) heeft
P. Leendertz '
W z. deze aanduiding ingevoerd voor de ,,verzameling
gedichten van H ooft,waarvan de heer mr.J.A .Grothe te Utrecht bezitter'' was.P.Leendertz Jr. gebruikte in zi
jn Bibliogvaphie van 1931
dezelfde aanduiding voor ,)
deverzamelinghss.van HooftderKoninkli
jke

AkademievanW etenschappen teAmsterdam''(p.49),in welkereigendom
zi
jin 1894 overging.Sinds1937bevindtdeverzameling zich in bruikleen
in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.Voor deze uitgave is
gebruik gem aakt van de m ap losse stukken uit die verzam eling onder
signatuur H8.K on.Ak.CLX XIae,beschreven op p.46 in de Cataloglu
van de A,
s,
s.dev K on.A k.in bvnikleen in de K .B.,door D .J.H .ter Hor8t

(1938)onderhetsignatuurnummermetalstitel,,P.C.Hooft.Gedichten''
onderscheiden van andere onderdelen van de Hoojtiana uithetbezitvan
J. A. Grothe. Voor de inhoud van deze m ap zie Leendertz' Inleiding,

p.XXIII-XXIV (= L.-St.1,p.X111-XV).Het fqcfo-hs.hieruit geeft
Leendertz Jr.in zi
jn chronologische li
jst aan als ,,H8.G e.''(p.58),de
gedichten a1s ,,H s. G g.'' gevolgd door een num m er. Deze num m ers

betreFen de nummering van ,,stukken''(zonder de Baeto)rechts boven
in blauw potlood van 1-37,in deze editie aangegeven m et olim .Deze is

thansvervangen door een nummering in zwart potlood van 1-36 (met
inbegrip van deBaeto;dezetellingook in deCataloglu-TerIlor8t),waarbi
j
tevens de verdeling der katernen,diplomata en losse folia in ,,stukken''

en hun volgorde enigszins werd gewi
jzigd.ln de nieuwe volgorde werd
tevenseen foliering aangebrachtvan 1-102,waarvan fol.1-52 (=thans
stuk nr. 1)het .
stl6fo-hs.is.
Opm erking. Aernout H ellem ans H ooft en Gerard Brandt beschikten voor hun
uitgave van de '
1 67/
:6,1 1611 zowelgrotendeels over de handschriften
in ,,hs.''A als over die in ,,hs.''G,de latere collectie-Grothe.

Verzameling hanhchrijten wq'
n,Con8tant'
jn Hnygen8
Hs.KA XL (Korenbloemen)is een verzameling losse Huygens-handschriften afkom stig uit de collectie-schonck en sinds 1823 in het bezit
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van de Koninkli
jke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,onder
de signatuur H8.K on.Ak.X L sinds 1937 in bruikleen berustend in de

Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage,beschreven op p.24 in de
Cataloglu ran de At
s,
s. der Kon.A kademie ïzI bvnikleen in de K .B.,door

D.J.H.f6rHov8t(1938)onderhetsignatuurnummermetalstitel,,const.
H uygens.K orenbloemen.''
De handschriften van de in deze uitgave gepubliceerde gedichten van

Huygensbevindenzich alleinportejenillea (1617-1631)1),jaarom8lag1623.
Dechronologischeordeninginportefeuillesenjaaromslagenengedeelteli
jk
ook de nummering der stukken per jaaromslag dateren uit de jaren
1872-1873.

Gedvnkte svzl#6l,
:
1. Otia 1625: ConstantiniH ugeniiOtiorum librisex.H agae-comitis,

typis Arnoldi Meuris, 1625. (Bibliotheca Belgica H. l0l; Leendertz

nl'.222.)Bijopgaven uitbk.V1 wordtde blz.gegeven volgensdebij
Lib.V beginnende en op Lib.V1 doorlopende paginering,waarin bk.Vl

begintmetblz.8l.Corrigenda,o.a.bi
jbk.V1,zijn opgenomen op p.g182)
achterin. Gebruikt werd het exemplaar van de U .B . van Amsterdam

onder signatuur 2456 A l7.2)
2. Gedichten 1636: Gedichten van Pieter C. H ooft, verzaem elt en

uytgegeven door lacob vander Bvrgh.t'Amsterdam,bij lohan Blaev,
1636. (Leendertz nr. 3.) Zie over deze editie Leendertz' Inleiding
p.XXXVIII-XLIII (=L.-St.1,p.XXV-XXIX).Gebruikt werd het
exem plaar van de U.B.van Amsterdam in het bezit van het lnstituut

voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam (Journaalnr.108).3)
3. Gedichten 1644: Gedichten van Pieter 0. H ooft, verzam elt en

uitgegeven door lacob vander Bvrgh.t'Aemsteldam,gedrukt bi
j lacob
Lescaille,voor Ioost Hartgers,boekverkooper,1644.(Leendertz nr.4.)
Bijopgaven hieruitwordtdeblz.gegeven volgensdepagineringdieloopt
1) De signatuur hiervan luide derhalve Hs.Kon.Ak.XL-a en niet XLa,dat
als signatuur dientvoor een viertalandere stukken uit de eerst later,in 1882,door
de Akademie verworven Huygens-handschriften :zie de ed.-W orp van D6 gedïchf6n,
dl.1, p. X IV-X V.
2) Over mogelijke variante exemplaren als gevolg van correctie op de pers,

zie:W .GsHellinga,Kopij64 druk in d6Nederlanden,Amsterdam 1962,p.148-150
sub (H)en (J)metdebeschrijvingen van afb.41 en 42 op p.176.Voor Huygens'
aandeelin de correctieen dein ditgevalbijzonderevorm van samenwerking tussen
auteur en drukker in het algemeen bijhet tot stand komen van de Otia,zie de
beschrijvingen van afb.83-92 OP P.187-190,voor de correctie met nam e die van
afb.86 (aant.6),89 (aant.4)en 90 (aant.5),en voorts p.96 en 97.
3) BijBlaeu werd,a1suitzonderingin dezeventiendeeeuw,gecorrigeerd voordat
tot de defmitieve druk werd overgegaan.Zie:Kopij 6n druk,p. l34 sub (G)en
p.l49 sub (H ).
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van de Baeto tot het eind van het boek.Een gedeelte van de gedichten
waarm ee deze editie werd verm eerderd ten opzichte van de editie-l636,
isopgenom en van blz.241-252onderhetopschrift ,,N oclteelïgeD ICHTEN,

doorP.C.HoorTgerqmt,dienoittewprelbyzïjlEd'.Feràel gedrnktz#l.''
Zie over deze editie Leendertz' Inleiding p. XLIII-XLV (= L.-St.1,
p.XXX-XXXI).Gecollationeerd werd hetexemplaarvan de Commissie
voor de uitgavevan het Verzameld W erk van P.C.Hooft.l)
F eràel 1671: P. C. H oofts W erken. T'Am sterdam , by Jacob

Lescailje, 1671.(Leendertz nr.l.)Bi
j opgaven hieruit wordt de blz.
gegeven volgensdepaginering diebegintbi
jdeheruitgave der Gedichten
van 1636.M etblz.253 beginthet,,vervolgh van P.C.H ooftsGedichten.''
M et a, resp. b achter het blz.-nr.wordt de eerste,resp.tweede kolom
aangegeven. Zie over deze editie Leendertz' Inleiding p. XLVI-LVI

(=L.
-St.1,p.XXXII-XL).Gebruiktwerd hetexemplaarvan deCommissievoorde uitgavevan hetVerzameld W erk van P.C.Hooft-l)
1) 'Overmogelijkevarianteexemplaren a1sgevolg van correctie op de peis,zié:
Kopij en drak,p.148-150sub (H)en (J)met debeschrijvingen van afb.41en 42
op p. 176.
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Huygeu 'Goeden avond
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-

1.Museum Hofwijck:
autogr.

d
:g
o
y:

l

X

2.Kon.Ak.(Otia-kopij)
H oofts

Dankhebt

(WegltgAï
J'.
H uygen8,W ederantwoord

3eRijmkladboek

X

1. U.B .
-A'dam :autogr.

X

X

x

2.Kon.Ak.(Otia-kopij)
Huygen8' Vier en vlam

(Teer6leerling...)

1. K on.Ak.:autogr.

2.Kon.Ak.(Otia-kopij)

,

X

3. afschriftvan H ooft:
hs. G
H oofts

K oelte van ant-

woordt(Nuelttre
montie...)
(slot:Zoetles,toq
wat...)
#

Hooft
Hooft
H ooft

Nieuw,64 niet...
(Op de Otia 1)
Pooghtghïp'...
(Op de Otia 2)

.

hs.G

X

1.hs.G
2.afschriftvan Huygens: X
Kon.Ak.(Otia-kopij)

3eRijmkladboek

X

3eRijmkladboek

X

Ooreu trikken ...

.
X

X
y

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Op de Otia 3)
ï

.

Hooft

H6jc6a ...
(Bruiloftszang)

H ooft

Octariaen ...

-

X

(n.a.v.Grol)
H ooft

Daghwerk ...

hs.G

X

Hooft

Gï:vlijtiglb...
(Orghelgebrujk)

hs.A,
blz.567

X
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D E K EUZE DER GEPU BLICEERDE REDACTIES

Detek8ten '
pq4 Hoojt
De teksten van H ooft werden afgedrukt naar H oofts autografen voorzoverdezewerden overgeleverd.Van geen derhiergepubliceerdegedichten
is er m eer dan één autograaf en alle overgeleverde autografen bevinden
zich onder de H ooftiana.

Antogvaaj+ apogvaaj
Er zijn geen andere apografen overgeleverd dan alleen een afschrift
van H uygens, onder de H ugeniana, van het slot van K oelte ran

antwoovdt(Zoetjes,toefwat).Devarianten hierin ten opzichtevan de
autograaf werden in de editie opgenomen.Hoewel zij het gevolg
kunnen zi
jn van vri
jheden van Huygensbijhetovernemen,kunnen
zi
j ook een redactie vertegenwoordigen die voorafging aan die van
de overgeleverde autograaf.

Antogvaaj+ Otia-editie
Datzelfdezou ten aanzien van HooftsDankltebt(Wegh ghij)en de
beideeersteverzen op deOtia hetgevalkupnen zijn metdevarianten
in de Ofïq-redactie ten opzichte van de autografen.In alle drie deze

gevallen isdeOfïq-kopi
jechternietovergeleverd,althanstotdusver
niet bekend geworden. Voor deze uitgave werd een reconstructie

volgens de beginselen van de ,,New Bibliography''van deze kopij,
hetdaarvoornoodzakelijkebibliologisch onderzoek van deOfïq-druk
alsgeheelendeverhoudingtotdewelovergeleverdekopij,nietondernomen. Van de ofïl-redacties werd dan ook in deze gevallen voor
de editie geen gebruik gem aakt.

Antogvaaj + editie-1636
Van de gedichten van H ooft die hier naar een autograaf konden

worden uitgegeven,isslechtshettweede op Huygens'Otia (Pooght
ghi
j, met vliet van rouw) opgenomen in de Gedichten van 1636.
Editie-1636
W eliswaar vorm en de redacties in de editie-l636 de door de auteur
geautoriseerde vorm waarin de poëzie van H ooft in een willekeurige
kring in het openbaar bekend geworden is,maar de doelstelling van
deze uitgave was noch om Hooft onder dit opzicht te presenteren,

noch onderhetopzichtvan zijn wijzigingen en anderevarianten in
de editie-l636.Van de redactie in Gedichten 1636 werd dan ook in
dit geval voor de teksteditie geen gebruik gemaakt.

Geen hand8chrijt
Van deZang f6rbvnylojtvan 566:Con8tantyn ffwïg6zl,
s(Hefaen,me
Zanggodin)werd,bi
jontbreken van een autograaf,detekstafgedrukt
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naarGedichten 1636;een pogingtotreconstructievan dekopijwerd
ook hiervan in hetkadervan deze editienietondernom en.H et derde

gedichtop Huygens'Otia (Oorenstrikken,zieljachtsgaeren)en het
sonnetOp 't,.(/,746. randen HeeveCozlt
sfqzèfi'
zlHnygen8,in 'tLeglter
voor Orof (Octaviaen,alshy verhit)zijn echter noch in handschrift
overgeleverd,noch komen zijvoorin Gedickten 1636.
Editie-1644

W eliswaarzijnzijnogtijdensHooftslevenopgenomenindeGedicltten
van 1644,m aar deze editie is in de eerste plaats een nadruk van

die van 1636 en wi
jkt dan ook slechts in spelling en interpunctie
af van de editie-1636 in de twee gevallen waarin in deze uitgave
gepubliceerde teksten zowel in 1636 als in 1644 voorkom en,nl.het

tweede vers op Huygens' Otia (Pooght ghi
j) en de Bruiloftszang
(Hef aen).
Voor de beidenietin handschrift overgeleverde gedichten die niet in

1636,maar welin 1644 zi
jn opgenomen,iser alle reden om aan te
nemen datzijin de editie-l644 zijn overgenomen uitresp.Huygens'
Otia van 1625 en de uitgave van Vondels Vevorering '
pqz
?à Gvol van

1627 (Leendertz nr.202),waarnaar zi
j in deze editie worden uitgegeven.(Reconstructievan dekopi
jwerdookdaarbijnietbeproefd.)
0ok H ooftsD ankkebt(W eghghi
j)en hetslotvan Koeltevan antwoovdt
(Zoetjes,toefwat),beidenietopgenomen in 1636,zi
jn indeeditie-l644
kenneli
jk afgedrukt naar de Otia van 1625.1) (Het in de Otia met
N .N . ondertekende :)Nieuw, en niet her boore ri
jmen''komt niet
in 1644 voor.)
De behandeling van de varianten in de editie-l644 ten opzichte van
de editie-l636,resp.H uygens'Otia van 1625 en Vondels Verorering

vanOrp!van 1627behoortbi
jdezestand van zaken derhalvein de
eerste plaats te geschieden in het kader van de H ooft-bibliografe.
Van de editie-1644 werd dan ook geen gebruik gem aakt voor de
huidige uitgave.

Editie-l67l
In één gevalm oest voor de teksteditie gebruik worden gem aakt van
de W evken van 1671, en wel voor een aantal versregels in Koelte
van antwoovdtwaarvoor de editeurs van die editie beschikten over
een gedeelte van de autograaf dat thans niet raeer voorhanden is.

Daar bestudering van de verhouding tussen de overgeleverde kopi
j
en de druk in 1671 het kader van deze teksteditie te buiten gaat,

werd geen reconstructie beproefd van de kopd voor deze versregels
en werden zij afgedrukt naar de editie-l67l.Daarerin geen ander
gevalaanwi
jzingen waren datAernoutHellemansHooften Gerard
1) Zie Leendertz'Inleiding p.XLIV-XLV (= L.-St.1,p.XXX-XXXI)en
vgl.p.LIV (= L.-St.1,p.XXXVIII).
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Brandt over m eer of andere handschriften beschikten en aan hun
editie ten grondslag legden dan thans gebruikt konden worden,
werd van de editie-l671 geen verder gebruik geraaakt voor deze
uitgave.

De tek8ten van S'
ypgeld
Van elk van beide gedichten van Huygens rond Hoofts Dankkebtvan

1623,beschikte W orp voor zijn editie slechtsover één handschrift,in
beide gevallen de kopij voor deOtia van 16251)en in beide gevallen
geschreven in calligrafsche hand,hoogstwaarschijnli
jk nietdoorHuygens
zelfen dan dusapografen,maarwelmetcorrectiesen/ofwi
jzigingen van
H uygens' hand.
Thanskon worden beschikt overeen tweedehandschriftvan elk,beide

autografen, die waarschijnlijk een vroegere redactie bevatten dan de
kopi
j-redacties van 1625.In het kader van de Hooft-editie kon echter
het onderzoek naar de verhouding tussen deze telkens twee H uygenshandschriften niet in het breder verband van de H uygens-flologie ondernom en worden,noch m anuscriptologisch door m iddelvan het onderzoek

der'documentenzelf,hunobjectievekenmerken en hun provenance,noch
âlologisch doormiddelvan interpretatiederwi
jzigingen inderedactieen
der varianten van de bronnen ten opzichte van elkaar.Daar evenwel de

in 1625alskopijgebruiktehandschriften althansin één lezing doorW orps
editiereedsvoor iederbereikbaar zi
jn,werd besloten de nieuw aan het
licht gekom en en nog ongepubliceerde autografen uit te geven.
Alleen van H uygens' Yier en vlam is een afschrift overgeleverd van

Hoofts hand.Evenals in de editie-lueendertz (nietin Leendertz-stoett),
wordt in deze uitgave H uygens' Fïer en rlam dan ook gegeven naar dit
afschrift.Van de twee handschriften van ditgedicht onder de Hugeniana,

waarvan één,dekopijvoorde Otia van 16251),in calligrafsche hand en
ook overigens soortgeli
jk aan de hierboven genoemde,werd om dezelfde
reden als bovengenoem d voor deze editie geen gebruik gem aakt.W orp

benutte beide voorzijn editie.
Opm evking. Van de niet voor de editie gebruikte m aar welgeraadpleegde bronnen
werden de in een aantalgevallen genoteerde varianten ter beschikking
gesteld van de annotator.

1) Blijkensdeerop aangebrachteformaatsignatm en,somsook zetaanwijzingen,
in een aantalgevallen tevensgetuigeanderebijkomendekopij-kenmerken.Ziehiervoor:W .GsHellinga,KopI
j'6n drukin d6Nederland6n,Amsterdam 1962.Voorde
hiergenoemdekopij-kenmerken metnamep.94-96 sub (B)-(E)en dein hetTypograflsch zaakregisteronderkopijbijkenmerken en kop%jbehandelingop p.239en 240
genoemdeplaatsen en afbeeldingen;overdeterm jormaatsignatuurtevensmetname
p.103 en de plaatsen genoemd in hetregisteri.v.op p.238.Rekening houdend m et

demogeliju eden pergevaldatook deformaatsignatm en een anderefunctieklpnnen
hebben gehad,zoalsvooralsub (F)en (G)op p.97aangewezen,iserin dézegevallen
geen reden tot twijfelofde betreffende handschriften ook inderdaad zijn gebruikt
a1s kopij:vgl.de plaatsen en afbeeldingen op p.252 genoemd in hetRegister op
auteurs sub Huygens (m .n.bijOtia).
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OPZET EN D OELSTELLING DER EDITIE
Voor de algehele opzetder edities in het kader van de uitgave van het

Verzamelde W erk van P.C.Hooft zi
j verwezen naar:W .Gs Hellinga,
Dezlï6v'
?r6P.C.Hoojt-editie.or6rwin8ten revlie8.in:Handelingen #er
Znidnedevland8eA tzqft
sc/ltzwp'
t/roorTaal-en Lettevknnde en t76,
scAï6#6lï8
8 (1954),p.47-60.Binnendieopzetzi
jn detekst-editiesgescheidengedacht
van eventuelecommentaren in afzonderli
jke,alofnietaansluitendedelen.
ln de tweeledige Pvoeren,van tekst èn com mentaar, gaan deze echter

samen.Detekstverzorginghierinmaaktdeeluitvandewetenschappeli
jke
edities die bestemd zijn voor Elologisch onderzoek.Daarnaast is in het
programm a der Opera Om nia een editie van H oofts poëzie opgenom en
die we1alle gedichten za1om vatten,maar zonder hetm anuscriptologisch
apparaat en die bestem d is voor een algem ener en m eer literair ingesteld
publiek. De doelstellingen van de flologische edities als uiteengezet in

Dezlï6w,
z
d
zl:P.C.Hoojt-editie (m.n.p.51-53),brengen mee datdaarin de
bronnen diplomatisch worden uitgegeven.Zi
jgeven een tweeledigprotocol
van de editeurswerkzaam heid die bestaatuitde vaststelling welke tot de

tekst behorende schrifteli
jke taaltekens de bron bevat. Afgezien van
bijzondere gevallen is datde laatste redactie zoalsdeze zich in de bron
bevindt,metalsnoodzakeli
jk componentalleswatin voorstadiavan deze
laatste redactie tot de tekst in de bron heeft behoord.l)Hoewelde gescheiden presentatievan enevzljd8detranslitteratie van deredactiedie
in debron heteindresultaat vormt van schrijven en wijzigingen en van
anderzljh denoteringvan dewording van heteindresultaatmet behulp
van diakritische tekens in de m anuscriptologische aantekeningen, het

mogelijk maakteen redactie van een teksttegeven in een vorm dieook
lezentoelaat,ishetdanookbi
jdedoelstellingvan dezeeditieonmogeli
jk
het karakter daaraan te ontnemen van protocolvan waarneming.ln die
gevallen waarin heteindresultaatonzeker bleef,werd dusvoor de redactie

principiëelgeen keuze gedaan.z) De notering van zulke onzekerheden
beoogt immers mèt het manuscriptologisch apparaat juist het object te
bieden voor de fllologische interpretatie.Zo min mogelijk werd dan ook
een nauweli
jkstehanteren voorkeurbinnen detwijfeltotuitinggebracht
en in het algemeen werd ernaar gestreefd het materiaal dusdanig te

presenteren dat enerzi
jds misverstand omtrent het resultaat van de
1) Vgl.p. 429/430 in: W . Gs Hellinga, Verbi
jsterend sp6l. in: M aatstaj l
(1953-1954),nr.7.Totbijzondere gevallen dieeigen eisen stellen klannen alskopij
gebruikte handschriften w orden gerekend waarin ook door anderen dan de auteur

zelf wijzigingen aangebracht zijn,zoals in Hoofts Ko6lt6 '
pcn antwoordt.Vgl.ook:
W . Gs H ellinga, Principes lingui8tiques d'Jtfïfïox de teztes. in:Lingua 3 (1953),
m .n.p. 301-302.
2) W aarin debron zèlfreeds geen defmitieve keuzedoor de auteurgedaan werd
tussen varianten,werden uiteraard beidelezingen in de redactie opgenom en.Alleen
in diegevallen werd ook binnen deredactiegebruik gem aakt van de manuscriptologische tekens.
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editeurswerkzaamheid zoveelmogeli
jk werd uitgesloten,anderzi
jdshet
protocolpraktisch hanteerbaar bleef.l)Vanzelfsprekend moest in deze
uitgave van gedichten uitzeerverscheiden bronnen ervan afgezien worden
verklag te doen van al die bevindingen en problemen bi
j het bronnenoùderzoek waarvan de behandeling en waardering alleen kan plaats
vinden in breder en eigensoortig verband.ln deinleidingen totde teksten
isdàn ook getrachtslechtsdatgeneomtrentde aard dergebruiktebronnen
te kermelden wat rechtstreeks betrokken is op de hier gepubliceerde

redacties.Evenzo zi
jn de editieszelf,metstriktetoepassing van devoor
de flologische uitgaven gekozen m ethode,nietbelastm et aspecten van de
te
'kstin de bron die noch in edities,noch ook in reproducties,m aar alleen
in de bronnen zelf kunnen worden bestudeerd en beoordeeld.
DE TRAN SLITTERATIE

Degevolgdem ethodeberust,binnen deproblem atiek van desem iologie,
op strikt linguistische grondslag. M en zie daarover: W . Gs Hellinga,

Pvincipe8Jïzàgvït
sfïgve,
sd'ldition detezte8.in:Lingna 3 (1953),p.295-308.
De doelstelling van de editie en de daartoe gevolgde m ethode sloten
iedere poging om in de translitteratie een paleografsch protocolte geven
uit.Grafschevarianten en eigenaardigheden,zowelbinnen een individuele
hand als van het gebruikte schrifttype,waarvan vooralsnog geen sem iolögische functle kon worden vastgesteld, werden derhalve in de translitteratie niet gewaardeerd,noch in deredacties,noch in de m anuscripto-

logischeaantekeningen.W aarersprakevan zou kunnen zi
jn dathetin
debronnen gebruiktesysteem van schrifteli
jke taaltekensmeergrafemen
a1s opbouwelementen van schriftelijke taalvormen bevat dan totdusver
kon worden vastgesteld,zullen de discussie over de mogelijkheid van
functioneel onderscheidenli
jke typen binnen de veelal sterk variabele
schri
jfvormen,en debestuderingvan deeventueleontwikkelingen daarbi
j,
zich uitdeaard derzaak, en welomdatjuistdan noggeen distinctieve
vorm kenm erken van die eventuele typen vaststaan, steeds opnieuw
m oeten baseren op de bronnen,allereerst om een eventuele proefnem ing

met een voorlopige onderscheiding van grafsche typen op zïcAzel/ te
kudn
'en beoordelen, en vervolgens op de relevantie ervan binnen het

onderzoek naar de mogeli
jke tekenwaarde van deze of andere grafsche
typen.Een bije agetotzulk paleografsch-taalhistorischonderzoek,waarin
uit vele teksten bi
jeen gebracht materiaal geanalyseerd ter discussie

r

gésteld zou m oeten worden,werd op grond van de doelstellingen van de
H ooftuitgave dan ook strikt buiten deteksteditie gehouden.In geen enkel
opzicht biedt deze editie dus m ateriaalvoor de bestudering van H oofts
of Huygens'schrift-en schri
jfeigenaardigheden,ook niet wanneer deze

hetzijincidenteel,hetzi
j alseigenschap van hetgebruikte schrift,oorzaak
1) Vgl.D6 xï614v76P.C.Hoojt-editie,p.47 met n.2.
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zi
jnvaninderedactiesofdenoteringenvan detekstwordingaangegeven
onzekere lezingen,bijv.van bepaalde dikwijls dubieuze hoofdletters.
Hetzelfde geldt voor de wi
jze waarop in de manuscripten wijzigingen
werden aangebracht.l)Voorzoverindemanuscriptologischeaantekeningen
met de gebruikte tekens de plaats wordt aangegeven waar toevoegingen

zijngesteldofopwelkewi
jzeindetekst,,geschrapt''is,isditgeenweergave
van het visuele beeld van het handschrift, m aar dient dit alleen de zo

beknopt mogeli
jke notering van wat aan het handschrift kan worden
afgelezenvoordevaststellingvandevolgordederwi
jzigingen.W aardeze
beknoptenoteringen echter onoverzichtelijk zouden worden,werden op
anderewi
jzedebevindingen t.a.v.devolgorde meegedeeld alsresultaat
van het bronnenonderzoek door de editeur.Alleen in twi
jfelgevallen
wordendaarbijexplicietdegrafscheindicatiesgenoemdzoalsbijv.verschil
in hand,huidigeinktkleur,verloop van doorhalingslijnen,kleinerschrift.
De gevolgde m ethode houdt in dat de constatering van wisselend
gebruik van nu eenshetene,dan weerhet andere teken in zich aan onsals
identiek voordoende taalvormen en omgeving, niet kon leiden tot de
conclusie datin de translitteratie derepresentant van het ene teken door
de representantvan hetandere Vervangen kon worden dan we1beide door
eenzelfde teken konden worden weergegeven,indien erin hetsysteem van
schriftelijketaaltekensdatin detijd van schrijven van de handschriften
of van drukken van de gedrukte bronnen vigeerde, van twee onder-

scheidenli
jketekensen dusvanspellingsprakeis,zoalsbijc(,,c6'')tegenoverk (,,à@''),i(,,ï'')tegenoverj(,,#'')en n (,,y'')tegenover'
v(,,w@'').2)
Anderzi
jdswerd hetgebruik van verschillendeschrijfvormen ook dan niet
m et onderscheiden vorm en in de translitteratie gewaardeerd als hierin

een grafschesystematiek kon worden vastgesteld zoalsbijde8,ook al
werden tweediervorm en door een eigen naam in alfabetten onderscheiden

zoals 11e88e''voor ,,lange 8''en ,,e8''voor ,,slot-#''in de Twe-8praacknj;
ofzoalsbi
jv.bi
j de in enkele bronnen vastgestelde systematiek in de
keuze tussen een naarrechts ofnaar links open apostrofnaargelang van

de plaats voor of achter een schrifteli
jke taalvorm.Alleen daar waar
onzekerheid bleefbestaan overderedactiein debron en dusdebeoordeling
aan de interpretatie moet worden overgelaten,werd in aantekening de
aan-of afwezigheid van grafsche indicaties verm eld zoals die van slot-d

(- maarook van desomsin een individuelehand karakteristiekevormen
1) Vooralde wijze waarop Hooft bijcorrectie van erlkele letters soms slechts
aanduidenderwijste werk ging,kan slechts in de bronnen zelfbestudeerd worden.
Vgl.:W .GsHellinga,Verb%
b terendsp6l.in:M aatstaj1(1953/1954),nr.7,p.421-438.
2) Zie voor de eigen problem atiek van de translitteratie van gedrukte bronnen
de bespreking doorW .Gs Hellinga van de editie van Jan van der NootsH 6tBo8ken

6nH6tTheatredoorW .A.P.Smitm .
m .v.W .Vermeer(1953),en dealdaargenoemde
literatum 1 :M '
use'
um 60 (1955),p.164-167,m.n.p.165.
3) Twe-apraaok,J?'
llpgh-s6z
d
zYrp,Kort Begrip,Jlddrzlk/c-kvsdf.Uitgegeven door
W .J.H .Caron (op naam '
pl,lHendrik Lam ensz.Spiegel),Groningen 1962LTrivium
Nr.111),p.9 en 34-35.
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van andere lettertekens in slotpositie - ) als eindmarkering van een
schriftelijke taalvorm in gevallen waarin deze in tegenspraak zijn met
andere indicaties terzake in het handschrift.Hetzelfde geldt dus bijv.
ookvoordevorm vandeapostrofalsindicatiebijwelkevanelkaargrafsch
dicht opeenvolgende taalvorm en deze gesteld is.In alle andere gevallen

werdengrafscheeigenaardigheden en bi
jzonderheden nietgenoteerd (dan
een enkelemaaltertoelichtingvan een van vroegereeditiesafwijkende
lezing)en dusook dan nietwanneerbi
jhetvooronderzoek gebleken was
ofvermoedwerddatzi
jvan belangzoudenkunnenzi
jnvoordereconstructie van de tekstgeschiedenis of voor andere aspecten van een bronnenonderzoek dat alleen in breder verband kan plaatsvinden m et volledig
paleografsch protocol en dat niet tot de doelstelling van deze editie

behoorde.Evenzowerden typograûscheen druktechnischebi
jzonderheden
die slechts in hetkader van een bibliologisch onderzoek van de gebruikte

drukken als geheelrelevant kunnen zijn,in deze editie niet genoteerd.
De verschillende handen waarin zowel H ooft a1s H uygens geschreven
hebben, stellen echter evenals andere zeventiende-eeuwse handen de

editeurnogaleensvoor moeilijkheden.Dikwijlsishetnietmetzekerheid
uit te m aken ofbepaalde incidentele eigenaardigheden in het handschrift

enbepaaldevormverschillenen-afwijkingenindeschrifttekensalleenmaar
grafsch van aard zijn dan welin semiologisch opzicht functioneel.In
twi
jfelgevallen werden bi
j de translitteratie steeds alle grafemen aangegeven diein hetgeding konden zi
jn en dieeventueelvoordeflologische
interpretatievan belang zouden kunnen zi
jn.Zoveelmogeli
jkgeschiedde
dit binnen de redactie.ln bepaalde gevallen zou dit echter tot onover-

zichtelijkheid leiden en dan werd één derbeidemogeli
jkheden alleen in
aantekening verm eld.Datverdiende eveneensde voorkeurvooreen enkel
gevalwaarin slechtsalsresultaatvan reiectieop een anderewi
jzegelezen
van
dubi
euz
e
l
ezi
ng
gevolgde
kan worden. De bij enkele categorieën

handelwi
jzen worden hieronder afzonderli
jk besproken.
Een soortgeli
jke moeilijkheid deed zich bij de translitteratie van de
handschriften voorin gevallen waarin drukken uitdetijd zelfeen onderscheid maken,en weltussen degrafemen y en '
j.Dezekwestieisdaarom
hieronder eveneens behandeld.

Hoojdlettev8
Langnietaltijdkonvastgesteldwordenoferaldannieteenhoofdletter
gelezenmoetworden,of,metanderewoorden,datgenewatdeschrijvende
penop papierbrachtalofniethetresultaatisvan hetschrijven van een
hoofdletter. In redacties waarin evident te onderscheiden hoofdletters

functioneelzi
jn,zaldusin gevallen van twijfelmettweemogelijkheden
rekenillg gehouden m oeten worden.In de translitteratie van de redacties

zijn twi
jfelgevallen aangegeven door dedesbetreFende letterte zetten in
een afwijkend lettertype, nt. öe tlBpa van s.h. ö6 Qoos, dat geen
onderscheid kent tussen onderkast en kapitaal.ln de aantekeningen werd
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om technischeredenen denoteringaangehouden van zowelmajuskelals
minuskel,waarbi
jdemajuskelsteedsvoorop geplaatstwerd (bijv.:A/a)
om geen anderereden dan datereen keuzevoordevolgordem oestworden
gedaan.

Al0/nietcqzl6ezlgc,
schr6'
p6zltaalrormen
Bijde translitteratie isde verdeling van de schriftelijke taalvormen
indebroninonderscheidenlijkeeenhedensteedsweergegevendoormiddel
gan spatie.In de handschrifteli
jke bronnen worden deze linguistische
eenheden in de regelten opzichte van elkaar afgegrensd door een hiaat

in descllrijfbeweging,kenbaarallereerstenin praktisch allegevallenaan
grafsche kenm erken van afsluiting en nieuwe inzet. Deze kenmerken
kunnen o.a.bestaan uit een verschilin type van initiale en fnale letter-

vorm,maar ook uitkarakteristielte slothaalrespectieveli
jk aanloop en
uit de àfwezigheid van kenm erkende grafsche verbindingen.Dit laatste
kan de afwezigheid van ligaturen betreFen,m aar ook het ontbreken van

een voordoorschri
jven karakteristieke aioop van een lettervorm ofhet
ontbreken van een vooraansluiting karakteristieke inzetvan een volgende
lettervorm dan welhet gebruik van een niet-mediale variant.H et voorkomen van som mige van deze indicaties voor scheiding is evenals het al
of niet ontbreken van grafsch contact door ,,uithalen'' over som s aan-

zienlijkeafstand,allereerstafhankelijk van hetgebruikteschrifttypeof
de m engvorm van verschillende schriftsoorten,in de tweede plaats van

hand en penvoering.Hetalofnietgepaard gaan van een dergelijk hiaat
meteenrelatiefgroteafstand,hetzijopdeschrijii
jn,hetzi
jop dehartli
jn
derlettersgemeten,isin deeersteplaatsafhankelijk van dehand waarin
geschrevenisen van de,,snelle''of,,bedachtzame''loopvan deschri
jvende
pen ter plaatse.
De waavde a1s scheidingsindicatie van elk dezer grafsche kenm erken
van afsluiting en nieuwe inzet en hun hiërarchie telkens binnen een bepaaldeperiode in de ontwikkeling van H ooftsen H uygens'schrift,varieert
sterk m et de hand en de grafsche context.In vele gevallen vorm t de

aanwezigheid van enig grafsch kenmerk een positieve aanwi
jzing voor
een gescheiden presentatie zonder dat de afwezigheid een negatieve

indicatieinhoudt.Vanzelfsprekend geldthierbi
j tevensdathoe vasterin
het gehele systeem van schrifteli
jk taalgebruik de eenheden als onderscheidenlijke eenheden verankerd zijn,hoe groter vrijheid zich de dôôrschri
jvendepenkanveroorloveninhetmakenvangrafscheverbindingen
daarwaarbinnenhettaalsysteem geen sprakekàn zijn van tweetotéén
#)versmolten''taalvormen,respectievelijkhoegrotervri
jheidinhetmaken
van onderbrekingen daarwaargeen sprake kàn zijn van een in tweeën
gescheiden taalvorm .H et m eest dwingend van alle genoem de kenm erken
is dan ook als indicatie voor alofgeen scheiding het gebruik van in het

schriftypfee- duidelijk onderscheiden fnale respectieveli
jk initiale of
m ediale lettervormen.
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Alleen waareen incidentele,,,vrije''grafscheverbinding van normaliter
gescheiden taalvormen,respectievelijk een onderbreking in een norm aliter
niet gescheiden m aar we1scheidbare vorm ,nietpast in het beeld van de

schri
jfgang terplaatse,werdditalstwi
jfelgevalaangetekend.Anderzi
jds
werddeafwezigheidvan,,vrije''scheidingskenmerkenbinnenééntaalvorm,
nietvermeld.W aar ,,dwingende''grafsche indicatiestegenstrijdig zi
jn
werd dit steeds genoteerd.

Diecombinatiesvan taalvormen echterwaarbijveelvuldigdemogelljke
scheidingskenm erken ontbreken zonder dat dwingende verbindings-

kenmerken aanwezigzijn,combinatiesdieook in drulqkenuitdetijd zelf
we1 als visuele eenheid bleken te worden gepresenteerd en die som s als
sam enstellingen zouden kunnen worden opgevat,werden steeds als aaneengeschreven getranslittereerd wanneer geen enkele indicatie voor een

scheidingaanwezigwas.W arennietàlleopdieplaatsmogeli
jkeindicaties
voor scheiding aanwezig of niet overtuigend aanwezig,dan werden beide

mogelijkheden genoteerd,onverschillig ofhet,ondereen anderopzicht
beschouwd,al of niet inclinatiegevallen betrof. Om praktische redenen
werd ervan afgezien beide in de redactie aan tegeven.M en vindt dan dus

in aantekening deandere dan dein de redactieopgenomen mogeli
jkheid,
voorzienvaneenvraagteken,bi
jv.vergeejtmen (?)waarindetekstredactie
vergeejtmen isopgenomen.

Al0/geen 8cA6ï#ïsg b'
j apo8trof
Afzonderlijke bespreking vereisen de gevallen waarbij een apostrof
betrokken is.Overalneem tditteken een volgorde-plaatsin deopeenvolging
vangrafemen en ,,SPaties''in,waarbi
jvoor detekstvaststelling irrelevant
is hoe groot de grafsch of typografsch door de apostrof op zichzelf in-

jn derletters
genomen ruimte is.Op de schri
joijn,maar ook op dehartli
isdeze in velegevallen uiterstm iniem ,in anderegevallen,waardeapostrof

grafsch m et een letter is verbonden, is deze relatief groot. M et deze

grafscheeigenschap dienderekeninggehoudentewordenbi
jdebeoordeling
van open ruimte alsmogelijke indicatie voor een scheiding van twee
taalvormen,respectieveli
jk de afwezigheid van spatie alsmogelijke aanwijzing dat één aaneengeschreven vorm bedoeld werd.In vele gevallen
m oesten boven afwezigheid van open ruim te in compact schrift andersoortige indicaties voor een scheiding praevaleren,zoals de afwezigheid

van een grafsche verbinding (afgezien uiteraard van hetelkaarraken of
kruisen van ,,uithalende'' pennestreken) en de nieuwe inzet van het
volgende grafeem daarwaar in de schri
jfgang verbinding mogeli
jk gew eest w as.

In degevallen dattweevormen,afgezien van deapostrofer ,,tussen in'',

duidelik gescheiden zijn,behoort hij,afgezien van alofgeen andere
functies tegelijkerti
jd,in de gebruikte bronnen grammatisch steeds bi
j
slechts één van beide.Ook wanneer in de ,,snelle''naar rechts gerichte

schrijfgang van een bepaalde hand een apostrof aan het eind van een
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taalvorm daarvan ,,losraakte'' tot m idden in de open ruimte voor de

volgendevorm (dan meestalookgroterdan een normalespatie),ofzelfs
nog verder naar rechts,werd zulk een ,,lapsuscalami''overçenkomstig de
aangenom en translitteratie-principes niet in de editie gewaardeerd,m aar
werd de apostrof als laatste teken van de eerste betrokken taalvorm

genoteerd,gevolgd doorde spatie.(Type:8b'n'.
p'
#l;nw'rr'
tj;t'qchfer;
weqniglt'l#6'
m-fogAel;d'dzzàt
sfelltlAltbc/le;oy' J,6/4; moet' '
p: Huygens'
Goeden arondvs.77,waardeapostrofgeheelbij'
vstaat.)Dezegevallen
vormen het m erendeel van apostrof-gebruik. De onmiskenbare s>am -

horigheid alslinguistisch teken in hetschrifteli
jke taalgebruik met.de
voorafgaandevisueletaalvorm en dedan ,,overbli
jvende''onmiskenbare
scheiding, ook door een relatief grote afstand, van de volgende vqrm ?

vormendebasisvoordegrafschevrijheidbijdeplaatsingvandeapostrof,
zoals in andere gevallen de linguistische eenheid als taalvorm de basis

vormtvoordevrijheid van onderbrekingen in deschrijfbewegingbinnen
een woord,respectievelijk van doorgaande beweging over een woordscheiding heen.Binnen dit systeem fungeert de apostrof,indien gepaard
aan de afwezigheid van verbindingsindicaties of de aanwezigheid van

scheidingsindicaties,zèlfals(additionele)eindmarkeringvan een taalvorm
en evenzo als beginm arkering,dus als scheidingsindicatie.
Om deze en de in de eerste alinea genoemde redenen moest ook het
ontbreken van m eerruim tetussen scheidbarevorm en dan voorde apostrof

ertusseninnodigwas,zelfsin dezeldzamegevallen datmogell
jkeslot-of
beginkenm erken vôôr en na de apostrof ontbraken,worden opgevat als

graûsche vri
jheid.Dit betreftpraktisch uitsluitend gevallen waarin de
apostrof grammatisch behoort bij de tweede betrokken taalvorm.De
aanwezigheid van apostrofalsbegin van de volgende taalvorm gafdan de

doorslag alsindicatie dattwee onderscheiden vormen zijn bedoeld.In de
translitteratie werd dit dan gewaardeerd met spatie vôôr de apostrof.

Slechtsincidenteeliserin zulke gevallen een vri
jegrafscheverbinding
onderde apostrofdoor'',som sgepaard aan één ofm eerscheidingsindica-

ties.Alleen waar er geen enkele aanwi
jzing is dat het begin van een
andere taalvorm was bedoeld dan alleen de apostrof zelf, en zulk een

graûscheverbinding nietevidentpastin hetbeeld van de schri
jfgang ter
plaatse,werden beide mogelijkheden in de editie genoteerd,1)
Een eigenaardige moeili
jkheid deed zich daarbijalleen voorten aanziep
van 'tin Huygens'handschrift.W atbetreftdeapostrofzijn daarin twee
graâsche varianten te onderscheiden:die waarbij de apostrof graûsch
1) W anneerin zo'n gevalduidelijk isdatde apostrofeerstlaterals ,ycorrectie''
werd geplaatst, kon de notering van de aaneengeschreven vorm alleen in de

manuscriptologische aantekeningen geschieden.Bij syncope plaatste Huygens de
apostrofmeestal(direct)nabeëindigingvan deononderbroken geschreventaalvorm.
Zulk eenloop van depen in anderegevallen vindtsomsnietduidelijk zijnoorsprong
in een ,,snelle''schrijfgang en dan is er dus sprake van een twijfelgeval.
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metdetverbonden isen diewaarin datniethetgevalis.1)Alleen bijhet
laatste type komt hetvoor dat de lettersvöör en na de apostrof grafsch

verbondenzijnensomsontbrakendandaarbi
jookàllescheidingsindicaties
behalve de apostrof zelf.In het gebruik van het ene dan welhet andere
type kon geen enkel semiologisch functioneel onderscheid worden vast-

gesteld,noch enige grafsche systematiek.z)Doorhetnoteren in de editie
van zoweleen aaneengeschreven vorm als twee gescheiden vorm en in die

enkele gevallen dat bij één der beide typen alleen de apostrofzelfeen
aanwdzingvormdevoordezelfstandigheidvan 'f,zouderhalveeenzuiver
graûsche eigenaardigheid van een bepaalde hand van Huygens in de
translitteratie worden gebracht,die alleen in een integraalpaleografsch
protocol beoordeeld kan worden. Om m isverstand ten aanzien van de

waarde van een dergeli
jk gegeven uitte sluiten,moesten derhalve in de
editie ook deze gevallen getranslittereerd worden m et spatie vöör de

apostrof.(Type:in 't(lidwoord);'K8al't (voornaamwoordl.)
Nauw verbondén m et de hierboven behandelde problem atiek is de
kwestie van alofgeen scheiding tussen een vorm beginnend m et apostrof
en de daarop volgende scheidbare taalvorm . Dit betreft dus het type:

'Tlenen;(in) 'tgebeent;'K8al('tn).Waargeen scheidingsaanwijzingen
waren,werd,ook zonder dat dwingende verbindingskenm erken aanwezig
waren, geen spatie getranslittereerd. W aar geen graûsche verbinding
mogeli
jkwas,zoalsm et'T ,m oest de aan-ofafwezigheid van open ruim te

beslissendzijn voorgescheiden ofongescheidentranslitteratie.W aarechter
grafsche verbinding we1 mogeli
jk was,maar deze ontbrak ofniet overtuigend was, werd bij twijfelachtige spatie en ondanks het daardoor
dikwijlsvoorkomen van grafsch contact door het uithalen van de dwarsbalk van de t (zoals ook in andere gevallen en ook over spatie heen
voorkomt),wè1gescheiden getranslittereerd.In de meeste gevallen ging
de afwezigheid van reële verbinding tevens gepaard m et onmiskenbaar
nieuweinzetvan de volgendeletter;in vele gevallen waser bovendien een

duideli
jkespatie,zodatevidenteen visueelzelfstandigetaalvorm bedoeld
bleek.De ,,aanleuning''tegen de volgende vorm in andere gevallen werd

dan ook beoordeeld a1seen gevolg van de schrijfgang,naar verhouding
m eeroptredend wanneer 'twerd geschreven metna de t1osvoorgeplaatste
apostrof,waarbj de schri
jvende hand een terugwaartse beweging had
m oeten m aken, dan m et verbonden apostrof. D wingende verbindings-

kenmerken zijn daarbi
j echter zeldzaam .

1) Beidetypenzijn voorhet,,ltaliaanseschrift''beschreven doorH.M.Hermkens
op p.64 van zijn proefschrift Bijdrage tot66/,hernieuwde dfvtfï6 ran Cozzlfcnfïp'n
H'
uygens'g6tfïchf6a,Nijmegen 1964.
2) Ook Hermkens'materiaal en bespreking daarvan op p.64 en p.105-108
bieden daarvoor geen eA el aanknopingsptm t.
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Interpunetieteken8
Indien niet m et zekerheid uitgem aakt kon worden welk van twee
mogelijkeleestekenswerdgeplaatst,werdenbeidemogelijkhedenverzneld.
Om praktische redenen werd ervan afgezien beide in de redactie aan te
geven.M en vindt dan dus in aantekening de andere dan de opgenomen

mogeli
jkheid,voorzien van een vraagteken,bijv.:vraegtkomma (?),waar
in de tekstredactie ,,rraegt;''is opgenom en.
Eénm aal kom t een kom ma-teken voor dat echter alleen a1s grafsch
scheidingsteken,nieta1sinterpunctieteken functioneelkan zi
jn.Ditwerd
dan ook nietin deredactieopgenom en,m aaralleen in aantekening vermeld

(Koelterqzlantwoovdt,vs.38).Eénmaalkomteen puntvoorop een plaats
waar hij waarschi
jnlijk niet bedoeld is als interpunctieteken.In aantekening werd daarop dan ook de aandacht gevestigd (Orgltelgebvnjk,
vs.19).

Y ofi
j
Zowel Huygens als H ooft hanteren in de verschillende handen waarin

zi
jschrevenveleverschillendegrafschevormenvan1j,terwi
jlindedrukken
van dietijd tweetekens,nl.ïjen ywordengebezigd.Inhetgebruik van
de verschillende schrijfvormen,het alofniet bovenplaatsen van punten
dan weléén puntofde combinatie van schrijfvorm en alofnietaanwezigheid van punten dan wel één punt, kon geen in het gebezigde

schrifteli
jketaaltekensysteem functioneelonderscheidwordenvastgesteld.
W atbetreftHuygens'schriftkwam Hermkenstotdezelfdeconstatering.l)
M ethetoog op dedoelstellingdezereditiewerd echtervanuithetstandpunt
dat voorde gehele H ooft-uitgave werd ingenom en en dat hierboven onder
Tvan8litteratie werd toegelicht, een andere conclusie getrokken, die dan

ook tot een andere gedragsli
jn leidde.z)Daar punten eveneenskunnen
ontbreken op een ien op een )',zoalsook de graûsche tittelop de n ontbreken kan,werd in deze uitgave steeds getranslittereerd m et éénzelfde

teken,nl.Y,i,j.Slechtsin een enkelgevalwerd desondanksrekening
gehouden metde mogelijkheid datersprake van zou kunnen zi
jn datin
het schriftsysteem zich toch twee onderscheidenli
jke grafemen ontwikkelden.In K oelte'
pqzlantwoordtvs.2l2 ism isschien een poging te zien

1) H.M .Hermkens,Bijdragetot6611h6rni6'
awd6f
sfz
/ztfï6'
van,Conefcnfï
p'n Huygena'
g6tfïchf6x,Nijmegen 1964 (Proefschrift),p.28, 51 en 143-144.
2) In ditverband kan n.a.v.Hermkens,p.131,n.3,worden opgemerktdatook
t.a.v.de circoM ex het aangenom en principe im pliceerde dat de grafsche of typografscheplaatsing daarvan boven één,dan we1boven beidevan tweeletterstesam en,

semiologisch irrelevant is indien (en dus als semiologisch irrelevant behandeld
moetworden zolang)geen functioneleoppositietussen beideplaatsingen kanworden
vastgesteld.Grafsch bepaalde,yverschuivingen''blijken ookinHuygens'handschrift
flxnctioneel ,,vrij''te zijn:vgl.Hermkens,p.73-76 en 140.Slechts in een enkel
gevalschijnt twijfelte bestaan of een boven slechts één van twee lettertekens
geplaatste circonoex een andere functie heeft (p. 73).
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van een ,,experim enterende''pen om een andergrafeem ,alspendant van
de typografsche y,te realiseren.H iervan werd in aantekening m elding

gemaakt.l)
VERK LARIN G D ER D IAK RITISCH E TEK ENS

Bi
j detranslitteratiegebruikte noteringen:
qezet u1t öe tlsna,attllö qevotqö öoop een zeen ktelne

spatle: onzeker of een hoofdletter # dan weleen kleine
letter a werd bedoeld;gebruikt ih de tekstredacties.

A/a

onzeker ofeen hoofdletter d dan weleen kleine letter a
werd bedoeld; gebruikt in de aantekeningen.

hIB
a/b

onzekeroferd dan welB staat.Bijv.IJJn = In ofJn.
onzekerofereenadanweleenbstaat.Bijv.opge8tojeke=
opge8toke of opge8teke.

'

(a)
/

onzeker of er een a gelezen m oet worden dan wel niet.

Bi
jv.:Ololgltenrlam = oogltenrlam otOghenvlam.
end6

het gecursiveerde gedeelte is een opgeloste abbreviatuur.

wtspouwt(?) (in aantekening) onzeker of wten 8pouwt,in de tekstredactie als aaneengeschreven genoteerd, al of niet aaneengeschreven werden bedoeld.

staenpunt(?) (in aantekening)onzeker ofhet interpunctieteken achter
8taen een puntisdan welhetin detekstredactiegenoteerde
andere leesteken.

zjen (sic)
(in aantekening)in de bron staat onmiskenbaar zjen.
Vande/van de (alleen in demanuscriptologischeaantekeningen)onzeker
oféén danweltweeonderscheidenli
jketaalvormengelézen
m oeten worden.
m* Voorde m anuscriptologische aantekeningen werd het tekensysteem

gebruikt dat door de hoofdredacteur van de P.C.H ooft-editie,Prof.Dr.
W .H ellinga,voor de notering van tekst-in-wording werd ontworpen en
datuitgaatvan devoorstellen in :J.Bidez - A.B .Drachm an,Emploi#68
8igne8 crïfïgyed, di8po8ition d6 l'apparat. Con8eil8 et recommandation8.
Ed.nouvelle par A .Delatte - A .Severyns,Bruxelles-paris 1938.H et
*
systeem IS toegepast in verschillende num m ers van de Zwolse Drukken
en H erdrukken.Zie daar speciaaldebi
jlagen van Nr.4;Aarnout Drost,

Scltet8en en Vevhalen,bezorgd door G.Kamphuis (Zwolle 1953)2).
1) Overzijn bevind en handelwijzeinzakeïJ'handeltLeendertzin zijn Inleiding,
p.LXXXTV-LXXXV (L.-St.1,p.LXTII-LXIV).
2) Vgl.:W .GsHellinga,D691ï6.
?
z'
&76P.C.Hoojt-editie.in:Handdingen Zuidned.
A ïJ'.voorTaal-6% Letterklm d66% G6sch.8 (1954),p.47 n.2.
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onleesbareletterts)

a?

a onzeker

a(b?)

b achter a onzeker.Bi
jv.:gelm'aekln?lt= elk der ge-

(N ?)

noteerde letters tussen ge en t,nl.m ,a,e en k'of n,is
onzeker.
onzeker of hier iets geschreven werd dan wel niet; in
e1k geval onleesbaar

(-a)
(-ag-bjj

a op enigerleiwijzegeschrapt
eerst b afzonderli
jk doorgehaald,daarna a en b beide
tegelijk

(a)

a toegevoegd

< a>

ainterlineairtoegevoegd.Bijv.:F<D >eïJ'J6> = bovende

E-< a> q
(a+ q(b)
(?)

F is een D geschreven.
a interlineair toegevoegd en vervolgens geschrapt
b over a heengeschreven

achter een der bovenstaande noteringen:onzeker ofhet
aangegevene plaatsvond.Bi
jv.:

m isschien werd de a eerst achterna toegevoegd.
(a) (?)
Ea+ q(b) (?) m isschien werd b over iets heen geschreven.Indien dat
hetgevalis,dan (hoogstwaarschi
jnlijk)overeen a.
Indien de noteringen leestekens betroFen,werden die voluit genoem d,

dusbjjv.:
Lkommaj (?) misschien werd de komma eerst achterna toegevoegd.
3. Overige gebruikte tekens.

vs.*2
//
fol. 1V/2R
(a), (b),enz.

deoorspronkelijkopvs.lvolgende,maargeschrapteregel.
regelovergang

overgang van fol.lver8o op fol.2 redo
eerst stond er het achter (a) genoteerde, daarna het
achter (b)genoteerde,enz.
In de voormarge werd een regeltelling om de 5 vss.tussen haakjes

toegevoegd.
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LIJST VAN IN DE COM M ENTAREN GEBRUIK TE AFK ORTIN GEN

(Gedichten)1636: Gedichten van den HeerePieter0.Hooft,Verzamelt
en uytgegeven door Iacob vander Burgh.A'dam , 1636.

Van Hoogstraten: D.van Hoogstraten,Li
jstder gebruikeli
jkste zelfstandige naamwoorden. A'dam , 1759.
K ossm ann : F.K ossmann,D e varianten van H ooft's Granida,Ts. 36.
Oudem ans: A . C. Oudem ans, Taalkundig woordenboek op de werken
van P.C. H ooft, Leiden, 1868.
Van Tricht: H .W .van Tricht,P. C. Hooft,Arnhem , 1951.

MNW : Verwijsen Verdam,Middelnederlandsch Woordenboek.
W .: J.A.Worp,DeGedichten van C.Huygens,naarzijn handschrift
uitgegeven,Gron.1892 en vlg.jaren.
W ., Br.: J.A .W orp,D e Briefwisseling van C.H uygens,'sGravenhage

1911 en vlg.jaren.
W n.:P.C.H ooft,W aernem ingen op de Hollandsche Tael,uitg.Zwaan.
W erken 1671: P.0.H ooft's W erken,A'dam , 1671.
W NT : W oordenboek der Nederlandsche Taal.
Zwaan : F.L.Zwaan,U itde geschiedenisdernederlandschespraakkunst,
Gron.-Batavia, 1939.
F.L.Z.

1. D AN K H EB T

Huygens' SEGT HEM GOEDEN AVOND (Op een' mis-luckte

2 Hoofts

Mui
jdsche reijse):Mnl
jdev Avïj:x8lot>,ontMojde romp
DANKHEBT voor den goeden avont:W egk gA!y,dievoov
ben8elingen

3 Huygens' 'T STEENEN-BOECK (W ederantwoord):Iae,danck kebt,
beleejdemoppen
Overzicht van de geraadpleegde bronnen
H uygens'

Uoeden qwos#:

Hs.Huygensmuseum Hojwl
jck.Autograaf.Voorheteerst
uitgegeven in deze editie.

Hs.Kon.Ak.XL (Korenbloemen),portefeuillea omslag
1623 - stuk 10.In ongeïdentiûceerde calligrafsche hand

metcorrectiesvan Huygens.Kopi
jvoordeOtiavan 1625.
Iiitgegeven in Jvorp I (1892),p.303-305.
H uygens'Otia van 1625,bk.V1,p. l14-117.

Uitgegeven in bijlageVl1in Leendertz'Hooft-editie,dl.I
(1871),p.388-390.
H oofts

Dankkebt:

Derderijmkladboek fol.l4R-l6R (= hs.A,blz.413-417).
Uitgegeven in Leendertz l (1871),p.203-206 en daarnaar
in W orp l(1892),p.305-308;in Leendertz-stoettI(1899),
p.187-190 met 11 (1900),p.467.
2) H uygens'Otia van 1625,bk. VI,p. l18-121.
3) H ooftsGedicktenvan 1644,NoclteenigeDICHTEN,p.246-249.
4) Hoofts 16:/264 van 1671, Vervolgh (der) Gedichten,p.
291-292.

H uygens'

W edevantwoord:
H s.U .B.- Am sterdam G.e.l1.Autograaf.Voor heteerst
uitgegeven in deze editie.

2) Hs.Kon.Ak.XL (Korenbloemen),portefeuillea omslag
1623 - stuk 72.In ongeïdentifceerde calligrafsche hand

metcorrectiesvan Huygens.Kopj voordeOtiavan 1625.
Uitgegeven in W orp 1 (1892),p.308-309.
3) H uygens' Otia van 1625, bk. VI,p 122-124.
Uitgegeven in bdlage V1Iin Leendertz'Hooft-editie,d1.I
(1871),p.391-392.

IN LE ID IN G TOT D E TE K STE N
H oofts D ankkebt

Naast hetgeen in de Yevantwoovding ran de tek8teditie over de keuze
der gepubliceerde redactie en over de bronnen reeds is gezegd,kan hier
worden volstaan m et het volgende. Om in eerste inst>ntie te bepalen
welke fase in degeschiedenisvan detekstwording deredactie in hetderde

rîjmkladboek vertegenwoordigt, werd deze vergeleken met de Otiaredactie.l)A1s geheelis de tekst daarin dezelfde en overalwaar Hooft
in zi
jn rijmkladboek wijzigingen aanbrachtstemtdeOtiaovereen metde
gewijzigderedactie,behalvein vs.8(naegeen komma),vs.32(Dien 'er),
vs.40 (Vecht kommajen vs.51 (opgestekenl.z)
Daar het onwaarschijnlijk isdat alle wijzigingen in het derde ri
jmkladboek,daarbijinbegrependeschrappingvanvs.*45-*56engewi
jzigde
opnamedaarvan alsvs.69-80,een terugkeerzouden zijn totderedactie
van zi
jn klad en verwerping van eerst bij het inschrijven beproefde
variëring,lijkt uit deze overeenstemming tussen Otia 1625 en de eindredactiein hetderderijmkladboek deveronderstellinggewettigd datde
redactie die ten grondslag heeftgelegen aan deOfïl-tekstsecundair isten

opzichtevan diein hetri
jmkladboek.Dithoudtoverigensniet in dat
H uygensnietin eersteinstantiein 1623een nog andereredactievan H ooft

ontvangen kan hebben waarvan in het derde rijmkladboek verworpen
lezingen deel hebben uitgem aakt: voor de Otia kan im mers gebruik

gemaaktzi
jn van een nieuw verkregen afschrift.
Opnam een bespreking van de verschillen tussen Otia 1625 en het derde

rijmkladboekvielenbuitendeopzetvandezeteksteditiedaardeevaluering
hiervan slechtszou kunnen geschieden binnen hetkadervan een onderzoek

van kopi
j en druk van de Otia als geheel.
Huygens'Goeden arond en W ederantwoord
H oewel voor deze H ooft-editie geen program m atisch onderzoek naar
Huygens-handschriften werd ingesteld, werden toch twee tot dusver
1) Voor deze voorlopige peiling werd gecollationeerd m et het exemplaar U .B.Am qterdam 2456 A 17.Voor deze uitgave werd geen onderzoek van de Ofïc-editie

ondernomen. De tot dusver verrichte vergelijking met een voor een dergelijk
onderzoek te gering aantalandere exemplaren bracht geen onderlinge verschillen

aanhetlichtin detekstvanDankhebt.VoordeverschillentussenHooftsrijmkladboek
en deOtia in vs.28 en 68 ziedeOP P.(1825achterbk.W in deOtia zelfreedsgOsignaleerde corrigenda.

2) Zie over de komma in vs.8 Leendertz'Inleiding p.LXXXW II (L.-St.1,
p.LXV/LXW )envgl.vooreendergelijkeinterptmctiep.151/152in:W .GsHellinga,
D6 taal'
pcn Hoojt.in:Kroniek '
pczlkun8t6. kultuur 8 (1947),nr.5.

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

ongebruikteHuygens-autografen opgemerkten weléén op Hojwljck en
één in de veiling-Asscherbi
j Sotheby in april1961te Londen.
De autograaf van Huygens'Goeden arond bevindt zich,zonder nadere
signatuur,in het Huygensmuseum Hojwl
jck te Voorburg en werd m et
welwillende toestem m ing van de conservator Dr. H . Enno van Gelder
afgeschreven ten behoeve van deze uitgave. H et is een enkelblad van

jde in twee kolommen,
slechts circa 20 bi
j 15 cm.,waarvan de rectozi
de versozi
jde slechts in één kolom links beschreven is.De kolommen
beginnen bovenaan hetpapier,delinkerdirectaan dekantvan hetpapier,
de rechter aan de middenvouw .H et blad isin achten gevouwen geweest.

Boven hetgedichtstaatgeen opschrift.Op deversozi
jde staatin het
midden onderaan,rechts naast de slotverzen van het gedicht,de onder-

tekening ,,constanter.Hag.23.lunij//1623.''Op derechterhelft staat
daarbij,binnen devouwen diehetop één naondersteachtste-deelvan het
bladomsluiten:,,lnscr://Sgeg-hjIEGIT HEM GOEDEN AVOND VAN//
MYNENT W EGEN.''De aanwi
jzing 1n8cr:datheteronder staande als
opschriftbedoeldwas,kanwordenopgevata1sinstructievooreen copiist.l)
Het blad kan dusdanig opgevouwen zi
jn geweest dat dit ,,opschrift''
buitenkwam enalshetwarehet,,adres''vormde.Demogeljkheidbestaat
derhalve ook dat het een ,,uitgaand'' stuk was.N aar de provenance is
echter voor deze editie geen onderzoek ingesteld. H et handschrift beantwoordtnietpreciesaan de beschrijvingindecatalogusvandeveiling-

Mazelbi
jVan Stockum op 28-29januari1887,ondernr.5872),van het
doorW orp in diecatalogusgesignaleerde,niettot zijn beschikking gekomen handschrift,doorhem duswaarschi
jnlijk slechtsop grond van die
beschri
jving ,,hetklad''genoemd (Worp 1,p.305,n.l).
D e aanduiding van ditgedichtalsHuygens'Goeden avond,waarmee het

inzi
jnoorspronkelijkfunctionerenwordtgekarakteriseerd,isrechtstreeks
ontleend aan het opschrift boven H uygens' W ederantwoovd.

1) In het door W orp uitgegeven calligrassch handschrift van deGoeden avond,
deOfïc-kopijuiths.Kon.Ak.XL,staathetals (misschien toegevoegd)opschrift
böven het gedicht:y,seght hem goeden Avond //van mijnent wegen.''Dit werd
later geschrapt en door Huygens vervangen door ,,Op E-deqGeen'y mis-luckte
Muijdsche//reijse,vermitshetafwesendes //Heeren D/drossartsHööft.''alstitel
voor de Otia.

2) Catalogue #''
un6 précieuse eollection de lettres autographes 6f de A cvzzlezzfe
ldstoriquescomposant16ccsïzl6f:6j6'
aM .J.-Z.M azel...v6nt6...#la Haye...16a
F .P.'
pcAzStockum & Fils (op buitenomslag:Auto28 6t29 janvier 7**/ par . . . '
graphes du cabinet de feu M.J.
-Z.Mazel),xlr.587:
llepiècedeversautographesignée:ConstanterHag.23junij1623.- (Ayant
,,Be
pottrtitre:MislukteMuydschereisevermitshetofwezen van denDrost).- 2p.
in 40./Poèmespirituelavecraturesetcorrectionsécrità proposd'tmevisite
à M uyden,le château de P.C.H ooft,qu'ilne trouve cependant pas.11 fm it
en dem andant,en grands caractères,de vouloirluidire le bon soir de sa part:
Segt hem goeden avond van mynent wegen.''''
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W at betreft H uygens' W ederantwoord dient hier van het door W orp

uitgegeven calligrafschehandschrift,deofïl-kopijuiths.Kon.Ak.XL,
alleen teworden opgemerktdatdeoorspronkeli
jke,maardoorgestreepte
titel,die door W orp (I,p.308,n.2)kennelijk slechtsabusieveli
jk niet
vermeld werd,ook daarluidt:,,TSTEENEN BOECK TE MVYDEN.''1)
H et door W orp welverm elde,eveneens doorgestreepte opschrift ,,Op des

Heeren P.C.Hö6fts // DANCK-HEBT, // Voor mijn // GOEDEN
AVOND .'' staat daar onder. H et derde en laatste opschrift, bestemd

voor deOtia,luidt ,,M'
jn'Wederantwoord.''
Detotdusverongebruikteautograafvan H uygens'W ederantwoord werd

op deveiling-AsscherbijSotheby te Londen op 10 april1961verworven
door de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam .z)Een onderzoek naar
de provenance is voor deze editie niet ingesteld.
Hetiseen sm al,aan delinkerkantmisschien afgesneden folio enkelblad,
aanéénzi
jdebeschreven in twee kolomm en,de linker direct aan de kant
van het papier,derechteraan demiddenvouw en ongeveer 3/4 van de
hoogte beslaand.H et is,gezien de sm oezeligheid van som mige gedeelten

vandeachterzijde,langeretijdinachtengevouwenbewaardofin omloop
geweest.H et opschrift staat boven de linkerkolom .
De aanduiding van dit gedicht als Huygens' W ederantwoord,waarin de
saam horigheid m et de voorafgaandegedichten totuiting kom t,isontleend

aan het defnitieve opschrift in de kopij voor de Otia.In de Ofïl-druk
luidt dit M'
jn'Weder-Antwoord.HooftsDankltebtheeftdaarin het opschriftS'
jn'Antwoord.
onder8trepingen
In beide Huygens-autografen kom en onderstrepingen voor,zowelvan
gehele woorden als van een enkele letter.In vs. l van de Goeden avond

en vs.55van zi
jn Wedevantwoord betreftditde onderstreping van een
niet doorgehaald woord waarboven interlineair een variant werd geschreven.Huygens m aakte hier geen defnitieve keuze en liet de variant

1)open''.De onderstreping diende wellicht als aanwijzing van de ,,open
variant''.In vs.20 en 62 van zijn Wederantwoord schreefhi
j een interlineaire variant eveneenszonder de oorspronkeli
jke lezing door te halen
en schrapte hi
j daarna de variant weer,maar in deze gevallen van een
misschien onmiddelli
jk weer verworpen variant ontbreekt een onderstreping.

1) De mededeling in de veilingcatalogus van Sotheby dat het daar geveilde
handschrift de enige bekende versie meteen ti
telbevat,berustkennelijk op deze
om issie van W orp.

2) Catalogu6 ojfo valuablecoll6cfïos ojcvfogrlph letters cn# doeuments ...Tlte
prop6rfg 0/M artin B.zt
gt
:c/l6r...Auction by ...Sotlt6by & Co.,London,7pfh April
1961,nr.61(metop p.28een verldeindefotovan detekstzijdevan hethandschrift).
Jaarverslag (van de)Universiteitsbibliotheek (van)Amsterdam 1961,p.l5.
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In eenreeksanderegevallen heeftonderstreping bli
jkbaareen andere
functie vervuld,nl.dievan aanwi
jzing van corrigenda.In het Fe#6rantwoovd werd in vs.2l,23en 64een letteronderstreeptdiewerd geschrapt
of overschreven m et een andere. In H oofts Koelte van antwoovdt is in

vs.224 een kennelijke fout eveneens door onderstreping gemarkeerd.
In deze gevallen kan gedacht worden aan een collatie of correctievoor-

bereidingdooreen anderdan deauteurzelf.Ook bijvs.28in deGoeden
avond kan deonderstreping van detevensdoorgehaaldeoorspronkelijke
lezinghebbengediendalsaanwijzingvooreennoguittevoeren wijziging.
Problematischer is de functie van de onderstreping respectievelijk
mogeli
jkeonderstrepinginvs.34van deGoeden aronden vs.63van het
W ederantwoovd van een niet doorgehaald woord (respectieveli
jk Al8 en
gltljj.Alleen in het eerste gevalis een interlineaire variant er boven
geschreven..In deze gevallen werden de onderstreepte, m aar niet ge-

schrapte woorden evenzo alsbijde ,,open varianten''opgenomen in de
redactie.Ook de in vs.64 van het W ederantwoovd niet geschrapte interlineaire D werd in de redactie opgenomen. overalwaar het handschrift
Aldus twee lezingen bevat,werd voor de notering in de redactie gebruik
gem aaktvan de diakritische tekensdieoverigensalleen in de m anuscriptologische aantekeningen werden toegepast.
l)
Als.aanduiding in kopijvoorcursivering kom t onderstreping voor in
H uygens' afschvift van het slot van K oelte '
plzl antwoovdt,vs. 290: zie

de variantennotering daaruit in aantekening bij het gedicht en vgl.:
W .GsHellinga,Kop'
j en dr'
uàin deNedevlanden,Amsterdam 1962,op
de in hetTypografsch zaakregister onderkopl
j bijkopl
jbehandeling op
p.240genoemdeplaatsen,m.n.afb.91(Ofïq-kopi
j).
1) De gevolgde gedragslijn wijkt afvan die van H .M .Hermkensin zijn proefscllriftBi
jdragetot66zIlternieuwde.
9I'
?
zW6ranCon8tanti
jnf:
lz
dzpgezl.
g'gedichten,Nijmeken
1964:p.7 m et n.2 en p.8.Dit is allereerst een uitvloeiselvan de doelstelling van
deze editie en de daarop afgestem de m ethode van translitteratie en presentatie
van het tekstm ateriaal.Tevens spruithet verschilm isschien voort uit een verschillende beoordeling van de ftm ctie van onderstreping.
Een anderetranscriptietechniek van interlineaire ,,open varianten''werd toegepast

door Fé.kossmann in zijn uitgave van Gedichten '
pcx Anna Aoezpzra Vissehèr ter
x srvllïxg ran 46 a
'itgare harer gedichten door N ïcoltwe Be6t8, 's-Gravenhage 1925,
p. 40, 43, 44, 46 en 47, waar de twee lezingen boven elkaar werden afgedrukt.

(Oorspronkelijk uitgegeven in Oud-Holland 41 (1923-1924) o.d.t. Onuitgegeren
gedïchfes '
van dszlc Roem6r8 Fï.
>ch6r.)
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Mui
jderhuijs<slot>,onthoofderomp,
Zedert v de glimp ontglom p,

Zedert ghij de stercke stralen
W estelijck saecht van v dalen
Van hetsonne-lijcke hooft

(5)

D at de sterckste sterren dooft.
Stom m e steen,bedaeghde muren,

Hebt ghi
j vande sui
jcker-uren,
Vande halue honich-nacht
Noch een schem erigh gedacht,
Die ick, minste van het ghilde,
Binnen uw' bepaling spilde,
Doe het Son-rad om siJ'n ass
Drijmaelbui
jtlens t'achter was.
Delft in uw' bedoluen boghen

(10)

(l5)

Dese weijnigh'adem-toghen
Die mi
jn halfgebelgtgemoet
Onder v betrouwen moet.

En soo haest ghi
j weer 'tgereutel
Zult vernemen vande sleutel

(20)

Daeruw'vrijen veijlicheijt
Onder is te pand gelei
jt;
Seght hem die se hem 't bewint heeft
Dat hi
j bet en bet bemint leeft
Van de waerdelooste vrundt

(25)

Die hi
j emmer heeft beghunt;
TRAN SLITTEIU TIE

vs. 5 sormelijcke (?) - Zie de manuscriptologische aantekening.
vs.23 se hem (sic) - Vgl.de manuscriptologische aantekening.
MANUSCRIPTOLOGISCM

M NTEKENINGEN

l httijs G sloty ltuijsisonderstreept,maarniet doorgehaald.Tussen
hmb enslotwerddusgeen deM itievekeuzegedaan.Vgl.bijvs.28en 34.
vs. 5 het sorme- E-glinstrendjGlijckey hooft - Het is gezien deze
correctienietgeheelzekerofHuygenswelsonne-lijekeennietsonnelijcke
als laatste redactie bedoelde.

vs. 6 de sterckste (-stralenjGsterreny
vs. 9 E-Hebt ghijq<vandey halve honich-nacht
vs.10 (Di+q(N)och een schemerigh gedacht,
vs.17 Die mijn (-uijttklgeperstqg- G opgeltropty qG half gebelgty gemoet
vs.22 te (-rustqG pandy geleijt;
vs.23 diese E-inq< hem y 'tbewintheeft - Huygensschrapte dusabw ievelijk in in plaats van 86.Vgl.bijvs.85.
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Dat die zess en sOO veel weken

heeftgehongertnaesi
jn spreken
Sintshi
j deserzjde 'tnat
Hollandsoeuerjongst betradt,
Dat hîj dien geswollen i
juer
Dochttelosen in een vijver

(30)

Van genietens volle vreucht,
Als < Naer> hem d' Am stellandsche jeught

Methet moeijeli
jcke melcken

(35)

Van haer opgedronghen kelcken

Moed gepijnight,moed gequelt
Vri
j en vredich had gestelt.
Dat hi
j onder dat vertrouwen
Sonder achterdencks berouwen
Van het honck geweken is

(40)

Daer hi
j eerst gebleken is.
Daer hi
j,bouen 't aengeboren
Blinde Vaderlands-bekoren

En datkinderli
jck gewoon,
Aller schoonhei
jtsschoonste schoon,

(45)

Aller haghen soetst behagen,
Aller wagens dichtste w agen,
Aller Lanen liefste taen
W aerdeloos heeft laten staen,

(50)

Gragher nae de ziele-spijsen
Van sijn tuchtich onderwdsen
TRANSLITTERATIE

vs.28 heeft (sic;met minuskel)- Vgl.de manuscriptologische aantekening.
vs.50 staen p'
t
m t(?)
MAN SCRIPTOLOGISCM

M NTEKENINGEN

vs.27 Dat(-ickqGdiey zessen sooveelweken - Dezewijzigingvan lenaar
3e persoon zet zich voort in de reeks hierna volgende wijzigingen.
vs.28 (-HebblGheefty gehongert - Hebb is onderstreepten doorgehaald.
Vgl.bij vs. l en 34.
vs.29 E-zedert ickqG sints hijy
vs.31 E-içkq< hijy
vs.34 Als E-mijqGNaerhem y - Als isnietdoorgehaald,m aarwe1onderstreept.Ditkan eencorrectieteken zijn gezien vs.28maarookhetteken
vooreen ,yopen variant''alsin vs.1.Vgl.ook de aantekeningen bij
H uygens'W ederantwoord,vs.55 en de vss.21,23, 63 en 64.

vs.39 E-ickq<hijy
vs.41 E-benqG isy
vs.42 (-ickl<hijy ...E-benlG isy
vs.43 E-ickl<hijy
vs.48 D eze versregelwerd eerst overgeslagen en daarna tussen vs.47 en 49
in geschreven.

vs.50 E-hebl< heefty
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(55)

(60)

37

Dan bekommertmetten toi
j
Van hetonnutHaegsche moij.
Doehijnu sijn'pijlsach staken
Eer hi
j doel-wit con geraecken,
Doehijnu sijn afschei
jtlas
Eer hi
j halften anckerwas,
Datmen hem sijn ooren-lellen
Op sijn schoudersheeft sien vellen
Euen als de Droom er placht

Diesijn slaperigh gedacht,
M et de swarte nacht-pinceelen

Heeftpaleijsen,heeftjuweelen
(65)

(70)

H eeft een onbetelbaer gelt
Toegeschildert, opgetelt.

Tot hi
j,endeli
jck de knoopen
Van si
jn mijmering ontkropen
Door de venster van sijn oogh,
Vindtsich van datblijde hoogh
IndedroeFelijckste dallen
Van vergiste vreucht gevallen,
Ongeluckich des alleen

Dathijcortsgeluckich scheen.
(75)

Grauw gebouw, vereewde wallen,

Soo en moet ghij nemmer vallen,
Soo en m oet' v nem mer sien
Die oragnen tegendien,

(80)

Klui
jstert deseklamme klachten
Totgi
j wederom uw'nachten
Dagen sult geworden sien :

Mogeli
jcke con 'tgeschien
Dat si
j onder ui
jt uw'kelder
Donderli
jck,soo holl als helder
TRANSLITTERATIE

vs.59 sijn - Zievoorhetontbreken vaneenapostrofdemanuscriptologische
aantekeningen bi
j dit vers en vs.55.
MANUSCRIPTOLOGISCHE M NTEKENINGEN

vs.55 (-ickqG hijy .(-mijn'q< sijn'y
vs.57 (-ickqGhijy . (m -hqlslijn
vs.58 Eer E-ickqG hijy half E-gekomenl< ten anckery was,
vs.59 Dat men g-mij mijnj'G hem sijny ooren- Ev+ qlllellen
vs.60 (-mijnq<sijny
vs.61 dltilen-hqle)
vs.66 E-Op)< Toe> geschildert,
vs.70 dat E-hoogheq< blijdey hoogh
vs.82 Moglellijcke E-machq<cony 't geschien
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(85)

Voor het 't voorhooft m oghten slaen
D at uw hooftheer heeft gelaêh,

Mog'li
jck ofs'ui
jtsjn beweghen
Iletmedoogentli
jckx verkreghen,
Mog'li
jck ofs'hem seggen deên,
(90)

Onverdiende blauwe scheen

'Kben onschuldich aen uw'buijlen,
En dathui
jlen en datpruijlen
En datHaeghelijck beklach
Sal ick noch een witter dach

(95)

Meteen heucheli
jck onthalen,
Achterstell en all, betalen.

Constanter.Hag.23.Iunij
l623.

Inscr:
SEGT HEM GOEDEN AVOND VAN
M YNEN T W EGEN .
TRANSLITTERATIE

vs.85 Voorhet'tvoorhooft(sic)- Vgl.de1manuscriptologischeaantekening.
Inscr: Zie de Inleiding tot de teksteh.
MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs.85 (-Tegenq<voor hety 't voorhooft - Huygens vergat kennelijk '1
te sce appen.Vgl.bij vs.23.
moghle+ llteln (?)
Iascr: S(eg+1(EG)T

HoolTs ##oAxxu sT''

D ANK H EBT
Voor den goeden avont
vanden H C Huigens

qewenschtin mi
jn afwesen van Mujden.
Wegh ghjj,die voorbeuselingen
Houdt het woùderlijcke singen,
En geen' dichten toevertrouwt

Datzijooren maecken 'twoudt,
Ooren m aecken harde klippen.

Vaeck hoord'jck (dat 's meer)de lippen
Van geboomt en steilen steen

Kallen nae,geri
jmde reên.
Menssen woorden hoord'jck vaecken
Bauwen nae van laijen daecken;
Kalck oock en gebacken klaj
Soo langtongt si
jn als de laj.

(10)

Bargh en daelen staedigh souwen

Snaetren,konden zi
j onthouwen
(l5)
Hun'gehoorde les soo fraeij
Als een spreeuw oftpapegaej.
Hij die 'tmoeije malsoo kluftigh
I.opzrg'
,
s8telde.fpo/#6,vondtder soo vernuftigh,
.

Dat s'hun' les onthielen lang

(20)

Drie maetslaeghen van een zang.
Vasthart meen jck.'T wasten ti
jde
Alshi
j Golfzijn'brujdtontvrijde,
En het huwli
jck maekte klaer
Tussen oceaen en haer.

Trouwe,Zijne reeden Snerpen;
Soo weet hi
j 't hun in te scherpen.
'T komt niet staegh bi
j leerlings geest.
Dickwijls is de meester 't meest.
TRANSLITTIRATIE

vs. 18 Loojdein deteksten op prïp'
dst6ld6inmargineniet in afwijkend schrift,
m aar onderstreept.
MANUSCRIPTOLOGISCM

AANTEKENINGEN

Opschriftr.3 V/vanden H (C) Huigens (?)
vs. 6 Vaeck E-genoeghqhoord'jck G tdat 's meerly de lippen
vs. 8 Kallen nae Lkommaj gerijmde reên.
vs.20/21 fol.14R/l4V
vs.22 (g+)(G)olfzijn'brujdt

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

Maerwie daght dathi
j si
jn klaeghen
Soud'doen heughen veertien daeghen
Aen die groote groove romp
Dien der m eenigh schouwt voor plom p:
Aen dien staepel ruw van m oppen
Dien de baeren d' ooren stoppen,
Baeren van het Zujder Zout,
Dat daer op sijn spijt wtspouwt?
Meer nochtans als t' halver weghe
Van 't onsighbaer bos geleghe'

(30)

(35)

Met sijn toppen averecht,
Hoord jck roepen over Vecht.
Hefteli
jcken voerhetweenen

(40)

En het steenen van de steenen,
Tegen windt en tegen stroom

Mi
j te moet aen Diemer zoom.
Daer verhaelden zij van Vasthart
W oortjessoeter alsdebastart

(45)

Soeter als de nieuwe m ost

TRANSLITTERATIE

vs.36 wt spouwt (?)
MAN USCRIPTOLOGISCM

M NTEKENINGEN

vs.32 Dien (dler (?)meenigh
vs.37 als (t') halver weghel-nq
vs.38 (a) E-A(en?)N lvan - Hetachterd(6n)onleesbaardoorgehaalde is
slechts het begin van een volgend woord,wellicht dus van ltet, daar

het een onmiddellijk uitgevoerde correctie betreft.
(b) Van E-hetelsenhoutl< 'tonsighbaerbosy gelegheg-nqlopoafro/)
vs.*40 g-Hoord jck (tblroepen overV)- In plaatsvan iek zosp6a stond er
dus misschien jck troepen.
vs.40 over Ev+ ltvlecht l/
cozpzsq+jtpz
?
znfl
vs.41 (- (Jn den wind?)opq<Heftelijckeny voer - De lezing Jn d6x wind
is onzeker.

vs.42 (-Van de murw gemaetclkteqGEn het steenen van de> steenen,
-

H etisonzeker ofgem aektem etek dan welm et k gespeld is.V g.vs.5

4zz?
,
c6ck6xJ en vs.23 lmaekt6l.
vs.44/45 fol.l4V/15R
vs.*45-*56 Zowelde 4 verzen hiervan nog op fol.l4V (vs.*45-*48),als de
8 bovenaan OP fol.l5R (vs.*49-*56),zijn in beide gevallen met één
streek tesarnen doorgehaal
d.Op beide bladzijden zijn de geschrapte
passages in m argine gem erkt met een verticale streep.

(*45)Vasthart riepen s'heeft den zinnen
Vande/van de Z/zujder M/meeremlnnen
'T vier zoo nae gelejdt met möij
Zingen,dats'al 't was van 't Göij
Opdoen,om sijn woorden bujten

HOOFTS ,yDANKIO;BT''
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D ien de Duitsch te Dordrecht lost.

(50)

(55)

(60)

Daer verhaelden zij zijn deunen,
En sijn kermen en sijn kreunen
Meteen'opgesto/eke klöck,
Hallef errenst oft heeljöck;
Om dat eer si
jn'jaght de schöôten
Streeck,hetsagh si
jn'steeven stööten,
En m oest vaeren over stuir,
Groetende van ver den muir,
Daer de velser ongedulden
H ollands overheer onthulden :

End'hoedese bi
jstre ramp
Overmits mijn afzi
jn quamp.
Vasthart weetghi
j met vw stemmen
Soo te streelen,soo te kem m en
Eenen steenhoop wild en woest

(65)

Totzij 'thebben overnoest
Metvw klaghjeswt te schildren?
Weetghijmetvw zang t'ontwildren

M ANUSCRIPTOLOGISCHE M NTEKENINGEN

(*50)Het bekoorbaer oor te slujten;
Als de drögh volkattequaelt?+ qldls
Eertijtsleefde met sijn'maets.
Maer wij zijn alvo1van 't vleijen.
Alle vreese van verleijen
(*55)Staet in onsen bosem stil.
(-volghetn?)daer hij 't hebbenq< Ach zijn keelheb alhaer'ywil.
In vs.*56 is de lezing van Volghen in de eerste redactie onzeker.Tot

de mogelijkheden behoort ook x lijka
In aan de nieuwe contekst aangepaste redactie nam H ooft de hier

geschraptepassageopalsvs.69-80op deverso-zijdevan fol.15waarop
hier vs.*49-*56 staan.Hijwerkte dus hoogstwaarschijnlijk van een
lqladschrift af.

vs.48 Dieln) de Duitsch - Vgl.bij vs.56 en 73.
vs.50 kE- + qtrletmen - Begon H ooft misschien kl61m6n te schrijven?
vs.51 opgestle+ 240)(klkeg-nj - Indien de o inderdaad over een letter
werd heengeschreven, da,n raoetdi
t een 6geweest zijn.Ifetis echter
ook raogelijk dat een 6 over een o Nrerd heengeschreven.
vs.52 eEeqqllrlrenst (?)
vs.53 sijn'(-schip deqjaghtde schööten
vs.56 deln) muir - Vgl.bijvs.48 en 73.
vs.58 Hollands E-oppervooghdlG overheery
vs.59 bijstEe+ )(r)e ramp
vs.66/67 fol.l5R/15V.
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Steen dien staegh naet hun ge/oes
W atr' en windt den kop nlaeckt kroes?

(70)

(75)

Lichtli
jck soudtghi
j dan den zinnen
Van de zujder m eerenzinnen
Leggen 'tviersoo nae,met m6j
Zingen,'dat s'al't was van 't Gôij
Opdeên,om vw'woordtjesbujten
Hetbekoorbaer oorteslujten:
Als die drögh vol kattequaets

Eertijdsleefde met si
jn'maets.
MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs.*67 (-Konstklip,dieq K onntklip is onderstreept.D e regelbleefverder
open.In marginehierbijde tesam en doorgehaalde onderstreepte regels:
Kjklip E-#ï61met (kon8t?J
gelma6kln?Jf
Mogelijk stond in plaats van konstiets achter metdat eraan vast geschreven werd,bijv.metter N ;en misschien stond er in plaats van
gemaektbijv.g68t66nt.Devoorgestelde lezing berustdan ook vooralop
de interpretatie van het in m argine gestelde als een m arginale notitie

van hetta ealsbijvs.18 (op pr%
j'
s8t6ld6.in margine bijLoojd6in de
tekst),waarbijHooft zoweldenotitie a1shet woord in de tekstwaar
dezebijhoortonderstreepte,zoalsook zijn gewoontewasbijhetnoteren
van open varianten in m argine.In het hier geschrapte kon nl. m et
zekerheid de onderstreping van K on8tklip in de tekstregelen de onderstreping van hetin m argine gesteldeherkend worden alsniet behorend
tot de doorhalingen. Eveneens kon vastgesteld worden dat di6 ook

afzönderlijk is doorgeschrapt.
Op grond van een vooronderzoek naar de typen van in de l7e-eeuwse
taalcultum ,,geaccepteerde''sam enstellingen en naar de interpretatieve

mogelijkheden en implicaties van een samenstelling a1s konstklip,
waarvan te gelegener tijd verslag ,a1worden gedaan,leek een kanttekening klip m6tkonstgemaektop dézeplaatsbijkonstklip plausibel.
Gezien het verloop van de perm ehalen waarm ee m arginale notitie en
begonnen versregél werden doorgeschrapt, geschiedde dit hoogstwaar-

schijnlijk gelijktijdig.Hetli
jktdaarbijtevenshetmeestwaarschijnlijk
dat H ooft de regel,die de eerste vorm de op fol.l5V,begon,K onstklip
daarin onderstreepte en vervolgensdekanttekening in dem argeschreef.

Hetvalt niet uitte maken ofhijdeze overnam uit zijn klad ofeerst
bij het inschrijven concipieerde: de schrapping van di6 kan zowel
berusten op variërend,in casu bekortend copiëren,als op perseveratie
van di6 in de begoM en versregel.

vs.67 (-K (met waarschi
jnlijk de eerste ophaalvan een Jlqsteen Hooft
begon naschrappingvan debegonnen redactieinvs.*67,waarschijnlijk
dustochweermetKlip,hoogstwaarschijlijk echternietmetKon8tklip.
vs.69-80 In gewijzigde redactie zijn dit de geschrapte vss.*45-*56.
vs.69 (s+qlzlinnen
vs.73 bujteln) (?) - Vgl.bijvs.48 en 56.Op grond van deze plaats (in
rijmpositie)lijkt het minder waarschijnlijk dat de slot-a in deze drie
gevallen seclandair is.

vs.75 dlile drögh

Vgl.vs.*51.

HoorTs ##oAxxsssz''
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Jck verleckertop vw vlejen
Voelde vreese voorverlei
jen
Staen in mi
jnen bosem stil.
(80)

(85)

Vwe keel heb al haer' wil.
M aer is 't reên dat ick sal m oeten
Tegens vwe belghsught boeten
Breucken, die des Noodlots raedt,
Oft het reukloos Luck begaet?
'K was verseilt aen Circes haeven
Die m et haer' vergifte gaeven

Bejbedaeghtheidt endejeughdt
(90)

W entelt in een verkensvreughdt.
Tuisschen,teem en,slem pen,slaepen,
Js het oorlogh daer. Dat waepen

Jck en leerde t'geener ti
jdt
Voeren.En in sulcken strijdt
Had jck noi
jtofthart oft hànden.
M ANUSCRIPTOLOGISCHE H NTEKENINGEN

vs.77 E-MaerqG lcky - Hooft begon dus misschien uit zijn klad vs.*53
over te nemen,dat op vs.76 op zijn oorsprov elijke plaats volgde.
Het isechter ook mogelijk dathijhierin eerste instantie metvs.81
wildevervolgen.Indatgevalzou hijdevss.*53-*56van deverplaatste
passage m isschien geheel hebben willen laten vervallen.

vs.78 (- Kan niet vreesenjG voelde vreesey voor verleijen

In vs.*54

echter 111.6686 van w6r!6ïJ'6n ;voor behoort dan ook tot de eerste redactie
m et 12r6686n,woor.

vs.80 Vwe keelheb al (-sijn wil.q haer'wil.
vs.82 vweg-nq
vs.*9l-*92 Dezetweeregels,onderelkaar,zijn iederafzonderlijk doorgehaald,
daarbij inbegrepen de interlineaire lezingen:
(- lfostjck voerenlGlck (welvoerde?ly t'geenertijdt,
(- 'K heb geenjG oft hady hart tot sulcken (-st(- ?)ijqstrijdt.
Delezingvan wel'
tloertfgin vs.*91isnietgeheelzeker.Mogelijk stond er
Ick wilwo6r6Al.In vs.*92 werd .
:f(- ?)1/'vermoedelijk geschraptomdat
tussen ten ijeen klad gevallen was,misschien bijdetussenvoegingvan
een eerstvergeten rdan welbijeen beproefde correctie van een verschrijving op die plaats.W elke lezingen in deze geschrapte versregels
en in vs.93bijeenhoren valtop grond van hethandschriftnietuitte
maken,noch ofdewijzigingen uitgingen van heteerstedanwe1van het
tweede vers.Hetisniet uitgesloten dat een interlineaire correctie werd

M ngebracht,bijv.van Ojthld voor 'K h6bg66x,v6ördat het vervolg
op deoorspronkelijkelezing,inditgevaldusvan 'X h6bg66n,geschreven
werd.M .a.w.hetismogelijk datvs.*92 eerstluidde '
X h6bg66n hart
totevlcà6s strijdt.,en daarna:Ojthad htvftote'
ulcàoa 8trijdt.,maarhet
is ook mogelijk dat er alleen nog '
X heb g66n stond,zonder vervolg,
toen ditgewijzigdwerd totOjthqd meta1svervolgg66n hlrftot8uIc/c6l
strijdt.Hetzelfde geldt voor vs.*91.
vs.93 Had G jcky noijt
vs.93/94 fol.15V/l6R.
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(95)

Bet mijn'ooren watertanden
Naede leckernijvan een
Kort ontbijten vwerreên,
Als nae, wat m en op kan zetten

(100)

Jn een brujloft,in bancketten
Brujlofts staerten,diezoo wel
Meenigh'mesten wtsi
jn vel.
M aer wat is 't? des w erelds winden

(105)

(110)

Zi
jn in geenen sack te binden.
Beter,somti
jts loopen aen,
Daer zij drijven,a1svergaen.
W aertghijmijin tijdsverscheenen
Vaste star,jck had daerheenen
Daer ghij lejde,loop gewent.
En is 't dat jck hierontrent
V een rejsmagh sien geresen,
D an sal 't die goed' avont wesen
D aer vw sang van heeft gerept.
Ondertussen veel' danck hebt.

MAN USCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs.95
vs. l0l
vs. l04
vs. ll0
vs. l11

de E-smaeklijckheidtq<leckernijy
is 't L'
vraagtskenj (?)
(- + qlvlergaen.(?)
Dagt+ q(n) sa1't die (-g(o?)d(en?)) goed'avont wesen
(a-l
-qlvlan

Dooreensluitteken,op 3/4evanfol.l6R,gescheidenvan heteronderstaande
Zoo 't gelujdt''.
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'T STEENEN -BOECK TE M VYDEN .

$
Op des Heeren P.C.H oofts Danckhebt

voor mi
jn Goeden Avond.
$
Iae, danck hebt, beleefde m oppen,

Die mijuw'bepui
jndekropp en
Niettem in bespraeckt gesteent
Soo gewillich hebt geleent,

Trouwer tui
jghen van mi
jn'weening
Trouwer tolcken van mijn'meening
Dan het klapperachttlich Riet

(5)

Dat den K oninck Esel hiet.

Maer vergeeft mij,klare klinckaert,
Mi
jn vertrouwen op uw'klinck-aert

(10)

W as geen toegedochte klanck,
M aer een toegedichte sanck :

Recht geli
jck de Minnaerspleghen,
Inde wilderniss verlegen
Ora een oogh,en ora een oor,

(l5)

Ora een tui
jghende gehoor;
Strui
jcken,ongezielde lijuen
Zielen adem in te li
juen
Om de wanhoop van de Min
Ilet te scheppen van versin.

(20)

Sieick nu mijn enckeljocken
I/Jn een dubbelernstbetrocken,
TSANSLITTERATIE

vs. 7 klapperachttlich - De twerd niet geschreven,maarde bovenschacht
van de d van het hieronder staande doorgehaalde versierde - zie de
m anuscriptologischeaantekening - kan gelezen worden alsrepresentant
van een - f- in klapperachtieh.
M ANTTSCRIPTOLOGISCM
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vs. 2 uw' E-bekalcktejGbeptzijndey kropp en - Vgl.bijvs.74.
vs. 7 Dan E- 't versierde klappersqG het klapperachttlichy Riet
vs.20 scheppen E- Gbaneny j - Als variant werd dus banen interlineair
geschreven zonder dat sch6pp6n werd doorgehaald. VervolgeY werd
ban6n toch Nveer geschrapt.Vgl.bi
j vs.62.

vs.21 Siel-n)ick - De -s werd eerst onderstreept,later geschrapt met
bijwerking van de -6- tot de grafzsche vorm van een slot-e,mèt
slothaal.Vgl.bijvs.23,63 en 64.
mijn E-weele ighl< enckely jocken

vs.22 I/Jn (-volmaecktenj<een dubbely ernst

HOO#TS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

Sie ick leuen 'tgen' ick docht,

Ami
j!oF het leuen mocht!
Soo weleer de Griecksche Lui
jten
Vande Marmer-hacker Quijtten
Diede vrijstervan si
jn snè
'Tléuen in soogh metsi
jn bé?

(25)

W elkom dan, en welkom ,klinckers,

W elkom luijster-leepe linckers,

(30)

W elkom welbelesen tras,

Welkom ri
jcke letter-kas,
'Kwil van nu af niet m eer dagen
Die uw dagen m oet doen dagen,

Met het sti
jgen van si
jn son

(35)

Die ick onlanx onder von'.

'Khouw mijruijm en volte vreden
M etten rom p der holle steden
Die de schaduw van uw H eer

Sonati
jdtsraet haer volheijteer;
liebben v rai
jn krancke knepen
'Tleuen ui
jtde borstgenepen,
Gauwt ghi
j door den Qauwen galm
Van mi
jn klachten ouer 't kalm
Vande vlacke Zuijderebbe,

(40)

(45)

Die ick m aer besien en hebbe
TRANSLIT= RATIE

vs.35 sijn apo8troj (?) - Zie de manuscriptologische aantekening.
vs.37 'K houw (?)
MANUSCRIPTOLOGISCM
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vs.23 Sieg-n) - De - x werd eerst onderstreept,later geschrapt.Vgl.bij
vs. 21, 63 en 64.

ys.29 en welkom Lkommaâ ldinckers,(?)
vs.31 W elkom E-welkoms waerdelGwelbeleseny tras,
VS.33 'Kwil van nu af E-niet meerqG lniet meerll-nle-hqtilmmerly
Interlineairduseerstx(6+ jlilmmer,daarna,ervoorgeplaatst,weer
niet m66r.Mogelijk is ook dat nEï+ q(6)z?z-6r gelezen moet worden.

(vr/w+ qldlagen - Er stond dus eerst '
pr ofw.
vs. 34 g-Naer hetq<Di
e uw> dagen E-vap uwl'G moet doeny dagen,
D us eerst:N aer het dagen van uw' dagen,
vs. 35 (-Naerl< Mety hetsti
jgenvan (-uwq'<sijny S/son - Deapostrof

van hetoorspronkelijke'
aw'bleef,evenalsin vs.34,buiten dedoorhaling
en kàn dusgelezen worden alsook bedoeldvoorhetvervangende 8%j'
n.
Vgl.echterook deaantekeningen bijvs.55 en 59van Huygens'Goaen
avond.

vs.39 Dg-aerq< iey de E-volheijtl<schaduwy van uw Heer
vs.43 door deln) fauwen galm
vs.44/45 kolom a/kolom b

HUYGENS1 yyW EDERANTW OORD 11

Doe ick van te voren las

Datmi
jn reijsverloren was;
W aten kan ick nietbegrijpen
Van hetkrachtighe bekni
jpen
Van e
si
jn dageli
jtclksche stem ,

(50)

H oe haer krakende gehem
Door vw' lagen heen raoet booren;

W at ghi
j tonghen,watghijooren
W at ghi
j roerende q ram mlens in 't > gebeent
Van H em leert, en van H em leent.

W at Hi
j uw'vermurwde schoncken
Leer en leersaemheijts geschoncken
W at Hi
j letters,monde voll,
H eeft vergoten in uw holl.
'Kweet het,kalck,ick weet het, steenen,

(60)

Dat ghij leent,dat kont ghi
j leenen,
En soo veelghi
j bergt en draegt
V < D >eijlen die 't v vergt en vraegt;
TRANSLITTERAH E

vs.51 dagelijtclksche - Zie de mapuscriptologische aantekeping.
vs.64 vraegt komma (?)
MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs.48 verloren wasgpvsfM-qtpvnf/cozllzzlcl (?)
vs.51 Van (s+ j(S)ijn
dagelijlclksche (?) - Mogelijk is ook dateen oorspronkelijke cjuist
werd weggewerkt door overschrijving met de aangedikte jvan de ïp'
.
In dat gevalmoet gelezen worden dagelijL-cjk8ehe.
vs.54 W at ghij E-oog ophaalvan een hqG tongheny ,
vs.55 W at ghij roerendeG lrammle> ll-roerensq in 't> gebeent - Het
onderstreepteroerendeisnietdoorgehaald.Interlineaireerstro6r6naïx 't,

daarna metvoorgeplaatstrammlens:rammlensin 'f.Vgl.bijde onderstreping de aantekeningen bij vs. 1,28 en 34 van Huygens'Go6d6n
arond.

vs.56 Van gh+j(H)em leert,en van Eh+ qlHlem leent.
vs.57 W at gh+j(H)ij
vs.59 W at Eh+ q(H)ij . mondel-nqvoll,
vs.62 Datghij(- G hijy q- hijwerd dusinterlineairalsvariantgeprobeerd,
maar verworpen.Vgl.bijvs.20.

vs.63 En (-alldatqG soo veely ghij - Onder de a van daten de g en ï
J'
vanghijstaanstreepjes.Vgl.bijvs.2l,23en64.Ofzijnhethierslechts
onwillekem ige inktsporen? Voor de onderstreping van het niet door-

gehaaldeghij vgl.de aantekening bijvs.62,waarin hijvoorgldj werd
OverWogen.

vs.64 (D ?+qlvleijleln) (-ghijjdie - De over vermoedeli
jk een D heengeschreven F isonderstreept- vgl.bi
jvs.21,23en 63 - en erboven
staat nog een D .W erd vergeten deze te schrappen ofm aakte H uyge>

ook hier toch geen deM itieve keus? (Vgl.bij vs.55.)
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K sal 't u vragen, 'ksalt u verghen,
'K sal uw' weerklanck kom en terghen,

(65)

'Ksala1sin een Bi
jen-fuijck
Komen smoddren in hetpui
jck
Van de Goijsche Honich-raden,
Ksalder mijn begeert'in baden,
En mijn snacken in verslaen,

(70)

Sonder seggen, op het gaen,
Dan,D anck hebt beleefde m oppen

Die mi
j uw'bepui
jnde kropp;en
Niettemin bespraeckt gesteent
Soo gewillich hebt geleent.

(75)

Constanter.

Hag.XIî Iuli
j
1623.
TRANSLITTERATV

vs. 69 Vande (?)
MANUSCRIPTOLOGISCM

AANTEKENINGEN

vs.73 Dan Lkomma) Ed-hltDlanck hebt
vs.74 uw' (-bekalckte) G bepuijndey kropp;en - Vgl.bij vs.2.
D e doorgehaalde dagtekening wa
Onder8chmijt Hag.(- N qXIO. Iulij
m isschien X O, m aar achter de doorgehaalde X werd dan toch eerst

nog iets toegevoegd,misschien weer een X,mogeli
jk echter ook IX .
Het waarschijnlijkst lijkt het dat Huygens een vergissing eerst door
correctie begon te herstellen, maar daarna het geheel doorhaalde en

de juiste datxxm er achter schreef.

H uygens'Op een v ï,
s-lvc/cfe M nyd8clte repde

A. Inleiding

H et gedicht Dankhebt. van llooft is een antwoord op lfuygens'

Op 66zImi8-lncktelf'
?
zpdt
sch:vey8e,revmit8hetajwe8ende8A66r6zIDro8naerts
Hoojt(Worp 1,303vlg.),waarvan detitelin heths.KA oorspronkelijk
luidde:SeghtAezzlgoeden Arontran zzlïjzl6zlfwegen (W .1,303,noot 1).
De tekst van H uygens'gedicht wordt hier afgedrukt naar het hs in

het museum Hofwi
jck.
B. Tek8t en vavianten :

Er zi
jn van Mi8-lnckte A'
?
zptf,
sc/l: rey8e,naast de Otia-druk (1625)
drie hss:

hethsKA datcopi
jisgeweestvoor Otis 1625,doorW orp afgedrukt
(W .I.,303);
een nog niet opgespoord hs dat W orp bij het uitgeven van KA niet
tot zi
jn beschikking had,maarwaarvan hijtitel,datum (23 Juni
j)en
onderschrift opgeeft (305,n. 1);dit is vermoedeli
jk een netafschrift
van Huygens.

een hsinhetmuseum Hofwi
jck,een autograafvan Huygens,gedateerd
23 juni1623 (zie de beschrijving van dit hs).
Hetleek mi
jjuistdatin dezeuitgave ditlaatstehswordtafgedrukt.
Menheeftdan debeschikkingoverdedrieversies(Otia 1625,KA inW orp,
het Hofwijck-hs H).
Vergeli
jkingvanKA (drukkerskopij)endeOtia-tekstleverthetvolgende
op:Otiawi
jktin hoofdzaak afin spelling en interpunctie(waaronderook
verschilvan hoofdletter,kleine letter en alof niet aaneenschrijven van
sommige woorden).Deze verschillen laat ik hier buiten beschouwing,
aangezien hethiergeen Huygens-,maareen Hooftuitgavebetreft.Erzijn
slechtstwee ,,verbale''afwi
jkingen:
vs 34 Otia lo88en,K A lo8en;

vs 82 Otia M ogelick oj'tkon g6t
schï6zl,KA M ogell
jcken kon 'fgedchïel;
Deze veranderingen m oeten of door H uygens in de drukproef of door

de drukker zijn aangebracht.Het eerste li
jkt mi
j het waarschi
jnlijkst.
W atdeeerste variantbetreft:lo88en kan ook in de betekenislozen worden

gebruikt (W NT i.v.lossen,kol.3037).W attotde wijziging bewoog is
mi
j niet duideli
jk.vs 82: het naar mijn indruk minder gebruikeljke
adverbiale mogelljcken werd vervangen door de veelgebruikte wending:
m ogelick of, die ook reeds in 87, 89 voorkwam .
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Groterzijn deverschillen tussen H en KA.DeautograafH.,duidelijk
een klad, vertoont het onderschrift Constanter. H ag. 23. Iunii 1623.
en werd dus geschreven ltort na zijn vergeefsebezoek aan Aluiden,dat

aanleiding wastot het gedicht.(1k plaats dit bezoek in mei 1623.Zie

beneden.)Hetvertoontdeoudstevorm van hetgedicht,diewijkennen.
De afwijkingen van KA betreFen niet alleen spelling en interpunctie
(hier buiten beschouwing gelaten),maar ook woordkeus en andere verschi
jnselen.De,,verbale''verschillen zi
jn devolgende:H vslhuys,open
variantslot:KA Slot;ditlaatsteindrukwekkender,nietalleen doorzi
jn
hoofdletter.

haest: ras; dit m isschien scherper van betekenis, ook allitererend
20 vande sleutel:vanden Sleutel;genusherstel.
44 Blinde Vaderlands-bekoren :Blinde vaderlandtsbekooren ;de sam enstelling terecht opgelost in een woordgroep.

46 Allerschoonhei
jts:Aller schoonheijt;gen.op -shieralshinderlijk
gevoeld,bij aanwezigheid van verbogen,adnom inaal aller. Vgl.
H ooft,W aern. 34.

48 dichtste w agen :dichtsten W agen ;genus-n toegevoegd.

56 geraecken:genaken;sterkere expressie:niet voor hij zijn doelkon
rakbn,maar zelfsvoorhijditkon naderen!
65 onbetelbaer:onvertelbaer;ik kan nergensdeze woorden vinden.H et

dichtsterbijkomtonvertellijc (MNW )= ontellijcen onvertalli
jc.
Betekenis:onbeschri
jfbaar.Ook:nietop te sommen,ontelbaar.
OQk WNT geeftonvertelli
jk = onuitsprekeli
jkgroot,veelen derg.
Ishette gewaagd hiernaast onvertelbaaraan tenemen,hetzi
j als
toen reeds bestaand woord,hetzij als een analogieformatie door
H uygens? M et onbetelbaer weet ik geen weg.

66 Toegeschildert: Opgeschildert; Merkwaardig is dat H uygens in H
eerst schreef Opgeschildert, en dit veranderde in Toegeschildert.
Hiermeeheefthijm .i.willen uite ukken de toekenning van al de

gee oomdeheerli
jkhedenaandedromer.Zijn droom toverthem die
vooren schenktzehem.Laterkeerthijtoch terugtotopschilderen,
parallelmethet erop volgende optellen en in de betekenis:het een

na het ander schilderen (cumulatief,als optellen).Deze bet.niet
in W NT.

Sooen moet'vnemmersien:Sooen moetghi
jnemmersien;Huygens
schreef dus oorspronkelijk: Moge hij die Oranje ,,tegendient''
(= op zijn beurtdient,tegenoverdedienstenvan Oranjedezi
jne
stelt)u (= ,,Grauw gebouw,vereewdewallen''= Muiderslot)nooit
zo (in de staatbeschreven in 70 vlgg.,gevallen dus)zien.Dewens
looptdan parallelaan die in 76.W em oeten aannem en datH uygens
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bewust door verandering van één woord een gans andere bet.aan

de vss.gegeven heeft,nl.:Moogt gij (Muiderslot)nooit in die
toestand zien hem enz.(= Hooft).De tekstwordt dusverri
jkt
met een nieuwe wens, direct Hooft rakend (tegendienen wordt
in W N T genoemd i.v. tegen, kol. 1260, m et dit citaat, echter

zonder opgave van bet.lk acht de bet.dienen tegen,bestrijden,
tegenwerken onwaarschijnlijk,alzoudiein deH-tekstö6kpassen.
De KA-tekst eist echter onze bet.)
82 Mogelijckecon 'tgeschien: Mogelijcken kon 'tgeschien; Misschien
was de vorm op -en duidelijker adverbiaal.
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C. COMM ENTAAR
C. f.
ft
ztpg6'
n,
.
g: Op 66n' zpù -lvcàf6 M '
uyd8eh6 r6y86.

H s H heeft geen titel, wel op de onbeschreven rechterkolom van de

versozijde,deinscriptie ,yzegthem goeden avond van mynent wegen''.
De titel luidde in KA oorspronkelijk:,,S6ght /16:4 goeden Avont wcs
mijnento6g6s''(W orp 1,303,nootl),daarna:Op6601'mis-luckteG'
ugd.
gche
reyse,'
p6rzif.
glb6t1/-6.
:6,
n,d6s/./:6,.
6,1Dro88art8NJJ//.W orp deeltverder
nogmee(I,305,noot1)datin hetklad,dathijnietterbeschikking had,
detitelluidt:,,M i8l'
urktnJ.
fz
à4ptft
sch6rey8erermit8h6tajw686nvan#6p,Dro8t.''
Hetklad heeftdedatum 23jtmien onderhet vers de woorden:#'Seght
hem goeden avont van mynentwegen.''(W orp t.a.p.)
vermit8 h6fajw686n - door de afwezigheid (bijw.bep.bijmis-luckte)

Mui
jderhui
js <slot> ,onthoofderomp,
onthoojde - van Ilooft beroofde (dus een rornp).
Zedert v de glimp ontglom p,

glimp - glans,nl.van het sorme-lijcke hooft (vs.5).
ontglomp - verging,verdween (W NT V,kol. l0l:yydoor Huygens in
scherts gebezigd'').

Zedertghijde stercke stralen
W estelijck saechtvan v dalen
We8telijek - Hooftwasin derichting Amsterdam vertrokken.Ditblijkt
ook uitzijn antwoord,vs.37 vlgg.Zo is ereen mooisamenvallen met
het ondergaan van de zon in het W esten.

(5) Van hetsonne-lijcke hooft
eonne-l%bke- zon-gelijke.Samenstelling van zon en -lijk (= gelijk),geen
afleidingmetsumx -lijk.Vgl.Verdam :Sormelyc = van ofalsvandezon.
Vocab.Copia:Sonleke,solaris.Accentuëring:sönnelijcke.
Dat de sterckste sterren dooft.
Stom m e steen,bedaeghde m uren,

Hebt ghi
j vande sui
jcker-uren,
suijcker-uven - zoete,heerlijke uren.
Vande halue honich-nacht
hal'
ae - m en ging laat naar bed.

Noch een schem erigh gedacht,
gedacht - herlnnering
VAAU NTEN IN HET ns.

Van deverbeteringen dieHuygensin zijn autograafvan 1623 aanbrachtverdienen
m .i.bespreking:
6 stralen werd sterren;een verbetering die herhaling van vs.3:,,stercke stralen''

vermeeden bovendien treffend dezonnewerking (doven van desterren)aangaf.
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Die ick, m inste van het ghilde,
Di6- antecedentissui
jcker-uren,honich-nacht.

min8t6wcsh6tghïltf:-bescheidee eidvandejeugdigeHuygens,diepas
voor de tweede maal in M uiden zal kom en.

Binnen uw' bepaling spilde,
bepaling - begrenzing.
apild6 - doorbracht.

Doe het Son-rad om sijn ass
Drijmaelbui
jtlenst'achterwas.
Do6 wa8 drie jaar geleden.Vgl.hetbegin van Voorhout (1621):
##'Tsozmen-radtbeginttestooten/TegensNoorderKreeftenhecky''enz.
buiplen8- partit.gen.,afhankelijk van drijmael.
Volgens deze plaats zou Huygens dus in 1620 voor het eerst (en het
laatst,vanuit 1623 gerekend)Muiden hebben bezocht.Van dit feit is
echter nergens bevestiging te vinden,noch in een gedicht,noch in het
Dagboek.H et eerste gedicht waarin van een bezoek aan Muiden sprake

is,isdeM uyd8ch,
e#61 van aug.1621(W .1,211),diedusnietzou hebben
plaatsgehad, als we vs. 13, 14 van Op 6en'z/lïd-lvcàf: M '
uyd8ehe 1.6y86
geloven m ogen.
Merkwaardig isdatH uygens in zijn Dagboek,op 30 april 1621,na een

aantekening ##reversus''(nl.uitEngeland),wederom schrijft:yyHpofdio
innotui''(uitg.Unger,p. 10).(Vgl.de aantekening op 11 febr. 1619:
y,AnnaeRoemeri
nnotui,etH oofdioceterisque'',Unger,9).Ik vermoed
datpasin ditjaar 1621Huygensen Hooftelkaarwerkelijk hebben leren
kezmen,nadeeersteoppervlakkigekezmismaking in 1619.W ijhoren ook
nietsoverHooftsindsfebr.1619,tothijin dec.1620zijn gedichtop het
overlijden van Roemer Visscher tot hem en de dochtersVisscher richt
(W .1,195).Dan volgen de Achilles-sormetten van begin 1621.Huygens
isin Engeland van 23 jan.-30 apr.1621.Van 26 julitot 17 aug.1621
is de hele familie Huygens in Amsterdam LDagboek,p.4:26 July Ick
Ed.i.vaderChristiaen),mijn huysvrouw,soonen en dochtersvertrokken
nae Amsterdam. 17 Augustus. W edergekeert van Amsterdam.) In
Amsterdam schrijftHuygenszijn gedichtjeNaem-rersettwtz/,Jogw.S.D.V.
(d.i.zijn nichtje Suzarma de Vogelaer;zie W .1,211,noot 1)en dan
volgt chronologisch zijn M uydsclbe Reis.
Huygensheeftdusvan zijn verblijfin Amsterdam gebruik gemaaktvoor
een bezoek aan Muiden.Dat dit bezoek inderdaad plaatsvond,blijkt
uithetgedichtM uydsoheJkcï.
svanaug.1621,dateen reëlereisbeschrijft.
Als hij dus in zijn Op 66n mi8luckteAfzfptfsch6 Reyso van 23 jlani 1623
(W .1,303)zegt 3 jaar daarvoorhetlaatst in Muiden te zijn geweest,
moethijzich vergissen.Huygensvergist zich meermetgetallen (bv.in
Nieuwe Jaer,W .IV,13).Ik ben geneigd aan te nemen dat Huygens
M uiden voor het eerst bezocht in aug. 1621 en voor de tweede naaal
in m ei 1623.

(15) Delft in uw'bedoluen boghen
Deljt ...boglten - hfdzin,na de cond.bijzin,die vs.8 begint.
Deljt- begraaf (imp.)Vgl.vs.83 vlgg.
bedoluen- onderaards,diep in de grond ingegraven.Vgl.M ichels,Filolo-

glch6Op8tell6n II,280:metb6dolven boghen zijn de keldergewelven bedoeld. Vgl. vs. 83.
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Dese wei
jnigh'adem-toghen
De86...adem-toghen - dezeluttelewoorden (op deademteugen gezegd):
(de klacht die hijgaat uiten,het vervolg van hetgedicht dus).

Die mi
jn halfgebelgtgemoet
Onder v betrouwen m oet.
Ond6r ...moet- aan u (onder!u)moet toevertrouwen.

En soo haestghi
j weer 'tgereutel
soo Ac- f - zodra.
gernutel - geram m el.

(20) Zult vernemen vande sleutel
Daer uw'vrijen vei
jlichei
jt
Onder iste pand gelei
jt;
Daer...g6l6ijt;- waaruw vrijheid en veiligheid van afhangen,waaraan
zijzijn toevertrouwd.
Seght hem die se hem 't bewint heeft
Seght- Deze im p.bepaaltverder de structuurvan hetgedicht totvs.75:

objectszirmen,aanvangend vs.24, 27,31,39 en 59 (55).
in 'f bewinth66jt- yyonder zich''heeft,er meester van is.

Dat hi
j beten betbemintleeft
b6t ca b6t - m eer en m eer.

(25) Van de waerdelooste vrundt
Fcs de - door de

Diehijemmer heeftbeghunt;
beghlm t - begunstigd (W NT II, 1,kol. 1448: ,yiemand bevoordelen.
door hem iets te gurm en, hem begunstigen'',geeft slechts deze plaats.

Vgl.Verdam op gozmen (jormen),o.a.in debet.begtmstigen,genegen zijn
m et derde naam val van de persoon,die m en beplnstigt:Sigonde him

waelheimelijck enz.Geen aQeiding met be-bijVerdam.
Kil. heeft het evenmin. Vgl. nog m idd. ndl. gorm er = bepm stiger.
K il.panner,fautorgurmersse,fautrix.,,In de l7eeeuw vindtm en hiervoor

gunstenaar''(Oudemans, W bk op Hooft). Ik vermoed dat H. de afleiding begtm nen zelf vorm de,van het hem in de l7e eeuw nog bekende

l7e-eeuwsegurmen in dezin van genegen zijn,gunstbetonen.W NT V,
kol.1281 acht ditgunnen na de M .E.zeldzaam ).
VAAIANTEN IN M T HS.

17 uijtgeperst werd eerst opgelqropt,toen half gebelgt.Betere woordkeus.Het
we1krasse uitgeperstbevielniet.Ook opgekropt (vaag,traditioneel)kon niet
bevredigen.Half kwaad (door de telem stelling)moest het zijn.
22 te rust werd tepand.Treffender.Van deze sleutelzijn hun vrij-en veiligheid
geheelafhankelijk.
23 86werdh6m (albleefdesleutelin20staan).Huygenshaaldedaarnaabsusievelijk
#'I*n ,' z*-p-v. ,yse:$ door.
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D at die zess en soo veel weken
di6 - dem pron.? Eerderrelatiefpron.,m et hervatting in vs.31 Dath6J',

parallel aan vs.24,39,55 (Dat men h6m ...).
z6.
%8 6918oo veelw?8/:8p,- zesen evenveel,dus twaalf,weken.H .keerde

13 febr.1623 uit Engeland terug.Hij bracht dit bezoek dus ongeveer
midden mei1623 (vgl.W orp,1, 302 noot 2).

heeft gehongert nae sijn spreken
Sintshi
j deser zi
jde 't nat
d686r ZïJ'
d:- (adv.gen.ofdat.):aan deze kant (van de Noordgee).Hier
alsvoorzetselaangewend (aan dezekantvan).Ditgebruik nietin W NT
vermeld (slechtshetjongere ,,dezerzijds''komthiervoor),ook in MNW
niet door mijaangetroffen.

(30) Hollandsoeuerjongstbetradt,
jongst- het laatst,de laatste keer.

Dat hij dien geswollen ijuer
ge8wollen ïp'
v6r - sterk gegroeide verlangen.

Dochtte losen in een vijver
Van genietens volle vreucht,

Als <Naer> hem d'Amstellandsche jeught
Naer- nadat (meermalen bijH .zogebruikt).Ditgebruo nietin W NT
verm eld.

(35) Methet moeijelijcke melcken
Van haer opgedronghen kelcken

Moed gepijnight,moed gequelt
Vrij en vredich had gestelt.
1%a6r . g68telt. Nadat de Amsterdamse jeugd hem,moe gepijnigd
moe gekweld door het moeizaam opdrinken van de kelken,die zijhem
opdrong,in vrijheid had gesteld en met rust gelaten.
Voormelken = opdrinken ken ik geen bewijsplaatsen.Hetlijktmijhier
de enig mogelijke bet.Ik vermoed dat H.het woord hier op een zeer
persoonlijke en vrije manier gebruikt,aansluitend bijmelken in de zin
van uitzuigen (van mensen etc.)en (letterlijk)leeghalen.

Dat hij onder dat vertrouwen
onder - in.

(40) Sonder achterdencks berouwen
Sonder ...beroawen - zonder het verdriet van het wantrouwen (nl.in
het succes van zijn reis,ontmoeting met H ooft).Berouwen in de zin
vanspijtenz.overietswatmenmisdaanheeft,pasthierniet.Dealgemene
bet.verdriet, droefheid, die ik hier aalm eem , niet in W N T. Verdam
geeft i.v.berouwen,bedr.,de bet.:een redentotdroefhei
d ofberouw zijn
voor iemand.
VM IANTEN IN HET Hs.

27 D at ick ...D at die;H uygens vond beter, in overeenstem m ing m et 25 ,,de

waerdelooste vrundt'',de derdepersoon te blijven gebruiken.Ditbrachtmee
dat in de volgende vss.overalde eerste persoon werd veranderd in de derde.

29 Zedert ick werd Sints hij;trochaeïsch metrlam hersteld.
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Van het honck geweken is

Daerhijeerstgebleken is.
Daer ...i8- waarhijheteerstverschenen (geboren)is.,,Blijken''hier
door H .speels op personen (zichzelf) toegepast.In W NT alleen vbb
die op zaken enz. betrekking hebben.

Daer hi
j bouen 't aengeboren
bouen - boven ...uit,zich losgem aakthebbende van,ondanks,in weerwil van.

Blinde Vaderlands-bekoren
Blinde - autom atische, door vooringenom enheid bepaalde.

Vaderlands-bekoren - bekoring, aantrekking van de vaderstad (vgl.
W NT i.v.vaderland,kol.177).

(45) En dat kinderli
jck gewoon,
En dat...gewoon - en de genegeA eid,die veroorzaakt wordt,doordat
m en van kindsbeen aan iets gewend is.

Allerschoonhedts schoonste schoon,
Aller haghen soetst behagen,
Aller Hagen ...behagen - 's-Gravenhage (woordspelend).
Aller wagens dichtste w agen,
A ll6r

* Ivagen

de ,,dichtste'' weegschaal van alle weegschalen,

omschrijving van Den Haag a1szetelvan deStaten-Generaal,waaralles
gewogen wordt.Vergelijk de ,,Dorpsstem'''s-Grarenhage met de omschrijving:,,de W age vanden Staet''voor Den Haag.
dichtste''m .i.hier:zuiverste,beste (uitbet.massiefen zondergaten,
zonder lek).,,W agen''voor ,,wage''blijft vreemd (geïsoleerd uit mv.
F#wagens''?;,,wagens''is 't bekende -ns m eervoud van woorden op -e

(Schörlfeld6.125),dat men meer bij Huygens aantreft).
Aller Lanen liefste taen

Aller ...Ljlaen - het Voorhout.

(50) W aerdeloos hceft laten staen,
W aerdeloos ... staen - als waardeloos in de steek heeft gelaten.

Gragher nae de ziele-spi
jsen
Graglter... Z/ziele-spihen -causaalt,
eomschrijven praedic.toevoeging
bijhij (43:)daar hi
j begerigerwasnaar het geestelijk voedsel.

Van sijn tuchtich onderwi
jsen
si
J'Az - d.i. H oofts.
t'
urhtich onderwi
ben opvoedend, leerzaam onderricht. K il. m odestus,
honestus,urbanus,verecundus,castus,pudens.Plant.m odeste,honeste
et bien apprins,m originé.Van tucht.Vgl.M NW i.v.:,,Uit de betekenis

##opvoeding'', ..zedelijkeleiding (Plant.Kil.,,disciplina,doctrina'')
heeftzich ontwikkeld de opvatting gemoedsbeschaving,fijnemanieren,
beschaafde zeden ...''

Dan bekommert metten toi
j
bekommert ...toij - in beslag genomen door de opschik (smuk).
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Van hetonnut Haegschemoij.
(55) Doe hi
j nu sijn'pi
jlsach staken
Eerhîjdoel-wit con geraecken,
Do6 ...geraecken - Toen hijnu,voorhi
jzijn doelberel
'kthad,zag dat
zijn streven daarnaar mislukt was.

Doe hijnu sijn afscheijtlas
sijnc/dch6ï
p'flas-uitwathijwaarnam (vernam)opmaaktedathi
jmaar
terug m oest gaan.

Eerhijhalften anckerwas,
Do6 ...wa8 - bijw.bep.bij vs.59 vlgg.(proleptisch).
Eer ...was - (nog)voor hijhalverwege zijn doelwas.
D at m en hem si
jn ooren-lellen

(60) Op si
jn schouders hecft sien vellen
r6ll6n - laten zakken,laten hangen (teken van neerslachtigheid,teleurstelling)Vgl.W NT XVIII,kol.1615 met slechtsdit citaat.In MNW
vindtmen als vbb detong vellen,de staart vellen (laten zakken,naar
beneden doen gaan).
Euen a1s de Droomer placht

Die sijn slaperigh gedacht,
Met de swarte nacht-pinceelen

Heeft paleijsen,heeft juweelen
(65) H eeft een onbetelbaer gelt
Toegeschildert,opgetelt.

Tot hij,endeli
jck de knoopen
Van sjjn mijmering ontkropen
Door de venster van sijn oogh,
Euen al8 ...oogh,- Evenalsde dromerplacht (te doen),voorwie zijn
slaperige geest met de zwarte nachtpenselen paleizen en juwelen en
ormoemelijk veelgeld heeft geschilderd en opgeteld,tot hijeindelijk,
bevrijd van de boeivan zijn fantasie door het opendoen van zijn ogen.

(70) Vindt sich van dat bli
jde hoogh
Inde droeFelijckste dallen
Van vergiste vreucht gevallen,
rergiste'
pr6uchf- gewaandevreugd,vreugd zondergrond (die dusomgeslagen is in het verdriet van de teleurstelling)Kil.Ver-ghissen.Male
coniicere,m ale coniectare.Nog niet in M idd.ndl.,althans niet in MN W .
W el yygissen''.

Ongeluckich des alleen
d6s - daarom .

VARIANTEN IN HET Rs.

66 Opgeschildert ...Toegeschildert;zie boven p. 50

70 hooghe hoogh ...blijde hoogh;treffender in contekst.
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Dathijcortsgeluckich scheen.
cortn - kortgeleden.

(75)

Grauw gebouw,vereewde wallen,
v6r66wd6 - eeuwenoude.

Soo en moetghij nemmer vallen,
Soo en m oet' v nem m er sien
Die oragnen tegendien,
Soo ...t6g6ndi6n Moogtgi
jnooit zo (als die dromer)vallen,m oge u
nooitzozien,dieOrangedient(Hooft).Vgl.variantenbesprekingboven.

Kluijstertdese klammeklachten
klamme misschien hier in de oorspronkelijke bet.van klevend,taai,
zich vasthechtend. Ook de bet. ,yvochtig'' zou passen of fguttrlijk
##benauwd''*

(80) Totgijwqderom uw'nachten
Dagen sult geworden sien :
Tot...si6n-totHooft(dezon)terugis.(Vgl.hetbeginvanhetgedicht-)

Mogeli
jcke con 'tgeschien
M ogelijok6...g68chi+n - Misschien zou hetkllnnen gebem en.

Dat si
j onderuijtuw'kelder
8ij - n1.die klachten (vs.79).

Donderlijck,soo holla1shelder
DonderlIbk - als dedonder.

(85) Voor het 't voorhooft nloghten slaen
Voor ...8la6n - Hooft plotseling, bij verrassing tegenlqlinken'(slaan
tegen het voorhoofd, dat uw hoofd (d.i. ook Hooft, uw Heer) bezit
(geladen hebben = bezitten.Vgl.W NT W II, 904.

Dat uw hooftheer heeft gelaên,

Mog'lijck ofs'uijt sijn beweghen
Ilet medoogentli
jckx verkreghen,
M og'lIbk ...norkreglben-Misschien datze,doordathijerdooraangedaan
wordt,zijn medelijden zouden wekken.

Mog'lijck ofs'hem seggen deên,
(90) Onverdiende blauwe scheen
Onv6rdi6nd6...ech>n - (aanspreking):onverdiende (nietdoorHuygens
verdiende)afwijzing,telem stelling.
VARTANTRN IN M T HS.

82 mach ...con en i.
v. daarm ee 85: m oghen ... m oghten; m odaliteit van de

mogelijkheidbescheidenerenmetmeertwijfeluitgee uktdoordepraet.vormen.
Ik vermoed datdeverbetering moghten (85)primairisen deandere (variërend
con 82)met zich meebracht.
85 Tegan werd Voor h6f.Huygens vergat kennelijk daarna ,,'t''door te halen.
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'Kben onschuldich aen uw'bui
jlen,
En dathuijlen en dat prui
jlen
En datHaeghelijck beklach
En ...beklaa - obj.bij salbetalen.
Haeghelijck - woordspelend:behagend,aangenaam en:uit Den Haag.
Sal ick noch een witter dach
66n witterdcch - (adv.bep.)op een vrolijkerdag,op een gtmstigerdag.

(95) Meteen heuchelijck onthalen,
heuchelijck onthalen - blij onthaal,blijde ontvangst.
Achterstell en all, betalen.
Acht6r8t6llen all,betalen - met alles wat ik achterstallig ben,wat gij
tekortgekomen zijt,betalen (goedmaken).

Constanter.H>g.23.Iuni
j
1623.

In8cr.
.
SEGT HEM GOEDEN AVOND VAN
M YN ENT w EGEN .

H oofts Dankltebt

voovden goeden arontvanden S.0.H'
aigen8 gez
p/6oît
schfin /4*% ajwe8en
ran A vjtf6zl.
Inleiding

Huygenskeerde13febr.1623terugvan zi
jn derdeengelsereis(5dec'
1621-13 febr.1623,vgl.W orp 1,237).De reishad lang geduurd en de
onderhandelingen m et het Engelse hof waren m oeizaam geweest. Veel

hoordehi
jnietvandeAmsterdamsevriendenkring.Althans,hijbeklaagt
zich in een briefvan 13-23juni1622 aan zijn ouders:,,Jem'estonnede
cequejenereçoy aucuneresponcedecespoètesd'Amsterdam''.(W orp,
Briefwisseling 1, 103).Reeds in mei had hi
j een gedicht gericht aan
Anna Roemer Visscher, Tesselschade en Hooft (W orp 1, 259 vlgg.),
waarin hi
jzi
jn heimweenaarNederland en zjn verlangen naarhen had
uitgedrukt.Alshijdaneindeli
jkthuisis,haasthi
jzichinmeinaarMuiden
om H ooft een onaangekondigd bezoek te brengen.

Zi
jn verlangen naarMuidenspreektreedsuithetongetiteldegedichtje:
(W .1,302)

11Muyden,ick kom,hergunt mi
j de gunst die 'ck langhegeleden
Van uw' beleefden H eer,van uw'H eerinne genoot.
H ad ick van harten verhardt hun weldaet konnen vergeten,
H add'ick, als sonder verdienst, sonder gevoelen geweest,

Ghij soudt buyten de vreesen uw meester buyten 't gevaer sijn,
Beij vande selve ongenucht,beyde van 'tselve verdriet,
Bey vande sorgh,en bei
j vande pi
jn,en bey vande quelling,
Bey vande moeyt die U bey met mijn genaken genaeckt.
M aer hun onthael was te soet;en, moet ick 't nauwste bekennen,

'Kwaer met de toespi
js alleen sonder hun spijse verleydt.'
dat hij tussen H aarlem en Am sterdam OP reis naar M uiden m aakte.
(vgl.W orp 1,302,noot 2) en dat zeer waarschijnli
jk van half meiis.
Immersin zijn M i8lnckte* '
?
zy#8cA6vey8ezegtHuygensdathij12weken
na zijn terugkomst uit Engeland (l3 febr.)Muiden bezocht.Vooreen
andere opvatting zie J.H einsius in Ts.Ndl.T.en L.22)292:N aaraan-

leiding van 66zIgedicltt van S'
lzpgezl.
s en een gedïcl,
fran Soo/f.Heinsius
trachtaannemelijktemaken dathetgedichtmiddenjuniennietmidden
meigeschreven is,o.a.methetargumentdat ,,zessen zoo veel''(vs.27
van Huygens' gedicht) betekent: verscheidene en niet exact twaalf,
waarbijhijvergeli
jktons ,,honderd en zoveel''.De datering op halfmei
vindt echtersteun in hetvolgende:bli
jkensvs.85 vlgg.van zi
jn gedicht
D ankhebt was H ooft, toen H uygens zich naar M uiden begaf, op een

Hoo>aTs ,,oAxxylyisT''

bruiloft in Am sterdam .Dit is zeerwaarschi
jnlijk debruiloftgeweestvan

Magdalena van Erp (halfzuster van Christina) en Joost Baeck,wier
ondertrouw plaatsvond op 5 mei1623 teAmsterdam (A.D.de Vries,
Eigen Haard,1881,103,2e kolom ,noot 2)en wierhuwelijk voltrokken
werd op 23 mei(P.Leendertz Jr.,Uitden M nidevkving,32).DatHooft
uitderichtingAmsterdam naarMuiden terugkeerde,blijktuitvs.37van
zijn gedicht.Ik meen dusdatalleomstandigheden de opvatting steunen,
dat Huygensin de tweedehelftvan meizijn tochtnaarMuiden maakte,
1l1overeenstemming met zijn eigen aanduiding ,,zessen soo veelweken''
na zijn aankomstuitEngeland.
Hooftbleek dusafwezig.Huygenshoortditvoorhi
jin Muiden isen
keertterug.Zijn gedichtop demislukteMuidsereisisvan 23juni1623.
(W orp 1,305,nootl).Hooft,veertien dagen naHuygens'vergeefsbezoek
thuisgekomen (zie Dankhebt,vs.30),reageert met zijn gedichtDankkebt
*

enz.H et is niet toevallig dat er uit m ei 1623 geen brieven van H ooft

zi
jn in de uitgaveVan Vloten,(lmeitot 5sept.geen brieven afgezien
van de discussie over de versmaat tussen meien juli 1623).
Van Tricht,P.C.Hoojt 87 merkt op dat Hooft hier voor het eerst
):H uygens'speleversvan viertrochaeën ''gebruikt.lnderdaad volgt Hooft
bewust nauwkeurig H uygens' trant, m et dit verschil: Huygens opent

mettweemanneli
jkri
jmendeverzen,dieopgebouwdzijnuitdrietrochaeën
en een betoonde lettergreep,waarna in de twee volgende vrouweli
jk
rijmende verzen viertrochaeën optreden.BijHooftisde volgordeomgekeerd.
Tek8t en vavianten:

In Gedickten 1636 nam H ooft het gedicht niet op.H et werd voor het
eerst in een uitgave van Hoofts gedichten gedrukt in Gedicltten 1644.

Men zie overdezeuitgave deInleidingvan L.-St.XXX :,,W aarschijnli
jk
geschieddezi
jnietzondervoorkennis,maarwelzondermedewerking van
den dichter.'' H iervoor worden verschillende argum enten aangevoerd.
Tot de in deze uitgave voor het eerst opgenomen gedichten (na de

uitgave van 1636)behoorto.m .Dankkebt,datreedseerder wasgedrukt
in Huygens'Otia (1625).Hetblijktdatde uitgavevan 1644 de tekstuit
Otiaheeftovergenomen (destorendedrukfoutin vs7:gewoont,di6(i.p.v.
geboomt6s)keert terug.Bij nauwkeurige vergelijking van de Otia-tekst
met deuitgave 1644 bli
jkt,datafgezien van onbetekenende spelling-en
interpunctieverschillen,de teksten nauwkeurig overeenstem m en.Echter

zi
jn aperte drukfouten in Otia (vs 25 vedên voor veden,vs 28 in voori8,
vs 58 ontltielden voor ontltnlden,vs 68 Waetv'en en voor Fl6fr'es)verbeterd.Maar gelijk reeds opgemerkt, bleef vs 7 onveranderd, evenals
vs 84 begaet.voor begaet? en vs l05 W aev't voor F c6rf.

Brandtbaseerde zi
jn tekstin Hooft's F6r/;64 van 1671 op de uitgave
van 1644.De tekst stem t nauwkeurig m et die van 1644 overeen,afgezien
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van spelling- en interpunctieverschillen.Slechts werd de fout in vs 7 nu

gecorrigeerd (gewoont,di6werd geboomt6zI)en ook die in vs l05 (Fcer'l
werd F c6rf).Slechtsdefoutin vs84 begaet.bleefstaan.En erkwam een
storende drukfout bi
j:in vs 99 Brnilojt8 taavten voor Bvnylojt8 8taevten.
(L.-St.1,lnl.XXXVIII vergist zich met de bewering,dat deze fout
afkomstig is van de uitgave 1644.)
Ik m een verderdustekunnen volstaan m eteen opgavevan devarianten
in Otia 1625,Verg.naet het hs.
118
VS

11
13
18

19
25
28
32
43
58
59
68
84
105

geboonat en
gebacken
staedigh
vondt der
onthielen
reeden
is
Dien der
Tegen ... tegen
onthulden
End'
W atr' en
begaet?
Jvaert

Otia 1625
gewoont,die
gebacke
Stadigh
vondt 'er
onthielden
redên
in
Dien 'er
Tegens ...tegens
onthielden
En
W aetr'en en
begaet.
W aer't

Spelling- en interpunctieverschillen zijn buiten beschouwing gelaten.
Kovenbloemen 1658 geeft dezelfde tekst alsOtia 1625,slechts zi
jn de
drukfouten in vs 25,28,58 en 68verbeterd.Die in vs 7,84 en l05 bleven

staan.In vs 41 kwam er een drukfout bij.voor i.p.v.voer.
Kovenbloemen 1672 is geheelgelijk aan Korenbloemen 1658.
Bijzondere aandacht verdient het feit, dat, Hooft na vs 44 12 regels
schrapte (*45-*56), die met enige wi
jziging terugkeren in vs 69-80.
Ik vermoed dathijhetgepastervond dezeregels,waarin watdestemmen
n de directe redegegeven wordt,gewi
jzigd verderop te plaatsen
Zeggen,i
en eerst indirect weer te geven wat de stemmen verhaalden (Huygens'
wedervaren,zijnteleurstellingetc.)endaarnazichrechtstreekstotVasthart
te richten (vs 61),in een climax de machtvan diensstem beschrijvend:
a1sdestenen reedsz6doorhem worden beïnvloed,dan zalhijlichtook
de Zuider Mereminnen kunnen betoveren enz.W at hemzelf betreft,hij
biedt geen weerstand, geeft zich geheel gewonnen aan de m acht van
H uygens'keel (,
,Vwekeelheb alhaer'wily''vs 80).De geschrapteregels
schetsen in de directe redehetgevaar datde Zuiderzeem eerminnen lopen
door Huygens' stem te worden betoverd, evenals Odysseus' m akkers,

HOOETS ,jDANKM BT''
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waarna de ,,stemmen'' van zïchzel/verklaren,geen vreeste koesteren
voorzi
jnverleidingsmacht,zich daaraan gewonnen te geven.In *45-*56
isslechtséén wijziging van betekenis in het hs. Vs. #56 luidde eerst:
Volglten (?)daerAY 'thebben (wil).Dit werd interlineairAcltzïjzlkeel
heb alhaer '(wil).Hooftwerd begrijpeli
jkerwi
jaenietbevredigddoorde
ge
f
orc
ee
r
de
s
am
e
ntrekking.De verandering
oorspronkelijkeregelmetzijn
isduidelijk een verbetering (vglvs 80).
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COMM ENTAAR

11 : P.C.Hoojt:Dankhebt.
D ANK H EBT
Dankhebt- dankwoord,bedankje timp.samenstelling)vgl.W NT 1112,
2679

Voor den goeden avont
Voor...avont-men denkeaan de oorspronkelijketitel(van Huygens'
gedicht).

vanden H C H uigens

qewenschtin mijn afkesen van Mujden.
(l) Wegh ghij,die voor beuselingen
b6u86ling6n - praatjes,babbelarij,geklets.

Houdt het wonderlijcke singen,
wonderli
jcke - wonderbaar, miraculeus (vgl. MNW i.v.) (men denke
aan Orpheus!)
En geen' dichten toevertrouwt
En ... toerertrouwt - en van gedichten niet gelooft,gedichten niet in

staat acht (met vs.4 als object).J.Heinsius,Ts.22,294 wijst erop
dat Hooft vlak bij de echo van Muiderberg woonde.

Dat zij ooren maecken 't woudt,
Dat...'fwoudt- Datzijoren geven aan hetwoud,datzijaan hetwoud
het verm ogen geven van het gehoor.

(5) Ooren maecken harde klippen.
klippen - rotsen (meew.v.,evenals 't woudt in 4).

Vaeck hoord'jck (dat 's meer) de lippen
dat's -,66r - dat is nog sterker, krasser.

Van geboomt en steilen steen

Kallen nae,gerijmde reên.
kallœ xc6 - napraten (echo bedoeld).
VARIANTEN IN HET HS.

In het hs.bracht H ooft een aantal veranderingen aan,(ziemanuscr.beschr-)
waarvan de volgende m .i. bespreking verdienen :

Hooft schreefeerst Fc6ck genoegh hoord'iek d6 lippen.Hij schrapte g6noegh
en voegde na ltoord'jck interlineair toe dat'.
smeer.De verbetering spl'ingt in
het oog.Na eerst (vs.1-5)verklaard te hebben datwoud en klippen luisteren
naarde zang van de dichter,volgtnu ietsveelsterkers,nl.datzedienswoorden
nazingen.

dekommatussen na6engeri
jmdsissectmdair.Ikzieditalseen y,grammatische''
komma,ter verM jding van misverstand (nl.kallen atz: opgevat als praten
volgens,overeenkomqtig,i.p.v.napraten).

Hoolnl's #)oAxxlu sT''
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Menssen woorden hoord'jck vaecken
vaeeken - vaak (oude dat.,totadv.geworden:vake,vaken,vgl.Schönfeld6, 31).

Bauwen nae van laijen daecken;
van laI
b n d(I6c/
c6zz- door leien daken.

Kalck oock en gebacken klaj
Kalek ...klaj- Ook kalk en baksteen,dus:gemetselde mm en.

Soo langtongtsi
jn alsde laj.
langtongt - praatziek, babbelachtig. W NT VII11, 1055 geeft dit citaat
zonder bet.opgave. Daarnaast een citaat uit Starter: ,,Men m oet het
klappen van lang-tonghde menschen vresen''. Voor de aQeiding m et

(e)de vgl.Schönfeld6, 183.
Bergh en daelen staedigh souwen
Bergh ...8ouwen - hoofdacc.op staedigh (in 14 op onthouwen).
-

Snaetren,konden zij onthouwen
Hun'gehoorde les soo fraei
j
jraeij - bekwaam,knap.

Alseen spreeuw oftpapegaej.
Hij die 't moeije malsoo kluftigh
'tzzlo6ïpk mal- het mooie mal,het ,ycostelijck mal''van Huygens.De
spellingmetoedoetmijvreemdaan voordezetijd.W e1vindtmenpassim
despelling oy (beantwoordend aan een korteö-klarlk,vgl.Zwaan,354).
Otia 1625 heeft hier Moye,evenals Korenbl.z (1672).
klujtiglt- kluchtig,met Holl.ft (Schözlfeld6, 100).

Loojde,vondt der soo vernuftigh,

@l.op prï
-# 8telde.

loojde ##op prijsstelde'',aant.van Hooftin marginein heths(zie bij
variantenbespreking).
d6r-er(van diebergen endalen),gen.p1.V&n hOtPron.POrS.30 Pers.m v.
Som s is de vorm ,,der''ontstaan door verwisseling met ,,er''(hetbijw.
ontstaan uitder,daar).Vgl.W N T 1113,4155.H ooft gebruikt deze vorm
,,de
r''= van hen met een zekere voorliefde (vaak bijv.in Ned.Hist.
aan te treffen).2 citaten uitHooft t.a.p.in W NT.Otia 1625heefthier
(vondt')or.
D at s' hun'les onthielen lang

VAA IAN TEN IN H ET H S.

18 Hooftverbeterdehierniet,maarschreefin margine,terverklaring van Loojde:
op prïp'
sstelde.Dezeaant.isovergenomen in Otiaen K .I en II.Blijkbaarwilde
Hooftdebet.y,prijzen''afsnijden.Huygenspreeshetkostelick ma1niet,maar
taxeerde,schatte het op een kluchtigemanier.(Vgl.voor deze bet.van loven
W NT VIII,2,kol.3102:deprijsvan ietsnoemen,voorzekeren prijstekoop
aanbieden.Voor,,opprijsstellen''indezinvantaxeren,schatten,zieW NT XV,
kol.1300:ietsop prijs stellen = de prijs daarvan bepalen;vgl.W NT XII,
2,kol.4142:iets op prijsstellen dewaarde ervan vaststellen,ietstaxeren,
waarderen.)
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(20) Drie m aetslaeghen van een zang.
p T%'
6 ...zang - drie tellen.De echo kwam drie tellen na de laatstvoort-

gebrachte klank.Heinsiusontdektereeds(Pantheonuitg.Korenbloemen,
3edl,3edr.,p.128,ook Ts.22,p.295),dathierbedoeldwordt,yeen echo,
die Huygens op zijn reis naar Venetië in 1620,aan de Rijn hoorde''.
W e vinden een beschrijving van deze echoin zijn Journaalvan zijn reis
naar Venetië.LBijdragen 6/,M ededelingen Hi8t.Genoot8ohap XV,p.72):
cette apres-dinée nouspassam es entre deux des rochers,quienferment
leRhin,d'une hauteuretroideureffroyable,au prix desquelscespremiers
ne sont que collines.N ous prismes plaisir à,faire sormer la trompette
de la cavallerie,pour entendre 1es adm irablesressonancesdecespierres,
dont l'echo nous bailloit loisir de distinguer plus de trois m esures apres
la derniere cadence de la trom pette; quand nous deschargeons nos
pistolets le tintam arre en suivit plus cretux et long que celoy d'aucun
,,

can on ''.

Hooftwist van hetgeval,hetzijdoor lezing van hetJournaal.
hetzij mondeling van Huygens.

Vasthartmeen jck.'T was ten tijde
Alshi
j Golfzijn'brujdt ontvri
jde,
En het huwli
jck maekte klaer
Tussen oceaen en haer.

'T was...haer-L.-St.1,188vindtdepassageonduidelijk;dePantheonuitg.geeftreedsde goede verklaring.Zie ook J.H einqius in Ts.22,295.

lf = de Ae iatische Zee.Debfuid isVenetië,datjaarlijksdooreen
,Go
zirmebeeldig huwelijk met de zee (= ,,Golf'') werd verbonden. Het
gezantschap waarvan H uygens secretaris was,bracht een verbond tot
stand tussen Venetië en de Nederlanden,die htm handel op den oceaan
dreven.''

Va8thart - Constantijn. (Vgl. ,yvastaertje'' in Ko6lt6 '
?
7tzn Antwoord,
vs. 79). Vasthart naar de namen op -hard (Bernhard enz.), waaruit
fr.-ard,ndl.-aardwerd ontleend:Schönfeld6,222.Tegelijk woordspelend
vast hart (cor.).

(25) Trouwe,zjne reeden snerpen;
Trouwe- voorzeker,voorwaar(vgl.hetmidd.ndl.trouwen)L.
-St.geeft
als bet.,,trouwens'',zonder nader bewijs.Ik ken deze bet.niet in de
l7eeèuw.(Kil.geefttrouwens = bona Sde).Verdam merkti.v.trouwen
op dat in de l7e eeuw een ezlkele m aal trouwe voorkom t in de bet.

voorwaaren verwijstnaarUitl.W bk4,l37(datechtera1sbet.y,trouwens''
geeft).
zijne ...snerpen - zijn woorden klinken doordringend.

Soo weet hi
j 't hun in te scherpen.
Soo - op die wijze (van vs.25).

'T komtnietstaegh bi
jleerlingsgeest.
Dickwi
jls is de meester 't meest.
'T kom t ... m6683 - het resultaat kom t niet steeds tot stand door de

geest van de leerling,dikwijls is de meester het belangrijkst.
YARIANTEN IN HET HS.

22 gvan goljisveranderd in G.Ditzalin verband staan metdebeoogdeopvatting
van golf als Golf van Venetië.
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Maerwie daght dathi
j si
jn klaeghen
(30) Soud'doen heughen veertien daeghen
Aen die groote groove romp
romp - Vgl.vs. l van H uygens' gedicht.

Dien der m eenigh schouwt voor plomp :
der - het enclitische bijw.er (uit daar).Vgl.W eijnenz,33.
schouwt ... plomp - beschouwt als ruw, onbeschaafd,dom .

Aen dien staepel ruw van moppen
sta6p6lruw - ruwe stapel.

moppen - ,ygebakken steen van een ruwe soort''(W NT i.v.).
Dien de baeren d' ooren stoppen,
Dien ...stoppen - die verdoofd wordt (antec.van dien is ,,staepel'')
door het geluid van de baren (van de Zuiderzee).

(35) Baeren van het Zujder Zout,
Dat daer op sijn spijt wtspouwt?
spijt- toorn (Kil.Iractmdia,stomachus,indignatio).
M eer nochtans als t'halver weghe
M 66r... f'halrerweglte-Evenwel,meerdanhalverwege(vanAmsterdam
naar Muiden).
Van 't onsighbaer bos geleghe'

Metsi
jn toppen averecht,
'fonsighbaerbos...a'
verecltt- Amsterdam,op palen gebouwd (geleghe'
bij bos).

(40) Hoord jck roepen over Vecht.
Heftelijcken voer het weenen
H6jt6lijek6n - heftig (adv.uitgang -lijken).
En het steenen van de steenen,
h6t .
9/6646/, ...steevte'
n - het stetm en, klagen van de stenen

Tegen windt en tegen stroom

Mi
j te moet aen Diemer zoom.
voer ...te moet- kwam mij tegemoet.
Diemer zoom - de oever van het Diemerm eer.
VAALXNTEN IN HET HS.

37 halverweghen werd:t'halverweghe.Om gramm atischeredenen.De pl.weghen

pastenietbijhalver.W elbijv.inallerwegen.Hooftbegreep dathijeendat.enk.
moest gebruiken,en dus tett')voorvoegen.
38 h6telsenhoutwerd 'fonsighbaer bo8.Veeltreffender als omschrijving van Amsterdam .In g6l6gh6n werd de zà geschrapt en een apostrof erboven geplaatst

(rijm met weglte).
41 H ooft schreef m isschien eerstJn #6p,windl?)op (delezing In den wind isniet

zeker).Hijverving dit door Hejtd%bken.SchreefhijduseerstJn #6n wind op
voer h6fw6en6n?,wat hem minderbeviel(
vgl.42),zodathijHejtelijeken ervoor
verkoos?

42 FCzl46 murw g6z4c6rcl/cfd werd geschrapt en vervangen door En h6t.
9/66,16,1
van A (steenen).W oordspelend en assonerend.

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

(45) Daer verhaelden zi
jvan Vasthart
verhaelden - herhaalden.

W oortjessoetera1sde bastart
ba8tart-soortzoetewijn (vgl.ongeveerzelfderijm in KoeltewcozAntwoovd
vs.1,2:Vastaert - bastaert)
Soeter als de nieuwe m ost
Dien de D uitsch te D ordrecht lost.
d6Dvïfdch - de Duitser (,yDordrechtbezathetstapelrecht en dreefveel

handelin Rijnwijn''.Pantheon).

Daerverhaelden zijzi
jn deunen,
zïp'- de stenen (vs.42).
deunen - zingen.

(50) En si
jn kermen en sijn kreunen
Met een'opgesto/eke klöck,
M 6t...klkk -metluiderstem,schreeuwend (een klok opsteken = een
keel opzetten.W NT XI,kol. 1254).

Halleferrenstoftheeljöck;
Hallej... jôck- (appositie bij deunen,kermen,kreunen) half er> tig
of geheel schertsend.

Om dateersijn'jaghtde schöôten
Streeck,het sagh sijn'steeven stôôten,
d6dchllf6nstrack-nietinW NT,welzeilen strijken.Misschien deschoten
laten vallen, laten zakken, en dus vaart m inderen, aankom en. Vgl.

W NT XVI,kol.51:strijken,abs.gebruikt,in de zin van de vaart
m inderen,aazkkomon.

Om dat

onthulden - bepaling bij kermen,kreunen (50).

(55) En moest vaeren over stuir,
over afuïr - achteruit,terug (zie W NT i.v.overstum ).

Groetende van ver den m uir,
VM IANTEN IN H'
E T HS.

48 Aan Di6 werd een s toegevoegd,in overeenstem m ing met het m arm . genus

van mo8t.(vgl.D.van Hoogstraten,Libtenz.s.v.most).
51 opg68t6k6n werd misschien opge8toke. (Er kan ook opgesteke staan.) In de
concmrentie tussen het oorsprozlkelijke gesteken en het analogische gestoken
wint de laatste vorm veld. Schrapping van de - n volgens de bekende, ook

door Hooft gevolgde differentiëring van het adj.partic.naar de geslachten
(voor vrl.subst.partic.op -e).Zie Zwaan ll7.
53 8chip werd jaght.Vond Hooft dit expressiever (associatie aan jagen:het verlangen naar de ontmoeting met Hooft uitdrlakkend)? Of omdat jacht steeds
een klein schip aanduidt?
56 Aan d6 werd een n toegevoegd, ùl overeensternrnùlg rnet het rnann. genus

van muir.(vgl.Van Hoogstraten).

Hooyvs ,,oAxxHzsT''

Daer de velser ongedulden
1)6186r pp#6#'
uId64 - de wraak van Geraert van Velsen.Volgens W NT
slechts hier in het m v.voorkom end.De bet.y,wraak'',hier passend,

en zich aansluitend bijdeoorspronkelijke bet.:hetnietkunnen dulden.
verdragen van iets, niet in W NT.

H ollands overheer onthulden :
ov6rh66r - opperheer,vorst,souverein (de graaf van Holland).
onthuld6n (praet.van onthulden) de gehoorzaamheid opzegden,niet
langeralsheererkenden (tegenoverhulden:alsheererkennen,op zekere
voorwaarden,nl.dat de heer de privilegiën en rechten handhaaft.Vgl.
G.v.V.,723:En alshy salghehuldtop dezevoorwaerd wesen,en W NT VI,
kol.1296:Tot dat de K oning zynen eedt ende de handtvesten voldede,

daar hij op gehuldt was.

End'hoe dese bi
jstre ramp
bij8tre - vreselijke,ontzettende.

(60) Overmitsmijn afzi
jn quamp.
End'...quamp - nevengeschikt lijd.v.bij verhaelden (49).
olmrmit8 - (voorz.)door.

Vasthart weet ghij met vw stemmen
etemmen - woorden.

S0O te streelen,soo te kemm en
kemmen - ouderevorm naastkammen.Bijdichtersnog lang in gebruik
gebleven a1sedeler vorm.Doen bedaren,kalmeren (baren,golven).
Eenen steenhoop wild en woest

Tot zij 'thebben overnoest
zIj'- de stenen (mv.ad sensum bij ,,steenhoop'').
'f h6bb6n overnoe8t- 't heel druk hebben

(65) Metvw klaghjeswtte schildren?
Weetghi
j metvw zang t'ontwildren
ontwildren- tam maken,zijnwildheid doen verliezen.(Dr.C.A.Zaalberg
wijstmijop ,,de druktedie vooralin de l6e eeuw gemaaktwerd overde
kalm erende en andere uitwerkingen van de m uziek''.Zie F. A.Y ates,

Th,6 Fz6nch Aeademies oj th6 8ïzf66nfh century Lond. 1947).
Steen dien staegh raet hun geroes
g6roe8 - geruis,rum oer.

VAAIANTEN IN HET HS.

58 opperrooghd werd ow6rh66r.W aarom ?W asvoogd in de zin van heer,heerser voor
H ooft reeds enigszins verouderd? Of deed het woord teveel denken aan God?

Misschien moeten wijook deA en aan Hooftsopvatting van deinhuldiging der
landsheren en de mogelijkheid van ,yonthulden'' (vs.58 van Dankhebt en
commentaar daarbij).Een voogd wordt van hogerhand aangesteld en kan in
die zin niet worden onthuld.

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

Jratr' en windt den kop raaeckt kroes?
watr,6n windt- Vermoedelijk apostrofals verbindingsteken,niet weglatingsteken.

kroes - opgewonden,vurig,verstoord,boos enz.(iemand de kop ltroes
maken);W NT,VI1I, 1,kol.307.

Lichtlijck soudtghijdan den zinnen
(70) Van dezujder meereminnen
Zujder M eereminnen - woordspelend met Zuider-meer = Zuiderzee
(demeermirmen van de Zuiderzee).ErisblijkensW NT IX,kol.4l0 iets
te doen geweest over m eerm irm en in de buurt van M uiden.H et citaat
uit Antonides luidt: H oe aen den M uiderkant
Een schoone zee-

rneerrnin

uit den grond opborrelde''.Het W NT verwijst voor dit

ptm t naar Van Lennep en Ter Gouw, De U ithangtekens 1, 395, waar
m en het verhaalleest van een m eerm in,eens uit de Zuiderzee voor de
m ond der Vecht opgedok-en enz. Daarnaast was er een overlevering
om trent een m eerm in,in het Purm erm eer gevangen.In elk geval is er

duseen traditiegeweestomtrent meermizmen in de Zuiderzee,dichtbij
Muiden.Vgl.nog L.-St.1,194,vs.138:,,U (d.i.Laurens Reael)zullen
jancken nae de blancke Meereminnen, W armeer uw'steven slipt de
koele Vecht voorbij.''

Leggen 'tvier soo nae,metm6j
Zingen,dat s'al't was van 't Gdi
j
al 'fwas ...Glï
p'- in het Gooiwaren talrijke bijenschansen

Opdeên,om vw'woordtjesbujten
opdeén - verzam elen zouden.

Het bekoorbaer oor te slujten:
bekoorbaer - verleidbaar

(75) Als die drögh volkattequaets
drôglt- bedrieger (Odysseus).

Eerti
jdsleefde met si
jn'maets.
166jd6 - deed,handelde,omging,te werk ging.

Jck verleckert op vw vlejen
Voelde vreese voor verlei
jen
Staen in mi
jnen bosem stil.
Fo6I...8til- voelgeen vrees in mijn binnenste om verleid teworden.

(80) Vwe keelheb alhaer'wil.
Uw6 k661 ...wil- uw stem (lied,zang)doe wat haar lust.
M aer is 't reên dat ick sal m oeten
i8 'fr6én - is het redelijk,billijk.
VARIAN TEN IN I.IET R s.

80 eijn wilwerd haer'wil.Verandering om gramm.redenen (= 1.genusvan keel).
Zo werd in vs.82 rw6n tot rwe.(belghsught is vrl.).

Hoorl's oAwxyryrsv''

Tegens vwe belghsught boeten
Teg6n8 '
?z'
Jp6 belglb8ught - tegenover uw lichtgeraaktheid
boeten - goedmaken,boeten voor.

Breucken,die des Noodlots raedt,
breucken - overtredingen,vergrijpen.
raedt - besluit.

Oft het reukloos Luck begaet?
het reukloos fac/c - het zonder overleg te werlt gaande, onbezonnen,
blinde lot

(85) 'K was verseilt aen Circes haeven
Circes - Circe,nim f uit de Griekse sage,toverde Odysseus'm akkers om

in zwijnen en hield hem een jaar lang bij zich.
(Hooftisdusop een feestelijkebijeenkomstgeweest,in een luilekkerland
als dat van Circe,wat hem eigenlijk niet ligt.Zie Inleiding.)
Die m et haer'vergifte gaeven

Bejbedaeghtheidten#ejeughdt
W entelt in een verkensvreughdt.
wentelt - doet wentelen.

Tuisschen, teem en, slempen, slaepen,
t'
ais8chen - dobbelen
t66men - ldetsen

(90) Js het oorlogh daer.Dat waepen
Js A6foorlogltdaer - doet men daar om strijd.

Jck en leerde t'geener ti
jdt
Voeren.En in sulcken strijdt
Had jck noi
jtofthartofthanden.
Had ...hànden - had ik nooit moed ofbekwaamheid (kracht)

Bet mi
jn'ooren watertanden
bet - m eer

VAALXN TEN IN HET H S.

91-92 Hooft schreef eerst Kostjcà ro6r6n t'g66n6r tIjm .Dit werd Jck w6lro6rA
t'
g66n6r fz/vfen tenslotte Jck 6,1166rd6 f'g66n6r tijdt (voeren).
92 eerst 'ffh6h g66n harttot8'
&,
/c/c6n,strijdt.Later O/fhad harttot,
:z
ulc/c6a stri
jdt.
De aldus ontstane vss.91, 92: Jck wel voerde t'geener tijdt
Oft had hart tot sulcken strijdt
werden doorgehaald en vervangen door:

Jck en leerde t'geener tijdt
Voeren.En in sulcken strijdt
93 Had jck noi
jt oft hart oft handen (waarin ,,jck''toegevoegdl).De variantis
moeilijk te beoordelen i.v.m.de onzekerheid omtrent de eerste redactie van
vs.93,zoals deze aanslootbij 91,92.

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

(95) llae de leckernij van een
lûort ontbijten vwer reên,
e6n kortontbijten uwerr6J4 -eenkleinhapjevan uw woorden (ontbijten =
even van iets proeven,etc.W NT X,1811).
Als nae,wat m en op kan zetten
op ...zetten - opstapelen,ophopen (hierpassenderdan:op tafelzetten,
opdienen).

Jn een brujloft,in bancketten
Brujlofts staerten,die zoo wel
Bruilojtsstaerten -nasleep van de bruiloft(bijstelling bij,ybancketten'').

(100)Meenigh'mesten wt si
jn vel.
M eenigh'...1)el- m enigeen alte goed doen,zich te barsten doen eten.

M aer wat is 't? des w erelds winden

Zi
jn in geenen sack te binden.
de8 W er6ld8 ...binden - 's wereldszaken m oeten nu eenm aalhun beloop
hebben.Toespeling op het bekende verhaal van Aeolus,die de winden

in een zak gebonden,aan Odysseus meegaf.W ak bij Ithaca,openden
zijn marmen de zak, waarop de winden huiswaarts stormden, naar
Aeolus' eiland, het schip meevoerend.

Beter,somti
jtsloopen aen,
Daer zij drijven,a1svergaen.
loopen a6n ...drijren - daarheen varen waarheen zijdrijven.Vgl.yyaanloophaven''.

(105)W aert ghij mij in tijds verscheenen
Vastestar,jck had daerheenen
Vaste star - toespeling op H .(Constantijn,constanter).

Daer ghi
j lejde,loop gewent.
162.
d6 - leidde (beeldspraak ,,star''voortgezet,ook in 109).
En is 't dat jck hier ontrent
sien geresen,
V een rejs m agh
1
(1l0)Dan sal 't die goed'avont wesen
di6 go6(f' avont - toespeling op de oorspronkeli
jke titelvan Huygens'
gedicht (zie Inleiding).
Daer vw sang van heeft gerept.
Ondertussen veel' danck hebt.
VARIANTEN IN HET HS.

95 8maeklijckheidtwerd lckernij.W ildeHooftdeidentiteitvan hetnnkortontbijten
'
pz
/
w6rreên',meteen lekkernijdoen uitkomen i.p.v.te zeggen:het lekkere,het
smakelijke van enz.?
l10Datwerddan.Ditzaleenverschrijvinggeweestzijn.di6g(o?J#46Al?Javontwerd
di6goed'avont.HeeftHoofteerst willen schrijven diegodenavond,alswoordspeling met,,goeden Avont''van deoorspronkelijketitelvan Huygens'gedicht
in heths.?(zie boven Inleiding A).En heefthijzich bijnaderinzien toch gehouden aan het sim pele ,,goeden Avont''van H uygens?

H uygens' W eder-Antwoord

A. HuygensantwoorddeoplfooftsDankhebtmetM l
jn Wedevantwoovd
(W .I., 308).Het gedicht werd door W orp uitgegeven naar het hs KA.
Daarnaastisernog een hs,enigejaren geledeh op een veiling bi
jSotheby
aangekocht, een autograaf van H uygens, een klad, dat hier wordt af-

gedrukt.Men beschikt dan over dedrie versies:KA (W orp),Sotheby-hs
en de eerste druk in Otia 1625.

B. Vergeli
jking van KA en S.(Sotheby)levertin hoofdzaak spellingen interpunctieverschillen op.De enige verbaleafwi
jkingisvs55deopen

variant roevende (zie Varianten in het hs) en de grappige titel in S:
'T Steenen-Boeck te M nyden.Op de8 Heeren P.C.Hoojt8 Danckltebtvoor
z4ï/4 Goeden Avond.Zie echterp.33.Vs43 Bauwt bij W orp isverkeerd
gelezen.Er staat in K A Gauwt,in evenals S.

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

COM M EN TAAR
1II : f.
fz
?
xgg6nt
:' W eder-Antwoord.

'T STEEN EN .BOECK TE M VYDEN .

$
Op des Heeren P.C.Hoofts Danckhebt

voor mi
jn Goeden Avond.
$
lae,danck hebt,beleefde m oppen,
b6l6ejde moppen - (vgl. Dankhebt, vs. 33) vriendeli
jke, welwillende,
tegemoetkomende bakstenen (Huygens sluitaan bijde laatstè woorden
van Hoofts gedicht).

Die mi
j uw'bepui
jnde kropp en
belm%jnde kropp - door steen ingesloten keel (stem).
Niettemin bespraeckt gesteent
N iettemin ...g68t66nt- gesteente,dat desondanksbesprM kt is,spreken
kan.

Soo gewillich hebt geleent,

(5) Trouwer tuijghen van mijn'weening
tlaj.
glten - getuigen
weening - geween, klacht.

Trouwertolcken van mi
jn'meening
meening-bedoeling,voornemen (nl.om Hoofttebezoeken).Degetuigen
zijn ,ytrouwer'',i.z.v.zij geen geheim verklappen,zoals het riet t.a.
v.
koning Midas deed,maar de hartelijke gevoelens van Huygens voor
H ooft vertolkt hebben.

Dan het klapperachttlich Riet
klapperaclbtioh - geneigd tot babbelen,babbelachtig.

VAAIANTEN IN M T HS.

2 bekalckt6 werd b6pl
ajwnd6:vgl.vs.74, waar dezelfde verandering werd aangebracht. Betere woordkeus:de keelis door steen,puin ingesloten,niet met
kalk bedekt.
7 'fv6r8i6rd6 kllpp6re Rietwerd h6t/cllpp6rcchfïch Riet:ik verm oed datH uygens

niettevreden wasmet de combinatie:hetverzonnen babbelachtige riet (verzonnen, nl. niet historisch, m ythologisch; lqlappers = tot babbelen gezind,

a:.op -s van klapperen (vgl.stoots,waaksetc.en Schönfeld6,212)nietin
W NT,li
jktmijzeker aannemelijk).De woordgroep kon ook,onjuist,worden
opgevatals:hetrietvan deverzoxm en klapper.D eoplossing bood ldapperachtich,

met vermijding ook van het neologistisch aandoend adj.ldappers.

HUYGENS ,yW EDERANTW OORD

Dat den K oninck Esel hiet.
Dat
hiet- dat de koning (Midas)ezelnoemde (nl.doorte zeggen:
:1koning Midasheeft ezelsoren'').

Maer vergeeft mi
j,klare klinckaert.
klare klinckaert helder klinkende klinkerd (gebakken steen) (vgl.
Zeestraet,vs.l99:,,die klaere klinckaert'').

(10) Mi
jn vertrouwen op uw'klinck-aert
'

klinek-aert- (woordspelend) eigenschap van kll
.nken,van een heldere
klank te hebben.

Jvas geen toegedochte klanck,
Alaer een toegedichte sanck:
M ijn . . . sanck - Ik verwachtte van u niet slechts een klank die ik u
toedacht (en die gijook werkelijk bezit),maar (de herhaling van)een
toegedichte zang,een zang (Huygensbedoeltzijn gedicht ..Op 66n zn,
ï.
:luckte rzfptft
:ch6rey86,')dieik u toezong (me'thetverzoek dievoorHooft
te onthouden en weerop tezeggen).W NT XVII,kol.4l3vermeldtdit
toedichten met dit (enige)citaat en geeft (minder juist)als betekenis:
.

voor iemand in dichtvorm opstellen.

Recht geli
jck de Minnaerspleghen,
Reoltt - precies

pleglten - verbinden met vs. 18:in te lijven.
Inde wilderniss verlegen
v6rleg6n (om) - pijnlijk missend.
Ona een oogh, en ora een oor,

Ona een tuijghende gehoor;
66n ...gehoor - een gehoor,dat getuigenis kan geven,dat getuige is.

Struijcken,ongezielde lijuen
ongezielde Iïpw s - onbezielde licham en, dingen.

Ziel en adem in te li
juen
in t6 !ïJ'?
76n - voorzien van,geven.

Om de wanhoop van de M in
Om - teneinde.

(20) Ilet te scheppen van versin.
IJ6t...rersin- (voordewanhopigemin)ietstescheppen,datopmerkt,
aandacht schenkt (MNW i.v.versinnen:o.m.luisteren naar,letten op,
zijn aandachtwijden aan,opmerken enz.),nl.aan de klachten van de
m irm aar.

VM IANTEN IN HET HS.

20 de om n variantbanen voor soh6pp6n werd weer geschrapt.;scheppen was toch
betere woordkeus, in de kontekst.

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

Sieick nu mijn enckeljocken
6nckel- (tegenover dubbelvan het volgende vs.) simpel,argeloos.
jocken - schertsen.

I/Jn een dubbelernstbetrocken,
In ...betrocken - omgezetin,opgevatalseen dubbeleernst,nl.watjok
waswordternst(zijn speelseklachtkomtserieusdoor)en zijnschertsende
veronderstelling dat de stenen zijn klacht zullen doorgeven, wordt
waarheid:de stenen blijken inderdaad te leven.
Sie ick leuen 'tgen' ick docht,

Ami
j!oF hetleuen mocht!
'tgen, ... mooht/ - datgene waarvan ik dacht Ach of het zou klxnnen

leven ofwensend:Leefde 't!(zinsvervlechting,waardoorhetonderwerp
van ,,leven m ocht''proleptisch komt te staan,hervat in ,,het'').

(25) Soo weleer de Griecksche Lui
jten
Soo - zoals.

Gri6ek8eh6Lul
jten - Griekse zangers,dichters.

Vande Marmer-hacker Quijtten
M armer-haeker - beeldhouwer in marmer (Pygmalion).
F'
aijtten- zongen, dichtten. (Komisch bij Luijtenl); tegelijk: logen
(W NT,s.v.Quiten,4588).

Diede vri
jster van sijn snè
Vrijster ...snl - door hem gebeelo ouwde jonge vrouw.

'Tleuen in soogh met si
jn bé?
W elkom dan,en welkom ,klinckers,
W elkom tfczl- Te zien als hoofdzin na de voorgaande vraag (21-28),

die als voorwaardelijke bijzin (een reële veronderstelling bevattend)
fungeert.

(30) W elkom luijster-leepe linckers,
llabter-leepe - schrander,scherp in het luisteren.
linckers - slim m erds.

VARTANTEN IN HET HS.

2l,22 Si6n ïc/
c nv mijn ktl66ldrïgh ioeken
In rol-c6càfen 6rn8t è6frocà6n,
werd :

Si6 ïck sv mijn 6nc/c6lioeken
In 66n dubbel 6rn8t betrocken,

Keurdehijdeveelvoorkomendevorm op -n (Si6n)inhiaataf,alstochminder
beschaafd?W at de overige wijzigingen betreft:in de eerste versie werd het
dartel, lichtvaardig schertsen volmaakt ernstig opgevat;in de tweede versie

wordt,zimijker,hetsimpele,argelozeschertsen toteen dubbeleernstgemaakt
(zie woordcommentaar.)
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W elkom welbelesen tras,
w6lb6l686n - m et succes overgehaald,bepraat.
tran - cement;m etonym isch voor wat m et tras gem etseld is,dus aanduiding van het M uiderslot.

Welkom ri
jcke letter-kas,
letter-kas- kastwaar dezetter delettersuitneemt (hetMuiderslotgaf
alle woorden van Huygensweer terug,reproduceerde ze).
'K wil van nu af niet m eer dagen
Die uw dagen m oet doen dagen,

(35) Methetstijgen van sijn son
Die ick onlanx onder von'.
'Kwil...onder'
pon'.- Ik wil voortaan nietmeer oproepen (hem,nl.
Hooft),die u uithetduister moethalen (de dag vooru doen opgaan),

als zijn zon verrijst (als hij verschijnt,in Muiden komt),die ik kort
geleden ondergegaan aantrof (H ooft was immers afwezigl)

'Khouw mij ruijm en volte vreden
M etten romp der holle steden
Die de schaduw van uw H eer

(40) Somtijdtsmethaervolhei
jteer;
'Khouw ..e6r- Ik achtrnijruim en ten volletevreden gesteld metde
omhulling van deholleruimten (omschrijvingvan Muiderslot),die (obj.)
delichamelijkeaanwezigheidvan Uw heer(Hooft)somsmethaarvolheid
eert. Ik m een dat m et schaduw van uw /166r hier het lichaam w ordt

aangeduid,dat in het slot verschijnt;met#c6r volhei
jtziet dan op de
rijke geest die in dat lichaam huist (tegenover de holle8teden).
VAAIANTEN IN HET XS.

31 welkom8 wa6rd6 werd w6lb6l686n: tweede versie sprekender:m et succes overgehaald,bepraat i.p.v. het herhalende:een welkom waardige.

33 niet/466rbleefnadatnimmerwasgeprobeerd;nietm66rpastebeternavansuc/(?)
33,34 'Kwil'
pcs p.
'
tzajnietmeer vragen
N aer het dagen van v'
&?' dagen,
Dit werd :

'Kwil'
?
Jlp,x'
?
z aj nietmeer dagen
Di6 '
u'
à/
g dagen moet doen tftv6zl,
D e eerste versie is vager, de tweede concreter, H oofts persoon oproepend.
In vs.33 kan wagen gelezen worden in de eerste versie.Ditleidtechterniettot
een interpretabele com binatie m et de volgende woorden.
35 In verband m et de wi
jziging in 33,34 werd Naer h6tefï
pk6n ran .
?
:.
ttl'son tot:
M et h6t .
sfï
p'
g6A1 van .
NïJ'
X aon.
39 Daerwerd Die,Erzi
jn twee mogelijkheden:Huygenszweefdeeersteen versie

vooraanvangend metDasr.Dezeversie kurmen wijop grond van de volgende
woordennietachterhalen;of:Daeriseen verschrijvingdiemeteenhersteldwerd.
volheijtwerd aehaduw.:er heeftblijkbaar een omwisseling plaats gehad.
Eerst: Di6:6'
volheytvan uw H66r/Somtydt8metAc6rsehaduw 66r;
Daarna: Di6#6schaduw '
pc'zuw /f66,./Somtydtsm6thc6rvolheyte6r;
De volheyt van uw fA 6r is aanduiding van Hoofts geestelijke rijkdommen;
haer achctf'
u'
ttlis de lichamelijke verschijning van die geestelijke volheid.Het
leek H uygens beter de orde lichaam ,geest te nem en:de schaduw eert het slot
Muiden met de geestelijke volheid die erachter zit.
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H ebben v m i
g'n krancke knepen

kraneke knepen - (tegenover ,,het krachtighe beknijpen'' van vs. 50)
zwakke knepen.

'Tleuen ui
jtde borstgenepen,
Gauwt ghi
j doorden iauwen galm
Gauwtghïp'-Indiengijin bewegingkomt(gauwen,volgensW NT reoexief,
hier intr.ww. = zich reppen,in beweging komen, ,ygauw''worden).

Van mi
jn klachten ouer'tkalm
(45) Vande vlacke Zuijder ebbe,
Zui
jder 6bb6 - lage Zuiderzee,de Zuiderzee bijeb.
Die ick m aer besien en hebbe
Die ...h6bb6 - die ik maar (even)bekeken heb (antec.ghlj'3l.
D oe ick van te voren las
Do6 ... la8 - vgl.Op 66Az' mis-luckte M uyd8che r6pde, vs. 57.

Dat mi
jn reijs verloren was;
v6rlor6n - vergeefs.

W at en kan ick niet begrijpen
'
Fcf...begrijpen - hoofdzin na de ftmctioneelcondit.zinnen 41-48,
die weer een realiteit veronderstellenderwijs uitdrukken.
begrijpen - m .i.hier omvatten,in de zin van rnij voorstellen,en dus:
verwachten.

(50) Van hetkrachtighe bekni
jpen
lt6t...beknijpen-dekrachtige,overalop u uitgeoefendedruk,stuwing.

Van Sijn dagelijtclksche stem,
H oe haer krakende gehem

duidelijk kliv end? (Huygens spreekt enige malen van 't
kraeken van een Luyt, zonder onpmstige betekenis.(W NT W II, 1,
kol.71).Ik meendatkraken ookhiernietongunstigmagwordenopgevat;
het zaleen doordringend geluid aangeven).
g6h6m - hm zeggen,voor men gaat spreken (W NT i.v.);hiertoch wel
krakende

aanduiding van het spreken zelf.

Door vw' lagen heen m oet booren;

W at ghi
j tonghen,wat ghi
j ooren
Gcf...leent-evenals52,s3uitwerkingvan Gcfin 49)hoe(inwelkemate)
gijoren en tongen van hem leent (van hem leert luisteren en spreken)
en hoe (in welkemate)gijrammlensin 'tgebeent (geluid dooru voortgebracht)van hem leert en aan hem ontleent.

VARIANTEN IN HET HS.

43 d6n voor d6:correctie om m nl. genus.
54 oogh werd tonghen : een vergissing, m isschien veroorzaakt door het nabm ige
OOr6A .
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(55) W atghijroerende qrammlensin 't> gebeent
Van H em leert, en van Hem leent.

W atHi
j uw'vermurwde schoncken
vermurwdelchosc/c6n - zachtgem aakt gebeente,skelet,daardoorgeschikt

om teluisteren,in zich op tenemen en weertegeven.(Hetvaltop dat
Huygenshierhetberoemderijmwoord uitde yyschonkenreeks''hanteert,
alzalhijnietopzettelijk willen herinneren aan dezedichterlijkewedstrijd
van begin 1621).

Leer en leersaemheijts geschoncken
Leer en !66r.
:c6z?l#6ïJ'
f.
$- onderricht en begeerte om onderricht te worden

als eenheid verbogen, met de -svan departit.gen.aan het einde).
ge8choncken - geschonken heeft (samentr.).

W atHi
j letters,mondevoll,
monde roll-niet in W NT ;m.i.hier bijw.bep.:met mondenvol.

(60) Heeft vergoten in uw holl.
ltoll - holle ruim te.

'K weet het, kalck,ick weet het,steenep,

Dat ghij leent,dat kont ghij leençn,
Dat...l66nen - watgijaan hem (Hooft)ontleent,kunt gi
j (weer)uitlenen, aan een ander geven.

En soo veelghi
j bergt en draegt
VM IANTEN IN HET HS.

55 roerende kreeg als open variant roerekts in 'f, waarin roerens werd geschrapt

en rammlens naast zich kreeg.De eerste versie was dus:W at ghij roerende
gebeent.De open variant:W at ghijrammlensin 't gebeent.Deze vindtmen
in KA en Otia.H uygens gaf dus de voorkem aan de tweede versie.De aan-

spreking roerende gebeentverwierp hij voor een constructie:object (waarin
part.gen.rammlens) met een voorzetselgroep a1s nabepaling.
59 monden rollwerd m onde voll:m isschien wilde Huygens de opvatting m onden

vollalsmv.van mondvol,betrokkenop letters,dusalsmaatbepaling bijletters,
vermijden,en met monde volleen bi
jw,bepaling aangeven bijhet gezegde:
m et m ondenvol uitgieten.

62 Interlineair hijvoorghijNgerd NieerVerWorpen.Wuygens OVerWOOg dus:W &$
hij(Hooft)(aan u)leent,ktmtgijop uw beurtweeraan anderen lenen.Hijgaf
de voorkem aan de versie:watgijvan hem leent enz.,spelend met de twee
betekenissen van lenen.

63,64 Erzijn allerleimanuscriptologische complicaties (zie de manusc.beschr.).
Deonderstrepingvan datenghijin 63kan aanduiding zijnvan dewenselijkheid
herhaling te vermijden (dat 2 maalin 62,ghij 2 maalin 62).Door soo veel
werd dan dat weggewerkt.

In 64iseen mogelijkeD overschreven metV.Deeersteversiekangeluidhebben:
Deijleghijdie 'tv vergten vraegt.Ditkloptemetrisch niet,doordatu tussen
de drie trochaeën overschoot.Een conj.Deijle ghij acht ik niet onmogeli
jk.
De tweede versie werd:Deijlen die 't u vergt en vraegt.Metrisch in orde en
detoch watvreemdeconj.vorm verwijderd.Tenslottewerd Deijlen totVeijlen,
dat ook in K A en Otia voorkom t.

80
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V<D >ei
jlen die'tv vergt en vraegt;
V6ijl6n - ter beschikking stellen,aanbieden,ten beste geven aan.
vergt - verzoekt.

(65) Ksal 't u vragen,'ksalt u verghen,
'K sal uw' weerklanck komen terghen,
weerklanck - echo.
terghen - opwekken, gaande m aken,uitlokken.

'Ksalalsin een Bi
jen-fui
jck
Bijen-juijck - bijenkorf (W NT II,2,kol.2566).

Komen smoddren in het puijck
8m oddren - sm ullen, sm ikkelen.

Van de Goijsche Honich-raden,
Goyschn H onich-raden - vgl. vs. 72 van Dankltebt m et de aant.

(70) Ksalder mi
jn begeert'in baden,
baden - koelen,bevredigen.

En mi
jn snacken in verslaen,
snaeken ... v6r8laan - hevige begeerte in bevredigen, lessen.

Sonder seggen, op het gaen,
Bonder ...ga6n - zonderietsanderstezeggen bijhetweggaan.
Dan, Danck hebt beleefde m oppen

Die mij uw'bepuijnde kropp;en
(75) Niettemin bespraeckt gesteent
Soo gewillich hebt geleent.
CONSTANTER.

Hag.Xl.O Iulij
1623.

II. K OE LT E V AN A N TW OO R D T op V IE R EN V LA M

1 H uygens' VIER EN VLAM :Teere leevling van d6 tronw

2 Hoofts

KOELTE VAN ANTW OORDT:N'
acktve montje,minnev a8taert

Overzicht van de geraadpleegde bronnen

Huygens' Pï6r en vlam :
H s.K on.Ak.X L (Korenbloemen),portefeuille a - omslag
1623 stuk 15 (A).Autograaf.

I/itgegeven in Jrorp 11 (1893),p. 42-49 en daarnaar in
Leendertz-stoett l (1899),p. 198-204 en in Jvorp-sterck,
Onwaevdeevl. Prov'
?r (1918),p.57-65.
2) Hs.Kon.Ak.XL (Korenbloemen),portefeuille a - omslag
1623- stuk 75 (B).ln ongeïdentiûceerdecalligrafschehand
metcorrectiesvan Huygens.KopijvoordeOtiavan 1625.
Voorvariantennotering gebruiktdoorW orp (11,p.49n.l:
#)het andere HS'').
3) Hooft-hs.G,stuknr.4 (olim idemj = fol.57-62.Afschrift
van de hand van Hooft.

Uitgegevenin Leendertz'Hooft-editie,dl.I(1871),p.215-222
en in deze editie.

4) Huygens'Otia van 1625,bk.VI,p.129-138.
H oofts

K oelte van antwoovdt:

1) Hs.G,stuknr.5 (olim 5-8)= fol.63-66.Autograaf.Kopij
voor de F er/cezl van 1671.Er ontbreekt een diplom a aan

waarop o.a. de vss. 93-154 (in de huidige verstelling)
gestaan m oeten hebben.

UitgegeveninLeendertzI(1871),p.222-230eninLeendertzStoett I (1899), p. 20* 211 (met 1l, p. 467),die beide
vs. 93-154 aanvullen uit H oofts F er/rezl van 1671 (zie
hieronder sub 5).Evenzo in deze editie.W orps Huygenseditie, dl. 11 (1893), p. 49-56, volgde Leendertz' editie.

2)

nr. 2 van H uygens' Viev en vlam . Op fol. 4R voegde

Huygens de acht slotverzen (vs. 283-290, beginnend:

Slzoetgie8,toejwat)vanHooftsKoelte'
??czlantwoovdtmeteen
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bovenschrift toe alskopijvoorOtia 1625*.Uitgegeven in
deze editie.

3) Huygens'Otia van 1625,bk.VI,p.138:deachtslotverzen
(Soetje8,toejwat)naarnr.2.(IndelatereHuygens-uitgaven
komen ook slechts deze acht slotverzen voor.)
4) Hoofts Gedichten van 1644,Noch e64ïg6 DICHTEN,P.249:
de acht slotverzen (Soetje8,fp6/wat) naarnr.3.
5) Hoofts F 6rà64 van 1671, Vervolgh (der) Gedichten, p.
295-298.Van de vss.93-154 (in de huidige verstelling)is
dezeuitgavedeenigebekendebron;zijstaanopp.296b-297a.
Leendertz nam deze versregels op, m aar herspelde naar
Hoofts eigen spelling van 1623:zie de voetnoot op p.222

van dl. l en vgl. zi
jn lnleiding p. LXXXV/LXXXVI
(=L.-St.1,p.LXIV).Stoettnam ze overzonder herspelling
(zie L.-St. 1, p. LXXI), W orps Huygens-editie volgde
Leendqrtz' tekst.

*) Huygensmoetditslothebben overgenomen uitHooftsbriefvan na 7 febr.
1624,ed.-van W oten, dl.1, p. 238-240,zlr. 126.De opgave in de Bibliographie

van Leendertz Jr.,p.61 dat het ook voorkomt in de brieven-kss.in Hs.U.B.Am sterdam 11 C l1,blz.785,berustechter op een vergissing.In het overgeleverde

klad van deze brief (blz.785-786)liet Hooft op blz.786 een aantalregelservoor
open.ZieW orpsuitgavevan DebriejwisselingvanCosdfcnfïp'
s H'
uygens,dl.I(19ll;
R.G.P.xlr.15),p.146,nr.216.Van W oten,p.239,vuldedeze lacune duszelfaan.

IN LE ID IN G T0 T D E T EK STE N
H oofts afschrift van Huygens' Vier en vlam.

Hooftsafschriftbestaatuiteen afzonderlijk genaaid katern van drie
folio-diplomata,waarvan de tekst blz.l (= hs.G,fol.57R)tothalverwegeblz.10(fol.61V)beslaat.Fol.62(blz.11-12)bleefblanco.Hetstuk
is,afgezienvandebijHooftgebruikeli
jkevouwenterverkrijgingvaneen
m arge-votlW:in achten gevouwen geweesten vertoontbui
tenzi
jdesporen
op fol.62V (blz.12).Opmerkelijk isdatHoofttussen deregels6en 7
van het opschrift H uygens' S ferm é plaatste. H oewel Hoofts afschrift

met de beide onder de Hugeniana van de Koninkli
jlte Akademie overgeleverde handschriften werd vergeleken, zou een verslag van de bevindingen het kader van deze H ooft-editie te buiten gaan daar het voor
de waardering van de varianten een gedetailleerde bespreking van beide
Huygens-handschriften zou m oeten im pliceren. Er werd dan ook voor
deze editie geen poging gedaan om ,binnen de H uygens-flologie,Hoofts
afschrift te situeren in de tekstgeschiedenis van H uygens'gedicht.W el

richtte devergeli
jking deaandachtop diepunten waarHooftsafschrift
afwi
jktvan (een van)beide Huygens-handschriften.Dein hetafschrift
voorkomende letterverduideljjkingen en de in margine gestelde getallen
worden hieronder besproken bi
j de autograafvan Koelte van antwoordt.
H oofts Koelte van antwoovdt.
De overgeleverdeautograafin hetzg.h8.G bestaatuittweeineengelegde
m aar naderhand tot vier losse folia doorm idden gedeelde diplom ata van
hetzelfde papier a1s waarop Hooft Huygens' Viev en rlam afschreef.H et
stuk is thans nr.5,vroeger in blauw potlood per folium genum m erd a1s

stukken 5,6,7 en 8.1)De huidige foliering in zwartpotlood van 63-66
loopt daarm ee parallel. Een oude paginering in inkt vertoont echter

een hiaat:2,a - 2,b 2,c 2,d .. 2,i 2,k - 2,l- 2,(-l)m.2)Aan
dezereeksontbreken 2,e- 2,f- 2,g - 2,h,dusvierbladzi
jden oftewel
ldiplom a oftewel2 folia,nl.hetm iddendiplom a tussen dehuidigefolia 64

(olim stuk 6)en 65 (olim stuk 7).3)
1) Vgl.debeschrijving van lts.G alsgeheel.Hetvroegerenlammer5 doetongewijzigd dienst in de huidige nummering.In verband met andere stukken waarop
soortgelijke nllmmers in blauw potlood voorkomen,is het gewenst ook hier van
eluànum m ers te spreken.

2) Naasti(ofjjwerd vooreen volgordenormalitergeen gebruik gemaaktvan i
(resp.ï).
3) Leendertzkwam totdezelfdeconclusie:ziezijnInleiding,dl.I(1871),p.XXIII
(=L.-St.1,p.X1V).Een vel een folio-diploma of -dubbelblad.
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De aantallen versregels op één bladzijde zi
jn,doorgehaalde er bij
opgeteld:fol. 63 R : bovenschrift + 7#+ 7, 63 V : 26, 64 R :26, 64 V :

26, hiaat 65 R :26,65 V :30,66 R :34,66 V :#2+ 7 (+ 2+ 6 in
een tweede ,,kolom'' ernaast1)). Op het verdwenen diploma kunnen
derhalve naar verwachting 4x circa 26 regels = circa 104 versregels

gestaan hebben.In de editie-l67l zi
jn er echter slechts 62 (nl.in de
huidige telling vs.93-154)meer dan in handschriftovergeleverd,zodat
circa 42 versregels ontbreken.

Behalvein deoudepagineringiserook een hiaatin dereeksvan (oude)
getallen die,evenals in het Pïer en wlc- -afschrift en daarop aansluitend,

in demarge in inktgesteld zijn en wel,evenalsdaar,binnen detekstom
de 52 regels,doorgehaaldeniet meegerekend.Bi
j Vier en rlam staan de
getallen 9-13 m et vier intervallen van 52 versregels,begin en eind van
het gedicht buiten beschouwing gelaten.

Bi
j Koelte ran antwoovdtzijn het 14 bi
j regel lvan het opschrift,vervolgens15ondervs.38,16ondervs.90,19ondervs.202en 20ondervs.254,
uit welke reeks 7/ en 18 ontbreken.
In tabel gebracht:
14 - 15 : kop + 38 vss.
l5 - l6 :
52 vss.
2 vss.
16-(17):

(17- 18):
(18)- 19 :
19 - 20 :
na 20 :

(+ 50= 52)
( 52= 52)
48 vss. (+ 4= 52)

52 vss.

l06 vss.ontbreken

36 vss. + jaartal
228 vss.
62 vss.uit G eràel 1671
290 vss.

Uitdezetabelblijktdatprecies l06versregels,eventueledoorgehaalde
niet m eegerekend, verondersteld m oeten worden nog aanwezig geweest

tezi
jn toen demarginalegetallen werden geplaatst.62werden ergedrukt
in 1671:44 verzen zijn dan dusverdwenen.
Dethansnog aanwezigevierlossefoliazijn bli
jkensenkelekenmerken
alskopi
j gebruiktvoorde editie-l67l:formaatsignatuur,deling en smet.
Ten eerste kom t op de overgang van p.295 naar 296 in de editie-l67l

tussen vs.33 en 34 in het handschrifteen vrijforse ,,blinde''krasvoor,
beginnend in de m arge tot aan de achterrand van hetpapier,echter noch
overlopend op het in het katern volgende folium ,noch op het folium

waarmeehetoorspronkeli
jk één velvormdeen dushoogstwaarschi
jnli
jk
eerst aangebracht na de deling van de diplomata. (De overgang van
Zie demanuscriptologische aantekening bijvs.*2856-*286: en vs.285-290.
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p.296 naar 291,tevensovergang van katern oo op pp,valtin hetgedeelte

dat aan hethandschrift ontbreekt.)Er ontbreekt echter een formaatsignatuurop de overgang van p.297naar298tussen vs.237 en 238.1)
Tentweedezijndediplomatadoormiddengedeeldtotlossefolia,waarbj
deop heteerstefolium overdevouw doorlopendeslotverzen bijhetin
tweeën delen van het buitendiploma voorzichtig zijn mee-,,gedeeld''
(zie de manuscriptologische aantekeningen bi
j vs.285-290).2)
Ten derde vertoont het handschrift smet.3)
In enkelewi
jzigingen in hethandschriftisdehand teherkennen van
Gerard Brandt:zie de manuscriptologische aantekeningen bij regel 9
vanhetopschriftenbi
jvs.l3.DezezijngevolgdindedoorArnoutHellemansHooften Gerard Brandtbezorgde editie-l67l.Hetvermoeden lijkt
dan ook gewettigd dat dewi
jzigingen in regel8 en llvan het opschrift
eveneens door Brandt,althans door zijn toedoen,werden aangebracht.
Inelkgevalli
jkenzi
jvoordeeditie-l67lbestemdtezijngeweest.Aldeze
wijzigingen,die nietofhoogstwaarschijnlijk nietvan Hooftshand zi
jn,
werden niet in de tekstredactie opgenom en, m aar alleen in de m anuscriptologische aantekeningen verm eld.
In H oofts afschrift van Yier 6%,rlam en in het handschrift van K oelte

wc4 antwoovdtwerd in een aantalgevallen een lettermetdepen ,,bijgewerkt'',veelaleen h.Vermoedeli
jk werd daarmee een verduideli
jking
beoogd,misschien ten behoeve van een copiist of zetter.H et is m eestal

nietuittemaken van wienshand dezepennestreken zijn,maaralthans
voor Koelte wczlantwoovdtkan worden verondersteld dat zi
j afkomstig
zi
jn van degeen die het stuk als kopijgereedm aakte om te voorkom en
dat de zetter iets anders zou lezen en dan zi
jn zijdusnietvan Hooft.4)
Deze gevallen werden slechtsdan in de m anuscriptologische aantekeningen

genoteerd wanneer het mogelijk een letteroïjzï/sg betrof.
De 62 verzen die naar de editie-l67l werden uitgegeven,nl.vs.93-154

in de huidige verstelling,zijn afgedrukt naar het exemplaar van de
Comm issie voor de uitgave van het Verzam eld W erk van P.C. Hooft.
In het voor de uitgave van deze Proeve ingestelde voorlopige onderzoek,

kwamen bij collatie met een tientalandere exemplaren geen verschillen
1) Voor de formaatsignatm en van zetterszie:W .GsHellinga,Kopij en druà
in d6Nederlanden,Amsterdam 1962,p.94/95sub (C),met name de daarvoorde
editie-1671 van Hoofts +6,.
/c6% gesignaleerde yyblinde notering'' in de a1s kopij
gebruikte Hooft-autografen.Vgl.daarbijp. l05 onder 1671.J.Z6t
sccïlj6.
2) Vgl.hierbijKopijen dr'
u/
coverhetdoorsnijden van kopijvoorde zettersdan
we1voor de correctie (vide Typografsch zaakregister i.v.doorsnijden op p.238)
en tevens op p.98 sub (J)over ondeelbare kopij en kopij op losse vellen.
3) Zie het Typograûsch zaakregister in Kopij 6n druk i.v.op p.242.Voor de
waardevan dezekenmerken,in combinatie metelkaarbijdeherkezming alskopij:
p. 94 vlgg.

4) Op persklaarmaken zou ook de markering van een fout in vs.224 kllnnen
wijzen.
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aan hetlicht.l)Het isechter mogelijk dathet voortgezette onderzoek
van de editie-l67l,waarvan elders verslag gedaan za1worden,gegevens
zalopleveren op grond waarvan in dehiergepubliceerderedactie correcties
zullen m oeten worden aangebracht.

H uygens'afschrift van het slot van Koelte ran antwoovdt.

In hethandschriftvan Vier 6%.rlam dat totkopi
j voorde Otia van
1625heeftgediend,voegdeHuygenseigenhandig achterzijn eigen gedicht
de achtslotverzen van HooftsK oelteran antwoordttoe onderhetopschrift:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jck beklage de Bem inners van 't dichten dat haer de
H eere Drossard H ooft de Antwoord onthoudt die ick

wete bi
j hem hier op gespeelt te zijn,hebbende ick self uijt
sijne gunstdcervan niet meer konnen te sien komen,als
dit Slot van alles:2)

Onder de dan volgende acht verzen schreefH uygens nog,inspringend
en afgescheiden door een streep er boven en er onder: OEY ! DAER
W AGGELT M llN VERM OEYEN .
1) U.B.-Amsterdam :772 B 8,1251B 20 (olim Ned.Sem.),2360 A l3,2418A 22
(de laatste drie met eigenhandige opdrachten van Arnout Hooft),Kamer 11 en
H ist.Sem .;K .B.-'s-Gravezlhage: 40lB 25;M useum M eerm anno-W estreenianum te
's-GraveA age:M l02 A 3 en M l11 A 42;U .
B.-Leiden : 555 A 51 en 1175 A 13

(ex.Mij.Ned.Letterk.);2 exx.in privé-bezit.
2) Deze redactie kwam tot stand door de volgende wijzigingen:
regel l: De B van B6minner8 werd vermoedelijk over iets heen geschreven,
mogeli
jk een b ofeen begormen M .
2: Drossargt+ j(d)
3: E-gemaektq< gespeelt> te zijn,
3-4: (a) hoewelick g-l?6goAlp,
6Azetn)?quijtsijnegtmstenietmeer(-h/sg-e?))
hebbe

(b) E-hoewelqG dcgrvan hebbendey ick Gselfy E-uijtq<uijty sijne
gtmstg-ejniet meer E-hebbej<konnen te sien komeny
Misschien m oet nog een tussenfase worden aangenom en, waarin het

doorgehaalde hebbe een slot-n kreeg,die echter ook weer afzonderlijk
werd geschrapt.'
ui
jtwerd waarschijrllijk doorgehaald en meernaarrechts
weer bovengeschreven om beter op het interlineair toegevoegd 8611aan
te sluiten.

(c) E-dc6rvanqhebbende ick selftzijtsijnegunstG dc8rvany nietmeer
(-konnen te sien komenj
Op de schrijoijn volgt hier achter:konnen t6 8ï61 komen enz., dat er
misschien reeds stond in fase (a)na h6bb6.

EUYGENS, ,,VV R EN VLAM 1$

V IE R E N VLA M .

AEN JOFFRY'

TESjELSCHAEDE
VISSCH ERS
n ieuwgetroude m et Sr

Alard CRombalch.
$

Om voorspraek bi
j JoFrr
M A CH TE LD
v an K am pen.

(5)

Teere leerling van de trouw
Onlanx m aeghd, en onlanx vrouw,
Tesselschaede, die vw gaede
H ebt gevonden niet te spaede,
lTebt verbonden niet te vroegh

Vande wonden die hi
j droegh;
H eeft v noch in 't nieuwe leven
D 'oude vriendschap niet begeven.

(10)

Huistghijnoch in vw gedacht
Die die hujsing alsgepacht
Jn vw vriendli
jkheidt besaeten,
Doeghijeenigh bi
j der straeten,
Eenigh t'hujs,en om vw bedt
M et de eenigheidt bezett

(15)

Spotte met des jongens toortsen,
Die v doch met zijnerkoortsen
Onverbiddelijken brandt,
T'uwer beurten, heeft verm ant;

(20)

Zijt ghij noch gedenkensmaghtigh
Hoe de harten heet en jaghtigh

M ANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

Opschriftr.2 J0Ef+)(F)FRY'
r.6 CRomballcllk+qth) - Crombalk werd Crombalch.
r.8 MACHTELIT+ IID)
vs.2 Onlage?+qlnlx
vs.14/15 fol.57R/57V
vs. 19 gedenkenslrerbïsdïsglmaghl- + lltligh
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Ilae de beek te koelen gaen,
Die de m in ten doele staen ;

Leent mi
j dri
j der tooverwoorden
Die zoo m eenigh oor bekoorden,
Drie aen 't schoone K amperhooft

(25)

Dathetmjne van mijrooft.
Daerjck 't een en 't ander baeken
Onversiens heb darren naeken,
Oft het vier, dat blaeken m ost,
Blaeken,zonder branden kost.
Zeght haer.W ie? Och vraeght niet verder
Zeght haer hoe een haeghse harder
H oe een overrompelt knecht
M in op 't m innen afgerecht

(30)

Als zi
jn lammeren op 't vlieghen,
Vrij en vaerdigh vander wieghe

(35)

Onbewoghen voor de vonk
Van zoo meenigh minnelonk,

Lonken die hij zagh haer punten
Op zi
jn wederliefde munten,
En belodderen de zijn,

(40)

@@

Om van hun belonkt te ZIJn,

Eindelijk de ferer schichten
Van haer ongemeene lichten.

Heeft onmoghelijk gezien,

(45)

D' onverwonnen borst te biên.

Daer zijn harssenen afdaevren,
Even a1s de langste klaevren,
OF de helm en om den haegh
Jn een dikke n oordervlaegh

(50)

Daerom nu zijn korte nachten
Swart' historien van klachten,

En zi
jn daeghen zonder schijn
Nachtsgeli
jk geworden zijn.
Daer hem nu de wi
jdste wallen

(55)

Aen den aem stel nauw om vallen,

TM NSLM

RAH E

vs.29 most puntkomma (?)
MANUSCRIPTOLOGISCHE M NTEKENINGEN

vs.21 beegc?+q(k)(?)
vs.40 E-lonken.q munten,
vs.44/45 fol.57V/58R
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En de rujmekaeden schaers,
En de bruggen vol gevaers.

Zoo bedujslen hem de rooken
(60)

Die den hartenbrand ontsm ooken,

(65)

Zoo en zi
jn zi
jn'ooghen schier,
Zoo en zien zi
j niet alsvier:
Zoo en kan hi
j niet bepejsen
Schoon ten einde van zi
jn rejsen,
Schoon bi
j zujden 'tzujdermeer,
M et den voorsten voet op 't veer,

Wiehem van hetIJ geschejden,
Overtoovertheefttot Lejden,
En de schipper die hem braght

(70)

Staet en bedelt om zijn vracht.
Veerman,zeght hi
j,weest te vreden,
Loon voorarbejdt staetin reden,
M aer de rede maekt geen schult

Voor de arbejd isvervult.
(75)

Schaemte weighert v te wenschen
H eele vracht, van halve m enschen,

En de mensche dien ghi
j ziet,
Ben jck half en daerom niet.
Gaet de beste weêrhelft zoeken

(80)

Daer haer 't lieFeli
jk bevloeken
Van den zoetsten nederslagh

(85)

Dien ojtoogh in ooghe zagh
Wt detn)borst heeftheeten schejden.
Harte zeght,komt voortnae Lejden,
'T geldt mi
j noch een halve vracht,
'T geldt hem 't leven,die v wacht.

Schaetjen zegtghijdat jck mi
jmer
Dat vergeeftmen aen een ri
jmer?
Kont ghij 't met een zujr besien
(90)

Aen een m innaer ook verbiên'
.

Voeght het rijmen en het minnen
En mijn ongebaerde zinnen,
En mijn onbejaert gemoedt
En mijn onbedaerde bloedt
TRANSLITTERATIE

vs.88 vergeeft men (?)
MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs.72/73 fol.58R/58V
vs.87 zeglsor6nl'
u.
g'
van 66n h?+ qlt) (?)
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En mijn'onervaeren'ooghen,
Dunktv dathi
j min medooghen
Kan verdienen dan verwijt,
Die alleen van allen li
jdt?
Maer bedenkt 'er bij,vriendinne

(95)

W aer toe quam 't v in den zinne.
D' onbedachte' onnoselheidt

(100)

Van mijn'tegenwoordigheidt
Wtde vejle rusttehaelen,
Daer ghij zulke,zulke straelen
Om vw houweli
jkschen troon

(105)

T' uwer luister hadt ontboon?

Vw beleeftheidtdoetmi
j sterven,
D'eerste steen van mi
jn bederven
H eeft vw gunstigheidt geplant.

(110)

Vi
jandvriendeli
jke handt
Hebt ghijd'eerste doorontslooten
Om mi
jn broosse borstt'ontblooten,
Hebt ghi
j d'eerste bijlgestelt
Die mi
jn vri
jheidt heeft gevelt,

(115)

Laet v d' eerste zorghe lusten
l)'eerste plaester toe te rusten,
Over d'eerste m innekneep,

Die mi
j eerst totvwentneep.
Och,oF oock die hoogher straelen
Tot meêdooghen wilden daelen,

(120)

En devoedstervan mijn pi
jn
Mi
jn geneester konde zijn.
Zeght haer, zoete voorspraek, zeght haer,

Oft zi
j ni
jdigh onderrecht waer,
W eetens willigh wie zich stout
Zoo veel darrens heeft betrouwt.

(125)

'T isser een,zeght van de jaeren
Die gebujren van 't bedaeren,
TRANSLITTERATR

vs. l00 zinne puntkommal?)
vs. l0l D'onbedachte g66n apo8troj (?)onnoselheidt - Zie de manuscriptologische aantekening.
M ANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs.99 bedenktlcpodfro/ler (?) - Dus misschien eerst:bedenkter
vs.100/101 fol.58V/59R
vs. l0l De apostrof achter onbedaeltte werd 6f aangedikt èfwel, wat niet
uitgesloten is,geschrapt.

vs. ll8 neel- +jlp)
vs. l27 van dl-ile
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(130)

En de staetelijker vreughdt
Paelen aen detweede jeughdt.
'T welgeval van schoone leden
Schreef hem niem andt toe m et reden;

(135)

(140)

(145)

Aen hetbrujnen van zi
jn hujt
Ki
jkt de haeghsche harder wt.
Maer hi
j dunkt zich zelf te bloosen
Als de morgetnlstondsche roosen
Zederthi
j den wederslagh
Van haer oogh in 'tzijne zagh.
Zoo verlicht der zonnen luister,
Aller weeghen,alle duister
Zoo is heel de hem el schoon

Om hetbi
jzijn van de qoôn.
Overwightvan gulde schijven
Die 't ter wereld albedrijven
Meer als noodelijke munt,
Heeft zi
jn'star hem niet gegunt.
W einigh maejen,weinigh ploeghen
K lein bezit in groot genoeghen
En dat m iddelm aetigh veel

(150)

Zijn gevallen totzi
jn deel.
Maer zi
jn Kamperschegedachten
H eele daeghen, halve nachten
ZiJ'n zijn'schatten in 't gem oedt,

Daer hi
j ri
jck om heeten moet.
(l55)

Voorraedt van gegeete lettren,
Om geleerde t' overschettren,

Schujlt 'er weinigh in zijn hooft.
(160)

W aer het evenwel geklooft
'T waer vol letteren te vinden,
Letteren die harten binden,
Alaer naet hoope van genae,
Zoete lettren :T F 1L.
Starrestocken aen te stellen
Om de fackelen te tellen

TRANSLITTERA-

vs. 151 Kampersche (sic)
M ANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs. l29 vreughg- -hqldlt (?)

vs.130/131 fol.59R/59V
vs. l35 bgr?T jllloosen (?)
vs. l39 Z/zogo?+llnlnen (?)
vs.158/159 fol.59V/60R (midden van hetkatern)
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(165)

Om de kaerssen gae te slaen
Die het hem elholbegaen,

Zijn gesifte wetenschappen,
Die zijn'harssenen ontsnappen,
En de geesten van zijn oogh
(170)

W eigheren haer vier zoo hoogh.
M aer twee helderer planeeten,

Zijn de doelen van zijn weeten,
En de starren,die hij schiet;
Hoogherhemelken hijniet.
Stem m estreeling, snaerenkrabbling

(175)

Jseen konstelijke brabbling,
Die zi
jn handen en zijn keel,
Niet en kennen a1s ten deel.
M aer,al stinkt het eighen roemen

(180)

Kampen kan zijn keelnietnoemen.
OF zi
j staet 'er afen drilt
A1seen elsenrijsin 'twildt.
Snaeren kan zijn handtnietraeken
Die wat M achteldachtigh kraeken,

(185)

OF zijn vingersgaen daeraf
Als een viervoet nae een draf.
D aer dan handt en keel vergaeren,
K am pen seggen al de snaeren
K am pen kort en K ampen lang

(190)

Zi
jn denooten van zijn zang.
Verr en verschgeraepte ri
jmen,
Regeldicht aen een te lijmen
H oogher sweeven als 't geberght

(195)

(200)

Is zijn'pen te veelgeverght.
Krujpen kan hij,gaen en springen,
En geli
jx der aerde zingen;
'T waeter dat de rijmers maekt
Heeft zijn lippen nojt geraekt.
M aer de welgevoeghde giften
Die de hem el door de siften

TRANSLD TERATIE

vs.l74 ken (sic)
M ANUSCRIPTOLOGISCM

AANTEKENINGEN

vs.l84 Em +llMlachteldachtigh

vs.190/191 fol.60R/60V
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En hetkeurlijk ondersheidt,
Van een milde gierigheidt

Over haerbeminde kujven
Nederwaertsheeftlaeten stujven,
Kittelen zijn aendachtnauw,

(205)

'T vlieghen wordt hem welzoo gauw
Als de bestgewiekte vlieghers

(öe Poëtelijkste lieghers)
En zi
jn afgevloghen dicht
Ri
jst hem selven wthetlicht.
Zeghthaer dan hij heeft den zeghen

(210)

Van de schoonheidt niet gekreghen,

Noch de geesteli
jke gonst
Van gesooghe letterkonst;

Starren kan hi
j niet beroenaen

(215)

Van de zeeven een te noeraen,

Op de nooten ishi
j schor
Op de snaeren vingerdor,

Rijmensishi
j onvervaeren
Als de ploegher in de baeren
Als de zeem an in de terw
Als de blinden in de verw .

(220)

Evenwel't bevallijk wesen,
'T rijk,hetrujmgelettertwesen,
'T speelen dat bij geen en li
jkt,
'T zingen dat maer'tvw'en wi
jkt,
'T rijmen dat hi
j zelfkan achten
Houdt hi
j alvan vwe krachten,
Kunt ghi
j 't schepselvan vw zin

(225)

M in vereeren als vw' min ?

(230)

Schijntsenae dem in te hooren
Vatse vaster bi
j die ooren.
TRANSLITTERATIE

vs.201 ondersheidt (sic)

vs.208 D/de Poëtelijkste (sic)- Vgl.de manuscriptologische aantekening.
vs.223 Even we1 (?)
M ANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs.20l Dezeregelhad Hooftin eersteinstantieovergeslagen,maarhijschreef
hem vermoedelijk direct na de volgende er tussen in.

vs.208 (D/de) - Heteerstvergeten D6werd dusvoorgevoegd.
vs.2l0 selvelr+q(n) (k)

Indien de -s inderdaad over een andere letter

heen geschreven werd, hetgeen niet zeker is, dan over een r.

vs.2l6 Et+llnloemen
vs.222/223 fol.60V/6lR
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Zeghthaer dan,alsAlard zej,
Doe zijn kraghtiger gevleij
(235)

Perste door de koele korsten
Van vw' overvroore borsten
En vw' i
J'sli
jk'ongenae
D eede doi
jen in een jae.
Deese zi
jn de scharpstepijlen

(240)

Diewi
j t'saemen konnen vijlen
Zoo haer dan de tegenstandt
Van een harder hart verm ant

(245)

Tesselschae,hoe zaljck 'therden?
Ghi
j vergeefschetolck te werden,
En ocharmen,jck,en jck
Proje van mijn eighen strick.
Zullen nietmi
jn eighe schachten

woeckerwinst M et den interest van krachten
Keeren op het broosche bloot
Van den schutter diese schoot?
(250)

Och,jck spelhet lang te vooren,
Lieve tolk,jck zal'tbesmooren,
(255)

(260)

(265)

'K heb geen lauwer om de m utz
Tegens sulken blixem bluts.
W ils' haer dan in 't bloedt verm aken?

Jae zij:'k zie de doodtgenaeken.
Neen zi
j:'tisgeen maeghdendeughdt.
Jae zij:'t isonnooslevreughdt
Neen zi
j:'t moght haer naemaels rouwen.
Jae zij:droefheidt kan verkouwen.
Neen zi
j:'k heb het niet verdient.
Jae zij:om een liever vriendt.
Foej!daer waggelt mijn vermoeijen.
Tesselschae,om tijdt te spoejen,
Korte moejt voor lang bediedt,
Vraeght haer oF zi
j wiloF niet.
Constanter
H ag.decem b.CI3I3CXX III

TRANSLITTERATIE

vs.258 Voor het ontbreken van een punt zie de m anuscriptologische'aantekening.
MANUSCRIPTOLOGISCM

AANTEKENINGEN

vs.252/253 fol.61R/6lV
vs.258 vreughlt+q(d)Epunf(?)+ q(t) (?) - M isschien stond er dus aanvaA elijk:vreught plmt
vs.261 'k heb heEb+ j(t)

HOOFTS ,,KOELTE VAN ANTW OORDTM

KOELTE
van antwoordt
OP
VIER EN VLAM
v an den H eere

C ONSTANTIN HU JGEN S
v orderende van

Jofrr TESSELSCHAE VISSCHERS
Nieuwgehoude m et Sï Alaerd van Crombalch,

voorspraek bijJoFrr
MACHTELT VAN CAMPEN.

Nuchtre montje,minnevastaert
H oe kom t v vrouw venus bastert
Dus geloopen in het hooft,

Dat v teFens zijn ontrooft
Loddertong en troeteltaelen,

(5)

En ghij hullep in moethaelen
TRANSLITTERATIE

Opschrift:r.5 Vanden (?)
vs. l minnev/vastaert - Ziede manuscriptologische aantekening.
M AU SCRIPTOLOGISCHE M NTEKENINGEN

Opschrift:
r. 8

Door vermoedelijk dezelfde hand als die KAPNEM schreefOP het
opgeplaktepapierstrookjein r.11van hetopschrift,werdhier,zonder
doorhalingvandeboven deschrijljn gesteldew,devolgendewijziging
aangebracht: Joffgr+)(R)(OUW ). De editie-1671 heeft Jogrouw
voluit,zowelhier als bij MACHTELT in r.10.
De hoofdletterS van Sr.is bijna identiek van vorm meteen lqleine
letterh.Vermoedelijk eerstlateriserook eengedeeltelijkeovertrekking
in dezeS aangebrachtop gelijke wijzealseldersin heths.nogaleens
voorkom t in de h.W as het daarm ee de bedoeling H r.te doen lezen
in plaatsvan Sr.?Zonderiets doorte halen heeftBrandtin iedergeval
tussen m6tensr.Alaerd interlineairtoegevoegd :den A66r.Deeditie-l67l
heeft ook:m 6t tf691 H 66r ALA ARD .

Over de naam CAMPEN iseen strookje papiergeplaktmetdaarop:
K APNEM.Ditlijkt nietvan de hand van Hooft.Hetpapieriswe1
van dezelfde soorta1s datwaarop H oofthet gedicht schreef.De editie-

1671 heeft KAPNEM.
V S.
VS.

minneEv?+llv/vlastaert- Mogelijkslechtsverduidelijkingvandew,
dan we1verbetering van een verschrijving.
Dat (-ghijj< vy teffens E-schijnt beroj<zijny ontrooft
Dus:(a)Dat ghij teffens schijnt berotoft)
(b)Ilat v tefens zijn ontrooft
En (-ghijq< E-totqghijy hullep
Dus:(a)En ghijhullep (b)En tot hullep (c) En ghij hullep
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Ora voor vw te houden 't woordt
Afgerecht op m aeghdoomm oordt.

W iltghi
j datmijn'wöörden wödrden
Strecken,die in fujk van kdörden
Lokken ander'enden,(möj)
Wi
jzend'hun den wegh tekôij,
Daer mi
j in een Adlaev lökte, anagramma '
pcs Alaevd
Diezijn hartjen overdökte,
En te gijselstelde,dat
Hetbedenkeli
jkepadt
Datzoo meenigh end doetschrejen,
Mij met lieFelijk verlei
jen

(10)

(15)

Soud' door aller weelden oest,

Brengen daer jck wezen moest?

(20)

W oorden m aghtigh om besweeren,

Quaedt van bujtene te leeren,
Zijn nojt opgezocht doormi
j,
WtArmidaesboekerij.
Nojt en heb jck neusgesteken
l/Jn de snoô bibliothèken

(25)

Van M edea', oft Cirçe. Trek
Om van vlees te m aken spek

D ANSLITTIRATIE

vs. 13 Adlaer en de marginale aantekening niet in afwijkend schrift,maar
onderstreept.
MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENrNGEN

vs. *7
vs. 13

E- Tot het wonderlijke woordtqg- < Om te houdeny )
gaTqtAldlaer (?)Er isgeen reden om aan te nemen dat de onderstreping van Adlaer in de tekst eerder en m et een ander doelwerd

aangebracht dan om te dienen als verwijzing naar de toegevoegde
marginalenotitie.Onderstreping wasook Hooftsnormalesysteem bij
de notering van open varianten in margine.Vgl.ook bij vs. 178.
Brandt bracht laternog de volgende wijziging aan:
E-anagrammaqG tLetterversetting vany . Het verwijzingsteken 1'
brachthijdaarbijtevensaan vöörAdlaerin de tekst.De editie-167l
heeft:Letterverzetting van Alaard.(echter met * in plaats van j'
a1sverwijzingstekens).
vs.14/15 fol.63R/63V.
vs. 19 Soudl-eqtcpodfro/) door
vs. 25 neg- -l
-qluls - Herstel van een verschrijving? Het is echter,bij
vergelijking met mij in vs.8l,nietuitgesloten dat Hooft,in plaats
van neus,mil)') begon te schrijven,waarna hij de laatste pootvan
de m om vorm de tot een 6 en de i gebruikte voor de u.D us:

Em -hqlnelEi-hqluls.
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Had jck nojt.En zoo mi
jn gorgel
Die ghi
j pri
jstalwaer 'teen orgel
lletkolachtighsheeftgesejdt,
'T moest mi
j wezen aengewejdt.

(30)

Speelnoots vande groote dieren
D ie het hem elhol beswieren,
'T vollek dat den grooten kreeft
Oft den stier bereden heeft,
En die woeste slang van starren

(35)

Onder 't ööghe kijken darren,
W aer de m an om m et de M aen
En haer geesten om te gaen.

(40)

Mi
j zoud',midden onder 't kallen
Lichtelijk de moedt ontvallen,
Zagh jck hooren maer,oftstart.
'K ben een zoetemellex hart.
Dies v paste best het vloeken.

(45)

'T zingen naoghtghijeensbezoeken,
Datzi
jn woordtnAeê reêli
jk doet;
lfebt ghij tot geen zeggen naoedt.
Laet voor Afachtelt nooten kraeken
Die vw m ees
terschap versaeken
I

(50)
TRANSLITTERATIE

vs.38 Tussen Onder 't en JJgh& staat een (misschien later toegevoegde)
komm a.D iende deze slechts om aan te geven dat de over oorsproA e-

lijk #' (zie manuscriptologische aantekening) heengeschreven 'tdie
de eerste J van ôôghe raakt, niet als m et JJgh6 aaneengeschreven
gelezen diende te worden? In dat gevalis het geen interpunctieteken
m aar slechts grafsch scheidingsteken.
MAN SCRIPTOLOGISCHE M NTEKENINGEN

vs. 30

ghij E- -l
-qtplrijst

vs. 38

Onder gd'+ j('t) ööghe

VS.40/41 fol.63V/64R.
vs. 49 Laet voor (-haer dieq< g
m -hqlMlachtelt (?)> (- G dey qnooten

De volgorde der wijzigingen isniet duidelijk.Mogelijk:
(a) voorhaer die <4f61 nooten metdevoordiealsopen variant
(b)voor g-hc6r diej%M achtelt> g- < 461 1
Mogelijk is echter ook dat M achteltinterlineair werd toegevoegd ter
-

vervanging van het - dan nog niet doorgehaalde - voor hctv 2

Laet M aehtdt (fï6/#& nooten kraeken.Deplaats waarM achteltstaat
spreekt niet tegen deze hypothese.In dat gevalzou als voorfase van
de defm itieve redactie gelezen dienen te worden :

(b)Laet voor haer/Machtelt die/de nooten kraeken met als open
varianten 1)roor haer of M achtelten 2)di6 of d6 (nooten).
Bijde deûnitievekeuzewerd dan echterniet'
voorhaermaarhaerdi6
m et één streek doorgehaald en tevens het interlineaire de geschrapt.
Of de hoofdletter van M achtelt over een kleine letter m werd heengeschreven is onzeker.
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I/Jn de min,daer A,be,çe,
H oogher is als eFen, E.

Hietde straelen,die van bujten
Op vw staelen oogh afstujten
N evens 't helst van vw gezicht
Vinnigh vlieghen in haer licht:

(55)

Even alsdespiegheldraejen
Doet,de Maen oftzonneraejen,
H eenen,daerse 't aensight wendt;

En de klaerste ki
jkersblendt.
Lichtlijk zoud 'tdatlichtverpeutren,

(60)

Dat haer harssenen aen 't leutren

Raeken moghten meê,geli
jck
'T riedtdoetaen de volewi
jk,
D at van boven t'onder schier beeft,
Als de gootlingdonder vier,,geeft.

(65)

Moghelijk (wie weet?)doordeesen
Datzi
j raekte t'overleezen
Vwer swarte klachten gröl;

En die bjbelin haerb6l.

(70)

TRANSLD D RATV
'@

Voor M lmin zze de m anuscriptologische aantekening.H et resultaat
van de overschrijving is op zichzelfgenomen toch niet geheelovertigend een hoofdletter,evenmin als in M lmeer in vs.77.
vs. 61 Het is niet uitgesl
oten dat oo'k bijzoud een apostrofgelezen moet
worden:zoud''f.DaarHooftin zijn handschriftechtergrax ch ondervs. 51

scheid m aakt tussen een voorgeplaatste en een achtergeplaatste

apostrof,respectievelijk $en geschreven,zouden hier dan de twee
opeenvolgende apostrofs van plaats verwisseld zijn. Er staat n1.
zoudG'f.(aoad zonderapostrofin vs.75,zoud'metapostrofin vs.84,
85 en 86.Vgl.ook de manuscriptologische aantekening bijvs.19.)
M ANUSCRD TOLOGISCM
VS. 51

'

AANU KENINGEN

I/Jn (-hetq<dey (m?+)(M/m)in - Hetisdusnietzekerofmetde
overschrijving wijziging totmajuskelwerd beoogd ofwelalleen letterverduidelijking,waarvan vergroting het govolg was. Het is echter
onduidelijk waarom verduidelijkingnodiggeweestkan zijn.Deeditie1671heeftonderkast--.Zieook bijvs.77 en 238.Vgl.debespreking
door W .Gs Hellinga van de wijziging (h+ q(S)ij in vs.12 van Sal
n6mm6rm66r g6b6ur6n in zijn artikel V6rbi
j8t6r6nd ep6Jin M aat8taj 1
(1953/1954)en welop p.431-432.

vs. 52 Hololgher (?)
vs. 64 (-aenl< aen>

vs.66/67 fol.64R/64V.

EOOFTS ,,KOELTE VAN ANTW OORDTM
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Lukt dat, 'K wed z'wt n ees voor vallen
Vande sm alle br reghwallen,

Voorde beste bujrtaenschouwt
'T lof der linden in 't voorhout.

Lichtlijk dat haer niet soud vaeren

(75)

H et vervaeren, door de baeren

Van 'tonminnelijke meer
Dat 'erlejdt in 't Lejder veer.
Vastaertje beleefde baesje,
Wiljenu jujst op een aesje
Jreeghen,watjck mi
j mishad,
Doen jck v te brujloftbad,

(80)

(85)

Aen des IJs en Aemstels zöömen?
Zegtm e,wie zoud' darren drööm en,
W ie zoud' darren dencken,dat

(90)

Otolghenvlam zoud'konnen vat
Op vw schootvri
j borsjen vinne',
Daerde Baerelijke Minne
En sijn schichtnojtmeer op dee,
Als een taei
je Dorrepee?
Hebben niet als duistre kleuren

Afoghen vwen hujtgebeuren,
TRANSLITTERATIE

vs.71 'K (sic;metmajuskel)- Vgl.demanuscriptologischeaantekening.
vs. 74 Strikt genom en is hier geen zekerheid of Voorltoutinderdaad we1m et

een hoofdetter geschreven is.(De editie-l67lheeftvoorltoutmet een
ldeine letter.)
VoorM lm66rzie de manuscriptologischeaantekening.Hetresultaat
van de overschrijving is op zichzelfgenomen toch nietgeheelover-

tuigend een hoofdletter,evenmin a1sin M lmin in vs.51.
vs.86 Otolghenvlam - Zie de manuscriptologische aantekening.
M ANUSCRD TOLOGISCM

vs. 71

AANTEKENINGEN

(Lukt dat,) 'K wed E-zij dan,l<z'y wt vrees
Dus:(a)'K wed zij dan,wt vrees
(b)Luktdat,'K wed z'wtvrees - waarbijde hoofdletterK
niet werd gecorrigeerd tot een kleine letter.ImktO f,werd
vöör de regel in de m arge toegevoegd.

vs. 75
vs. 77

Lichtlijk dathaerE-het)nietsoudvaeren //Hetvervaeren
't onminnelijke (m + )(M/m)eer

Vgl.bij vs.5l.De editie-l67l

heeft onderkast--.
vs. 82 badtkozz
lzzllll-wrccgf6/c6gl)
vs. 86 De hoofdletter O van Ooghenvlam is dusdanig aangedikt dat daarmee
m isschien beoogd werd de erop volgende o te doen vervallen.

zoud'E- -l-llkolnnen (?) - Misschien werd ko slechts bijgewerkt.
vs.88 de Baerelijke lm +qlMll
'nne
vs.92/155 fol.64V/65R
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Neemt daar inne geen verdriet.
K oop en zal dat breeken niet.

(95)

(100)

Vaaken zagh ik 't meisjen tasten
N aa de karssen bruinst van basten.
'T heeft zoo we1 verstandt daar of,
Als de grootste van het hof.
Zy behoeft u niet te bleeken.
Bruin by blank best af kan steeken.
LaFe schilders vinden 't hart.
K onstigh diept m en wit m et zwart.
H ebt ghy niet te veel van duiten?

Dat doet meenigh huwli
jk stuiten.
(105)

M aat in geldtkas luidt zoo we1
Niet, als m aat in zangkappel.

Maat in zwi
jgen,maat in kallen,
Maatin wi
jszi
jn,maat in mallen,
Maat in spijze,maat in drank,
(110)

(115)

M aat in stilstaan,m aat in gank,
M aat in winnen,m aat in waaren,
M aat in spillen,m aat in spaaren,
M aat in moede, m aat in m in,
M aat in zuchte,m aat in zin,
M aat in slaapen, m aat in waaken,

Magh men niet voor schaadlijk laaken.
Overm aat van m oony baat

(120)

Om te worden meisjensm aat.
W ilje jaagen zulk een wiltje,
Laat haar,door uw gulden briltje,
Niet kleen zandt,oft ander gruis,
Of de schoonheidt van een luis,

Alaar tot onder in den ri
jken
W elgespekten geldkist kijken:
(125)

'K wed u,dat dukaat en kroon

Straalen als mijn bruiloftstroon.
Kondt ghy 't glaasjen daar naa zetten
(130)

D at goudtguldens pistoletten
W erden, 't waar noch wel zoo goedt.
Zelf de M ingod,weet ghy,m oet
H ebben,zoo hy brandt zal stichten

Goude doppen aan zi
jn schichten.
TRANSLITTERATIE

vs. 93-154 naar de editie-l67l,p. 296-297.
M ANUSCRIPTOLOGISCHE M NTEKENINGEN

vs.93-154 zijnnietin handschriftovergelevel-d.ZiedeInleidingtotd6f6àef6n.
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(l35)

(140)

(145)

(150)

Belght u dan niet dat ghy zoudt
W eenigh opdoen zonder goudt.
Laat van geene zeedigheiden
U altoos zoo ver verleiden
D at ghy m inder zegt als 't is.
D at waar 't heele doelhuis mis.
Veel van lettren te gewaagen

Die ghy hebt te lijf geslaagen,
W eet ik nauw, of't is geraên.
Letters doch voor letters gaan,
En Zy letten meest de vrouwen,
H eb ik K atzen les onthouwen ;
Die ten oorlogh heeft het boek
D oen ontzeggen van den doek.
Eevenwel en zoudt niet deeren,
D at gh'haar averechts kondt leeren
T'zaam enspellen tot een stem ,
U w'hooftletters K , V,M ...
M aar wie plagh dus voort te stuiven
Als ik doe? die zoek te schuiven

Van my huwlijkmaakenslast:
En,ik hi
jlikmaak alvast.
(lgg)

'T welck,wanneer'tmijschoon moghtvoeghen,
Schaemte moestnochtansmi
j wroeghen,
Datjk onderwijz,die wis
Overalmijn wi
jzeris.
Venus kindt de loose stooker

(160)

Betren pi
jlin vwen kooker
Vinden kan,dan jck v zen;
A1 en waer het m aer vw' pen.

Ghij zegt;zi
j zich niet begeeven
Dar te lucht,om hoogh te sweeven,

(165)

En maer maetelijke vaert
W eet te maeken bij der aerdt.
Schoon, men schill' 'er af de veeren,

'T vlieghen zalzij niet verleeren
TRANSLITTERATIE

vs. 155 vlgg. weer naar het handschrift (vs. 93-154 naar de editie.l67l).
MANUSCRIPTOLOGISCHE M NTEKENINGEN

vs.135/136 editie-l67l,p.296/297.
vs. l55 De voorafgaande vss. 93-154 niet in handschrift overgeleverd. Zie
de Inleiding totd6 t6k8t6n.
vs. 155-180 fol.65R .

vs.l62 Alen waer (-jk maer (e/v?)qhetmaervw'pen.
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Aerdend'alti
jdtnae degrondt
D aerze,doenze wies,in stondt.
Jae,dat m eer is, als ze speelen
Voer ten hem el,nae te queelen,

(170)

Lejd'jck haernoch toe,den swan,
Die haeraen zijn wieken wan.
W oordtjeszoud zij op diewi
jzen
Lichteli
jk zoo hoogh doen ri
jzen

(175)

Dat het galm en werd' gehöört
66n plaeta a6n 'f IJ
Tot ontrent den hooglten JJr#f.
tot z- fero - .
Alochten opgezonge spraekken
'T Canlperhooft die ooren naaeken,

(180)

Daerghi
j wilt datjk bijvat;
W el bequam v 't hoefslaghnat.

W ant alkout ghij,oft vw'lippen
Niet en hadden m oghen stippen

Jn 'tgewiekte paerdtzi
jn bron;
Nojtin mi
j datkoomen kon.
Recht daertegens,ben jck reede
0p een lutjen nae,bijeede
Te verklaeren,datghijnöjt
Zoo veelwi
jnsen hebtgepöjt

(185)

(190)

Als van dese vocht geslobbert.

'K zeg,ghi
j hebt 'erin gelobbert;
Jae gedompeltvwen krujn.
D 'afgeloope droppen bruin
Van het sm etten vwer haeren,

(195)

Ghi
j in eenen pôt vergaeren,

TRANSLTYTERATIE

vs.l78 hooghen Jdrdfen de marginale aantekening niet in afwijkend schrift,
maar onderstreept.
MAU SCRD TOLOGISCHE M NTEKENINGEN

vs.175 W oorgh6gïn ran 66a t+ ltdltjes(?)
vs. l78 Er is geen reden om aan te nemen dat de onderstreping van lbooghen
Jdrdf.in de tekst eerder en m et een ander doelwerd aangebracht dan

om tedienen alsverwijzingnaardetoegevoegdemarginaleaantekenlng.
(Vgl.bijvs.13.)Hetverwijzingsteken t in de tekstvoorhooghen en
in m argine voor e6n pla6t8 zalook hier,evenals in vs.l3,van Brandt
alomqtig zijn.Deeditie-l67lheeft:een plaats aan 't Y,tot Am qter-

dam.(met t als verwijzingsteken).
vs.180/181 fol. 65R/65V.
vs. l83 (-datl< oft> vw' li
ppen
vs. l84 (-Nauwli
jxl< Niet en> hadden

EOO#TS ,,KOELTE VAN ANTW OORDT''
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W elpoëetsch en potzigh,gingt,
En ons smeeren aen,voor inkt.

Goedthebtghi
j dan blondekujven
Aletpoëetscheschaft te krujven
Datze bli
jderb/klinken schier,

(200)

Als de kant van vw papier.

W elgeschaepe zi
jn vw leden.
TreFeli
jke tooverreden
Dunken vwelettersmi
j
En vw starrekijkeri
j.
Maeken kundtghijgrootgetokkel,

(205)

M et vw'ongeknoopte knokkel,
Die de snaer m anieren leert.
En vw keel is wel gesm eert.

(210)

'T rollen van vw koppelri
jmen
Heeftde kraftvan afgod Hijmen.

TRANSLITD RATD

vs. 200 M isschien m oet pö663801t6 gelezen worden.

vs.201 b/klinhen - Zie demanuscriptologische aantekening.
M ANUSCRD TOLOGISCM

AANTEKENENGEN

vs.l97 W ege?+q(l)- Begon Hooft + 66r teschrijven?
poëetslh+ )(ch) Boven de tweede 6 is iets doorgehaald,m isschien een onwillekem ig

inktspoor,mogelijk echterook een trema,datdan,gezien de schri
jfgang,hoek èn ductus,alsboven deeerste6bedoeld gelezen kan worden.
Indien het inderdaad een trem a WJS, heeft H ooft dit naar voren
verplaatst en wel dusdanig dat het thans achter de o staat.D e be-

doeling kan daarbijechtergeweest zijn hetslechts duidelijker boven
de éérste e te plaatsen.Vgl.echter vs.200:pö66t8eh6L?)
potzigh,gingt, - Zie bijvs.198.
vs. l98 En ons smeeren uenlkommaâ voorinkt.(?)- Hethandschriftgeeft
hier meer aanleiding om de twijfelten aanzien van het alof niet
toegevoegd zijn van dekommate uiten dan in vs.l97bijde komma
tussen potzigh en gingt.

vs.199 hebtghijdan E- ts/sc?llblondekujven - Copiëerfout1Begon Hooft
snltajtuitvs.200 te schrijven?OfdebegM ettervan een variantvoor
blonde?Dan werd mogelijk e ofec van ea oon6 doorgehaald.
vs.201 Niet uitgesloten is:Datls+)(z)e (?) - Anderswerd slechts letterverduidelijklng van de z ondernomen.
E- + llbllinlren (?) - Mogelijk slechtsletterverduidelijking.Het is
echter niet uitgesloten dat een c of een k werd overschreven.StrAt

genomen is het ook nietgeheeluitgesloten dateen oorsproA elijke b
werd overschreven m et een k.

vs.210/211 fol.65V/66R.
vs.2l2 In H%j'
m en aanvankelijk toch een teken y ge>tendeerdk

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

W indt zi
jn meisjes.'T m oest 'er gaen
Zeldzaam , bleefz'in 't vriesgat staen.

Zegt ghi
j dat vw gaeven meer,,zi
jn
Niet a1s van haer glans de weerschijn?

(215)

Goedt. H et is wel eer geschiedt

Datvan weerschijn îjsontliet.
Zoud' het als een ooven gaepen,

Datghi
j zijtvan haer geschaepen?

(220)

Dat waer veel. De tiefd' is sterk,
Die m en leidt op eighen werk.

Vlejdt ghi
j mi
j om Alaerdsvleijen?
Een aptekeker,aen 't bereijen
H ad den dagh van doen ;niet m in.

(225)

Zoo veelkrujen gaen 'er in.
Al'tgelaetje stond belaentjes;
Halve zuchjes,heeletraentjes;
Stompe kusjes,lonkjessneêgh;
'T meeste zejd'hij)alshi
j sweegh.
'T vieren moethem zeer niet bijten,
Diezoo lujde brandtkan kri
jten,

(230)

D oor een keel,daer hitt' in haert,
W il geen' stemm e bovenwaert;

Dacht jck;in 'tgelaetvan deesen

(235)

Kunnen enkel' ooghen leesen,
W at in 't hart geschreven staet.

Vaert ghi
j in den haegh zoo,m aet?
Kunt ghij daer in 't voorhooft schettren
Duidlijk zjen de duistrelettren

(240)
TRANSLITTERATIE

vs.224 aptekeker (sic) - Vgl.de manuscriptologische aantekening.
vs.240 Zjen (sic) - Vgl.de manuscriptologische aantekening.
MH USCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs.22l De liefdg-eqGcpodfro/y is Misschien tevens:
(1'hlllzliefdg-eqGlpodfro/y
vs.223 (-Dat ghij vleidtq Gvlejdt ghijmijy om
vs.224 De fout in apt6k6k6r is gemarkeerd met een rood streepje onder de
eerstek6;doorBrandtofeen anderin enigevoorfasevan deeditie-l67l,
waar apt66k6r staat?

vs.23l niet (-nij?)bijten,
vs.233 een keel(komma) daer (?)
vs.238 gm + j(M ?laet - Mogelijk werd slechts verduidelijking van de m
beoogd.

vs.239 K go?+ qtulnt ghij - Mogelijk werd slechts verduidelijking van de
'
?
z ondernom en.

vs.240 zEN + qljlen Mogelijk werd een verschri
jving in oorspronkelijk i
hersteld en ,yverduidelijkt''tot i.
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Van hetharte,kooptghi
j geen
Glas,geen glas? Jck denk we1 neen.

(245)

Glasen Cristalijn tot brillen
Moet ghij hoopen gelds in spillen,
Zoo ghij 't hart eens op wilt slaen
En doorsien de binneblaên.

(250)

(255)

Alaerdswoordelooze praetje
Meestheeftwtgekipthet Jaetje,
Dat wat laegher als mijn kröp
Lagh a1s in een ijsendôp.
Evenweljk kan niet zeggen
Datghi
j 't ook zoo aen naoet leggen.
lTacheli
jk waer zulk een raedt.
W atweetjck hoe zi
j 'tverstaet?
Ildereene m oetm en zoeken
Naer haer aengezicht te doelten.

Mislijk oftzi
j waergestelt,
Op wat woorden voor haer geldt.

(260)

Vastaertjen,hoe 'tzalgelukken
Zoud'mi
j konst zi
jn wt te drukken,
Alti
jd is het vraeghen vri
j
En het weighren staet 'er bij.
Zoudze zulk een' storrem afstaen?
Neenze:zietgh'haer voor zoo straf aen?

(265)

Jaeze:zi
j gelooft te laeuw.

(270)

Neenze: Vastaert is te gaeuw.
Jaeze: z'heeft geen' zin in zoenen.
lleenze:Alinnezon doet groenen.
Jaeze: z'hangt haer' maoeder aen.
Ileenze:dat kan over gaen.

Jaeze:z'iste jong van jaeren.
Neenze:jongie zietmen paeren.
Jaeze:zi
j zoekt maeghdooms löf.
Neenz':een i
jder steekt nae 't hof.
TR AN SLITTE RATIE

vs.273 maeghdoomslöf (?)
MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENG GEN

vs.244/245 fol.66R/66V.
vs.256 g-Nae (z/h?)qNaer haer
vs. 272 N eenze: g-jongerqGjong
Vey zietmen (- 't klaeren.jpaeren.
vs.273 Jaeze: E-wt maeghdooms zoeten löf.q zij zoekt maeghdooms löf.
vs.272-273 dus eerst:Neenze:jonger zietmen 't klaeren.
Jaeze:wt m aeghdoom s zoeten löf.
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Jaeze: z'heeft te veele krôönen.

(275)

Neenz':hijmagh de zijn weltöönen.
Jaez':hi
j heeftder daeghen veel.
N eenze: 't is het passe scheel.

'K magh hier bi
j een speltje steeken.
Als 'tv moghtaen jaegebreken
Li
jden zoudtghi
j,zoo jck zaeen,

(280)

Vastaert,v raet dus een neen.

Zoetjes,toefwat:noch een woordtjen
Jck v bjten moet in 't(s6rtjen,
Datmijn höôfjesrammelrad
Schoontjesschiervergeten had.

(285)

MANUSCRIPTOLOGISCM

AANTEKENINGEN

vs.275 zE-56gons6n ejlapo8trojâ heeft
vs.278 NeenzEcpodfro/-hlle) - De oorspronkelijke apostrof is in het eindresultaat een onderdeel van de 6.
vs.*279 H ooft schreef onder vs. 278 eprst zonder in te springen 'X m aglbh,

haalde ditdooren corrigeerde deze (copiëerklfoutdoorop een nieuwe
regel er onder het vers wel te laten inspringen.

vs.280 EoTqlglebreien (?)- Mogelijk begon Hooftdusontbr6k6nteschrijven.
vs.282 (-zulklen) E-een)neen.) dus een neen.
Dus:(a)zulk een neen.
(b)zulken neen.
(c) dus een neen.
vs.283 (Zoetjes,toefwatlg- Toefwat,Vastaertq:noch een woordtjelnltk)
Zoetiea,to4 watwerd vöörde regelin de marge toegevoegd.
vs.284 (-Moetjck bijten in (v?))Jck v bijten moet
in 't öörtjel/
co-zx ?+q(n),(?)
-

vs. 283-284 dus eerst:

ToefNvat,Arastaert:noch een Nioordtjetn)
Moet jck bijten in (v?)
vs.*285aDat met almijn lijmeri
j
vs.*286aJck vergat'
ten (- ?)
Mogelijk werd lijmerij in vs.*285a gewijzigd tot lijmen:
lijmeEr+ )(n)(-ijq.De reden daartoe is dan duister.Mogeli
jk ook
betrefthethierslechtsbedrieglijkehaaltjesvan delateredoorstreping
van beide regels.

Het ismogelijk dat Hooft na t6n in vs.*286a nog een woord begon
teschrijven,dan echternameerdan normalespatie.Hetkan ook zijn
dathijdeopen gebleven ruimte onder li
jmerij slechtsmet krullende
krassen opvtzlde voor of bij het later schrappen van beide regels.
Achter deze verzen schreefH ooft vervolgens:

vs.*285b Dat mijn hoofjesrammelrad
vs.*286b Schoontjes schier vergeeten had
Eerst daarna haalde hij zowelde vss.*285a en *286a a1s *285b en
*286b door.
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Spreekje 'tmejsjen blond van haeren,
Past vooral haer te verklaeren

(290)

Klaerder,dan ghijtmijbediedt,
Vastaert,oftghi
j 'tmeentoftniet.
1623.

MANUSCRIPTOLOGISCM

AANTEKENINGEN

vs.285-290 Daar onder vs.*286 geen ruimte meer was op de bladzijde en
ook rechts van de vss.*285b en *286b onvoldoende ruimte op de

bladzijdewasovergebleven voorde6 slot-verzen,dieHooftmisschien,
alshij- hetgeen hoogstwaarsch,ijnlijk is - van een ,yklad''afwerkte,
nietinzijn leggerhaden eerstnuconcipieerde,vouwdehijhet(buiteùldiplom a open en schreef de 6 slot-verzeh '
geheelrechts onderaan over
dediploma-vouw heen,zodateen deelvan dezeversregelslinksonder-

aan op fol.63R kwam.Achtervs.284en voor285brachthij(ofeerst
later een ander)een driehoekje alsverwijzingsteken aan.Toen latpr
ten behoevevan hetzetten ofcorrigeren van deeditie-l67ldediplom ata
doormidden werden gedeeld totlossefolia,werd de linkerbenedenhoek
van fol. 63 met de slotverzen aan fol. 66 vastgelaten.

Onderschrift:Hetjaartal1623staatonderhetrechterkolommetjevan delaatste
6 verzen.

VARIANTEN IN HUvGENs'AFSCHRIFT van de laatste 8 verzen,voorkomende in de

kopijvoordeOtia van 1625,hs.Kon.Ak.XL-a-l623-l5(B),fol.4R.
A
vs.283 EZ+qtsloetgies(0/:(S+)(Z))...wat komma ...woorlt+qldljen
(0/: (d+q(t))komma Lotia 1625 heeftSoetjes en woordjenj.
vs.284 en 285 Op oortjen en hoojje8 geen aksanten.
vs.286 Schoontjes komma schier komma
had puntFco-zp,
l (De beide
komma's zijn misschien toegevoegd.)
vs.287 Spreeck je 'tMeisje blondtvan hagren+qlereln,
vs.288 . voor al(-lq . verklalelren komma
vs. 289 Klaerder geen komma .

vs.290 Vastaertg66n komma ..In marginebijVasta6rt,datisonderstreept:
Caltsjf?)+ qlpitlaeltgiens.,vermoedelijk gecorrigeerd i.
v.m .hetplaatsen van deaanwijzing Ditïa CceïJ'
#.in marginebijhetgeheelvan de
achtverzen diein ,,ltaliaans''schriftzijn gesteld,terwijlhet bovensce ift in yyD uits''schrift is geschreven.

VIER EN VLAM EN K OELTE VAN AN TW OORD T
A. Inleiding

0p26november1623wasHuygensaanwezigbijdehuwelijksvoltrekking
en de bruiloft van Tesselscha en Allert Jansz.Crom balch van Alkm aar.

(W orp II, 42,notitie van Huygens onder zijn gedicht #6l de 566r64
van A8peven ...).
DaarontmoettehijMachteld van Campen,dochter van Cornelisvan
Campen en Catharina Queeckel.Huygensisonmiddelli
jk en vermoedelijk
oprechtverliefd op Machteld geworden,maar zi
j bepaalde haarkeusop
een ander.(Vgl.Amstelodamum,jrg.44,p.99.)
Huygensdicht dan op 12 december zijn gedicht Vier en vlam,met
deondertitel:Aen N#.T.Vi88cltev8,niewgetrondemetS.Kvombalckom
roov8pvaeck ô!)'Iog.*qcAf6I# ran Kampen.
Over de hss.deelt W orp (11,42)mee:,,1n 2 Hss.Heteene heeft den
titelalsboven,hetandere:VierenVlamm.d6w,Iog.Te88el8cltadeFïddcherd,
nie-getvonde;Om roort
vrqecà by fo#.Y M .van Kapnem,evenalsin Ot.
(d.i.Otia 1625).
In K.a. (d.i.Kovenbloemen 1658):Aen 1oF.w Te88el8ckade Fïd,
scherd,
Nienw-getvonwde;in K.b.(Korenbloemen 1672)isdaaraan noghetwoord:
Jock toegevoegd''.

W orp drukteafnaaréén hs.,en vergeleek hetandere(èn deuitgavenin
Otia 1625,Korenbloemen 1658en 1672).Onderditeerstehs.zetteHuygens
plaatsen datum ,Den H aag 12Dec.1623,èn dewoorden:,,Om den deun''.
Vgl.hierover W orp II,49 noot l:,,Niet in het andere H S.M aar daaronder staan,als in Ot.,de woorden :Non lecta est operi,sed data caussa
m eo.Ovid.''.
Deplaatsbli
jktuitIleroide8 VIII,47 vlgg ontleend,uit een brief van
H ermione aan Orestes, waarin zi
j hem herinnert aan het doden van
Clytaem nestra, dat Agam emnon van hem eiste en vervolgt: ,,lk wou
weldatje je dapperheid getoond had in een betere zaak.De reden om

ditte doen heb jenietzelfgekozen,hetwerd je opgedragen (nl.door de
god Apo11o)''.Huygens veranderde tno van het oorspronkeli
jk in meo.
Hi
jschi
jntdustewillen zeggen:dereden van mijn dichten heb ik niet
zelfgekozen,maar ik moest wel,'t werd mi
j opgedragen (door mijn
verliefdheid).lk kon geen weerstand bieden aan mijn luim,aan mi
jn
verliefde bui,die mi
j dreef tot dit half-gemeend,speels gedicht.
Reedsuitheths.dus(laterook uithet,,Jock''in Korenbloemen 1672)
blijkt dat Huygens het gedicht schertsend bedoeld heeft.Zijn verliefdheid zalzekeroprechtgeweestzijn,maargingnietdiep,en woeisnelover.
De situatie isdusdeze,datH uygens in een speelse bui aan Tesselscha
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vraagt ofzijMachteld van Campen zou willen polsen aangaande haar
eventuelegevoelensvoor hem.Uithetgedichtzelfblijktm.i.duidelijk
hetonserieuzevan ditverzoek.Hetiseen spel,'n vroli
jk poëtisch spel
m et woorden en gevoelens.Tesselscha ging dan ook nietop hetverzoek in.

Maarzi
j antwoorddeook niet,doch verzocht HooftHuygensvan repliek
tedienen namenshaar,en alssprak zi
j.Stond haarhoofd dadeli
jk nahaar
huweli
jk niet naar deze scherts?W as zi
j bang dat Machteldsaanzien
geschaad kon worden door dit dichtspel?

Hooftgingerwe1op in.Wijwordennaderhieromtrentingelichtinzi
jn
briefaan Huygensvan kortna 7 Febr.1624 (Van Vloten,1,238)n.a.v.
het sterven van diens vader op 7 Febr.

'
Wij citeren:
$)De ri
jmerijofte revelkal,daerUE van gedenkt,ismijn harssens
ontsnapt,maer nog mijn handen niet.Ach, wat noodt UE deese
dochter te hoof?'ten isergeen m axelnae.'T is een geboorte,die ick

lievertesmachten had alsteechten,endezi
jisnoch onderdeooghen
van haer peet niet geweest,daer ze de naera af hebben zoude.A1

valthetswaerden gek gansch afteleggen,t'istenminstenmi
jn ti
jdt,
om hem in de m ouw te leeren houden.M aer we1 m agh ick leeren

noemen,dat veel van kennen scheelt.Mi
j gedenkt,dat een mijn'
goedekenniszeidetegenseenjongedochteralhierdatsewaerachtigh
fraeier van achteren alsvan vooren was.Alzoo dunktmi
j van de
mi
jne het besluit wel zoo toonbaer als 't aenheven,ende saldat
hieronder voeghen om te bewaerheden de noodeloosheidt van den

arbeidtbijUE briefgedaen,om mij wtden hoofde te slaen,dat
hetvieren vlam ernstwas. Mijn koeltestiltdan hiermede:(volgen
de slotregels).Zoo UE van 'tevelziek is,daeretli
jke grooten aen
gaen,die liever dwerghen ende gelijke wangeboorten zien a1srechtschaepenheidt, ick m oet op U E overkom st d'eerbaere vrouwen

slachten,die de schaemt overtreeden,om te believen dien zi
j liefhebben. Ende zal dese mijne schreumte te passe koomen om te
m atighen den i
jver van mijn verlangen nae de jegenwoordigheit
Uwer E,dien God,Mi
jn Heere,in waerevoorspoedtdoewassen ende
in haer gunste ..

Hieruit blijkt dat Hooft zijn gedicht (Koelte '
?q4 Antwoovdt),waar
Huygenshem blijkbaardringend om verzochthad (Huygenswistdusdat
Hooft i.p.v.Tesselscha zou antwoorden),beschouwde als ,,ri
jmeri
j ofte
revelkal''(,,gedaas,dwaas gepraat'',niet bij Kiliaan of Verdam.Sewel
geeft revelen = to rave,to talk idly,by reason ofbeing light-headed).
Huygens moet deze dochter (dit gedicht)maar niet naar Den Haag
noden.lkzou 'tgedicht(datikwelgemaaktheb,maarnognietvrijgegeven)
liever vernietigen dan als 't mijne erkennen (Hooft gaf 't gedicht ook
nimmer uit!Dit geschiedde eerst in 1671 door Brandt).Het gedicht is
ook nietonderogen geweestvan ,,haerpeet''(Tesselscha),op wiernaam
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hetzoukomentestaan.Hetwordtti
jddatikmetaldiegekheidophoud,
ik zaoet dat althans eensgaan leren (wat iets anders is dan die kunst
reedsverstaan).Ik zalje 'tslotvan 'tgedicht(datm.i.toonbaarderis
dan hetbegin)geven:(volgen de 8 slotregelsvan Koeltem s Antwoovdt).
Huygens is nooit m eer te weten gekom en van het gedicht. M en zie

zi
jn ,,klacht''in Otia 1625,p. 138 (na Fïer en F!@&).
11Ick beklaghe de Beminners van 't dichten, dat haer de H eere

Drossard Hooft de antwoord onthoudt,die ick wete bijhem hier
op gespeelttezijn,hebbende ick selfuytsijnegunstdaervan niet
meerkonnen te sien komen,alsditSlptvan alles:(volgen de 8slotregels van Koelte van Antwoordtl''.
HoeHuygensmoeitedeed om hetantwoord 1ostekri
jgen,bli
jktook
uiteen briefvan Jan van Baerle(broervan Suzannevan Baerle,Huygens'
latere vrouw)van 29 Febr.1624 (W orp Briefw.1,p.145):
Ick en late niet te voorderen het gedicht van Fïer en Vlam van

mijne Heere den Drossartvan Muijen,dan vruchte hetswaerlyck
becomen sullen,alsohijdiëculteerttselvewtsyn handen telaten
gaen;ick salniet laten voort aen te houden ende hebbende U E te
SeiJ'Xd011.33

VerdervaltopdatHuygensschriftelijkHooftuit'thoofdheefttrachten
tepraten,datFïeren Vlam ernstzouzijn.AlaarHooftmerkthieropdat
ditnodelozemoeitewas.Hijwasdaarreedsvan overtuigd.Ook om dit
tebewijzenvoegthijnuhetslotvanzi
jngedichttoe(waarintwijfelwordt
uitgesproken aan lfuygens'oprechtheid).
Uithet slot van de briefbli
jktdathij(Hooft)vanplan is,alsHuygens
hem komtopzoeken,hem 'tgedichttetonen,maargraagdoethi
jhetniet!
(en blijkbaar is het er nooit van gekomen,zie het stille verwijt boven,
in Otia 1625).
W at m aakte H ooft zo weigerachtig om zi
jn gedicht aan Huygens te
tonen? W as hij bang dat 't gedicht Huygens kon kwetsen of althans
irriteren?In heths.van Koeltevan Antwoovdtzi
jn een honderdtalverzen
verdwenen.Lichtte Hooft deze voor de zekerheid eruit? (vgl.'t bi
j de
bespreking van het hs. opgemerkte). Een andere overweging die kan
geleid hebben tot'tnietuithanden geven van zijn gedicht,kan hierin
gelegen hebben, dat ook M achtelds aanzien en eer in 't geding waren.

VoorMachteld van Kampen ziemen Amstelodamum,jrg.44 (Sept.
1957),p.99.Dochtervan ,,cornelisvan Campen .en degereformeerde
Catharina Queeckel,die een grote bruidsschathad meegebracht.Uithun

huwelijk waséén kind geboren,datMachteld werd genoemd naarhaar
grootmoedervan moederszijde.Nietalleen van haarouderswaszijde
oogappel.Huygensverloorzijnhartaan hetblondemeisjebijdebruiloft
op 23 (dit moet zijn 26 FLZ)nov.1623 van Tesselschade,die een nicht
van Cornelisvan Kampen was(dezewaseveneensopdebruiloftaanwezig,
mededeling van Dr.J.H.van Eeghen).
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Naaraanleiding daarvan iszijdoor hem en ook doorHooftin verschillendeverzenvereeuwigd.Zi
jbepaaldehaarkeusechterop eenander.
Kort voor de huwelijksvoltrekking overleed zij op jeugdige leeftijd.
Op 13Mei1626(blijkenshetbegraafboekvan deOudeKerk;mededeling
van Dr.J.H.van Eeghen)werd Machteltyen Korneelysvan Kampen
wi
jster,wonende in de W armoesstraat,begraven en 21/a uur beluid.
D e bedroefde ouders,die hun enig kind zagen weggerukt,werden getroost door Vondel:

1)De Mai,veraard en slinks,die trof ons maagdepulk,

O Machteld,toen zij u benijdde 't jeugdig blozen''
(De datering Mei1624 van haar stervan in de W .B.uitgave,II,483
isonjuistenberustopverwarringvanMachteldmethaarHaarlemsenicht,
diein 1624stierf.Datzi
jbinnenkortzouhuwen,blijktuitVondelsli
jkdicht:
)$Uw geest gebluscht is,en de fackelvan uw Hymen''.)
Huygensverving in zi
jn hs.denaam van Kampen doorhetanagram
vanKapnem,HooftvolgdeditinzijncopievanHuygens'gedicht.Hieruit
spreekt toch welde vrees haar te beledigen.M aar zelfs zo achtte H ooft

bli
jkbaarongewenst datzi
jn gedichtbekend werd.
Huygens'gedicht is op de volgende wi
jze opgebouwd:
1-6. Aanspraak,duidelijkresonerenddebeginregelsdieHuygensschreef
bi
j Tesselscha'sondertrouw (W orp II,37):
Tesselschade,
Die uw' Gade
N iet te spade
N iet te vroegh
Hebt gevonden,
En verbonden
Van de wonden

Die hij droegh, ...
In vers 3 vlgg.van Vier en Vlam lezen we:
Tesselschaede, die uw' gaede
Hebt gevonden niet te spaede,
Hebt verbonden niet te vroegh

Vande wonden die hijdroegh;
Inleiding m et als centrale regels vs 23 vlgg.:

Leentmij&i
j der tooverwoorden
Die soo m eenigh oor bekoorden,
Drie aen 'tschoone K am perhooft

Dathetmijnevan mijrooft.
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* tooverwoorden'')
ingeleid door het repeterende:Seght haer.'' Hierm ee is de indeling van
het gedicht door de dichter gegeven.

ln vs 3l, 123, (211) en 233 volgen deze ,,dri
j

32-123. Verliefd,eindelijk en plotseling.Vuur en vlam !Zi
jn hersens
daveren.Beroofd van zijn verstand. Huygens noemt zichzelf een
:)Haegsche herder''.W ellichtwi
jstditop zi
jn vertaling in 1623 van
italiaanse herderspoëzievan Tasso (W orp 1,286 vlgg.).Dedichteris
maar een halfmens.(Huygens leefde reeds jaren in de arcadische
sfeer.ln 1618dichttehijzijnDovi8ojSertf6rtscltzc/lf(W orp1,l16vlgg.);
van 1620 is een latijnse Ecloga (W orp 1, l9l v1gg.).)
vs.99-122: Waarom heb je,Tesselscha,me uitgenodigd?
vs. 123-230: H ierin wordt de vraag beantwoord,wie de dichter eigen-

lijk isenwathi
jaandebemindeaantebiedenheeft.Achtereenvolgens
spreekthijoverzijn leeftijd,zijn lichamelijkegesteldheid en huidskleur,zi
jn geld,zi
jn bemoeiingen metdeletteren,zi
jn sterrekundige
kennis,zijn stem,zijn snarenspelenzi
jngedichten.Dan volgtereen
samenvatting en de mening dathi
j ,,haarschepselis''.
vs. 231-238: A1s Tesselscha meent dat ze enig succes heeft, m oet ze
haar zeggen wat Allaert haar zei,toen deze haar veroverde.

vs.239-266. W atmoetergebeuren a1szeneen zegt?Datzalzi
jn ondergang worden.

vs.255 vlgg.een afwegen van de mogelijkheden,van het ja en van het
neen .

Koelteran Wzlfoppr#fiseen vri
jnauwkeurigereQex ophetgedichtvan
Huygens.Men letteerbi
jlezing we1op datHooftspreekt,maardathet
eigenli
jk Tesselscha is die antwoordt.
vs. 1- 8. Ook hierallereersteen aanspraak.Hoe ishetmogeli
jk dat
je in jouw omstandigheden hulp moet inroepen?
9- 91. Grote verbazing over dit verzoek.
2l- 44. lk ben toch geen tovenares? of een heks? of een sterre-

kundige? Ik ben een zoetenlelkshart.
45- 78. Je kunt ditzelfveelbeter.Opm erkingen overzang en spel
van H .,die in Viev en Vlam veellaterkom en :vs.l75 vlgg.
Vervolgenstoespelingen opdereisvan H.(van Amsterdam
naar Den Haag).
79 vlgg. R eiex op de vraag waarom H uygens uitgenodigd is.De
uitnodigster kon toch niet weten welke gevolgen dit zou
hebben.
91-223.

91-102. OyerHuygens'huidskleur,dievoortreFeli
jkis.ZieHuygens'
vs 133.

103-138. De geldkwestie.H uygens l43 v.
vs. 139-150. De letteren.Zie Huygens 155.
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151-202. H et dichten. Huygens 191!
203
H et lichaam .H uygens vs 211.

204-206. Tovenaarskunsten en sterreki
jkerijopnieuw.
lfuygens 215.
207-209. I)e stenl. H uygens 175.
2l0
De m uziek. H uygens 175.

2l5 vlgg. Reiex op:dat hd haar schepselis.Huygens 229.
vs. 223-258.
259-262.
263-278.
279-282.

W at Allaert zei.
Reiex op : a1s het m islukt.
J'
a of neen.
Ik eindig.

vs.283-290. Zeg nu eenseerli
jk:welkezijn jebedoelingen en meen je
het allem aal oprecht?
B. Tek8t en vavianten

Bijvergeljking van Hooft's copie van Vieren Vlam,waarvan hier
vanzelfsprekend wordt uitgegaan,m et de uitgave van Vieren P!lz4 door

W orp naar de twee handschriften van Huygens (W orp lI, 42 vlgg.),
blijken naast verschillen in spelling (bv.ae bi
j Hooft i.p.v.a)en interpunctie,een aantalandereverschillen,diehierbuiten beschouwing kunnen

jke.
blijven en waarvoor men W orp's uitgave vergeli
K oelte '
pqzl Antwoordt werd voor het eerst gedrukt in de uitgave der
gedichten van P.C.Hooftvan 1671,doorG.Brandt,blz.295 vlgg.Brandt
drukte heths.nauwkeurig af,en veroorloofde zich slechtsenkele spelling-

wijzigingen (bv.aa i.p.v.ae).
Inheths.ontbrekendevss.93t/m 154.(Brandtmoetoverhetvolledige
hs.beschikt hebben.)W at hiervan de oorzaak is,lijktmi
jnietvastte
stellen.M isschien vond H ooft dit gedeelte iets te scherp,te vri
j (ofvrijmoedig).In 95 vlgg.kon een obscene toespeling gezien worden.De opmerkingen over Huygens'rijkdom konden hem (of anderen) kwetsen.
Zie voorts wat in de Inleiding wordt opgemerkt over de aard van het
gedicht in het algem een.
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W OOR DVERK LARING
1. ffupg6sd' Fïer en Flc-

VIER EN VLAM .
AEN JOFFR .W
TESSELSCH AEDE
VISSCHERS
Nieuwgetroude m et Sr.

Alard CRombalch.
$

Om voorspraek bijJoFr.w
M ACH TELD
v an K am pen.
Teere.leerling van de trouw
'

Teere ...trouw - prille leerling van het huwelijk,jonggetrouwde.
Onlanx m aeghd, en onlanx vrouw ,
Onlanz - kortjeleden (zij trouwde 26 Nov.1623,Huygens'gedicht is
van 12 Dec.1623).
Tesselschaede,die vw gaede
Tes8el8cha6d6 ... droegh - Vgl. le strofe van H uygens' gedicht ,,d6n

Jogw.T6.
s86I.
scAc,
#6 Vi8ch6r onder frov-'' (W orp II, 37) vrijwel gelijkluidend.Hijhaalt dit op,spreekt haar op dezelfde wijze aan.
lfebt gevonden niet te spaede,
niett6,
9pc6d6-Tesselschadewas29toen zijtrouwde(geb.21Maart1594),
dus nog jong genoeg.

(5) llebt verbonden niet te vroegh
nietf:rroeglb- Crombalch kreeg nietzondermoeitehetjawoord (tevens
misschien'een toespeling,datzijhem niettevroeghaargllnqten schonk).

Vande wonden die hi
j droegh;
wonden - m irmewonden.

Heeft v noch in 't nieuwe leven
D' oude vriendschap niet begeven.

Huist ghij noch in vw gedacht
(10) Die die hujsing alsgepacht
di6 hujsing - 1.van uw gedacht,uw geest.

Jn vw vriendlijkheidt besaeten,
Jn '
p'
?
r vriendlijkheidt- in uw vriendschap.

Doe ghi
j eenigh bij der straeten,
Eenigh t'hujs,en om vw bedt
eenigh bïp'd6r efrc6f6s,66nigltt'hujs - alléén op straat en alléén thuis.
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Met de eenigheidt bezett
m6t...bezett- omringd,om geven,ingesloten door eenzaam heid,'t alleen

zijn.

(15) Spottemetdesjongenstoortsen,
des...toort8en-detoortsen (fakkels)vanCupido(éénvanzijnattributen).

Diev doch metzijnerkoortsen
Die- antec.jongen (Amor).
doclb - toch, desondarlks .

zijner koortsen - gen.erlk.ofmv.van zijn koortse.

Onverbiddelijken brandt,
Onnerbi4delijken brandt- (dat.ezA.lmeedogenloze vtztzr.
T'uwer beurten, heeft verm ant;
T''
uwer beurten - op uw beurt.

vermant- overmand,overwozmen (woordspeling met manl)

Zi
jtghi
j noch gedenkensmaghtigh
gedenken8nnzghtigh - in staat ora u te herinneren.

(20) Hoe deharten heeten jaghtigh
harten - herten en harten!

iaghtiglt- haastig,ongeduldig en ook:geil,dartel.
Nae de beek te koelen gaen,
Na6 ...gaen - naar de beek gaan om af te koelen.

Die de m in ten doele staen ;

Di6 ...staen - (antec.46Atvf6s ...)die het mikpllntzijn van Amor,
die door de Min getroffen zijn.

Leentmi
j dri
j dertooverwoorden
Leent ...- hoofdzin na de (functioneel)bijw.bijziM en 7-22.
Die zoo m eenigh oor bekoorden,

(25) Drie aen 't schoone Kamperhooft
Drie...Kamperltoojt- drie(toverwoorden)gerichtaan hetschonehoofd
van M achteld van K am pen.Tevenswoordspelend:gericht tothetschone
K am perhooft = een kade aan het IJ.M achteld w oonde daarniet zo ver

vandaan,in de W armoesstraat,bijhaar ouders.

Dat het mi
jne van mij rooft.
h6tzzlï
p'
p: - mijn hoofd.

Daerjck 'teen en 't ander baeken
Daer...ba6k6n-waar(antec.Kamperhooft)ikdetweebakens(bijkade),
tevens de twee bakens in haar hoofd, haar ogen.

Onversiens heb darren naeken,
Onv6rsi6ns - onvoorzichtig.
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Oft het vier,dat blaeken most,
(30) Blaeken, zonder branden kost.
Ojt...ko8t-alsofhetvuurdat(uitzijn aard)moestgloeien,zou k'annen
gloeien zonder te branden (trans.).
Zeght haer.W ie0
. Och vraeght niet verder
Zeghthc6r- Depuntisafbrekingsteken.Huyge- laatTesselschade zijn
woorden onderbreken.Levendig.

G'
J6?- (gij vraagt:)W ie?
och ...rerder - Je weet het wel, ik hoef haar niet te noem en.

Zeght haer hoe een haeghse harder
66n ...harder- arcadischeinldeding.Huygensisdaarin dezejaren veel
m ee bezig.:1618 DorisoftH erdersclachte,1622 De uytlandighe herder.

H oe een Overrom pelt knecht
overrompelt- (door Amor)verrast,(doorliefdesaandoening)overstelpt.

kneeht- jonkman.
M in op 't m innen afgerecht
M in ...ajgerecht- Minder bekwaam,kundig,ervaren in het minnen.

(35) Alszi
jn lammeren op 'tvlieghen,
Vri
j en vaerdigh vanderwieghe
Vrij ...'
vaerdiglt- zonderbindingdoordemin,vrijman en Qink,paraat.
Onbewoghen voor de vonk
Van zoo m eenigh m innelonk,

Lonken die hij zagh haer punten
(40) Op zijn wederliefde munten,
di6...munten - (zinsvervlechting)diehijhun spitsen zagrichten op zijn
wederliefde, die hem trachtten te bewegen tot wederliefde.

En belodderen de zi
jn,
Om van hun belonkt te zi
jn,
belodderen ...zijn - en de zijne (zijn lonken,zijn blilqken,zijn ogen)
verliefd aankijken,om doorhen (= dieogen van mij)belonktteworden.

Eindelijk de ferer schichten
Eindeli
jk ...biên - vervolg van de lijdendvoorwerpszin;hoe ...(32).
Het subj.van deze l.v.zin loopt van een haeghse herder (32)tot Eindelijk (43).
F6r6r - wilde,woeste,felle.
Van haer ongem eene lichten.
ongem eene lïchfes - zeldzam e ogen, ogen alle andere overtreffend in
schoonheid en gloed.

(45) Heeft onmoghelijk gezien,
D 'onverwonnen borst te biên.
Heejt...biên.- tenslotte geen kans heeft gezien (aan de felle pijlen
van haarzeldzameogen)deborsttebieden zonderoverwonnenteworden
(weerstand te bieden aan ...).
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Daerzi
jn harssenen afdaevren,
Daer ...aj- Daarvan (nadruk).
da6rr6n - trillen, beven.

Even a1s de langste klaevren,
kla6rr6n - klaverstengels.

OF de helnlen ora den haegh

(50) Jn een dikke noordervlaegh
dikke - krachtige, stevige.

Daerom nu zijn korte nachten
Swart'historien van klachten,

En zi
jn daeghen zonder schijn
Nachtsgelijk geworden zijn.
Daerom ...zijn - (nadruk op Daarom ).
Daarom zijn nu zijn kortenachten (hijslaaptbijnanietmeer)een zwarte
geschiedenisvan klachten (een reeksvan klachten),en zijn zijn lichtloze
dagen aan de nacht gelijk geworden.

(55) Daerhem nu de wijdste wallen
Aen den aem stel nauw om vallen,
Daer...vall6n -Daarom vallen hem nu dewijdstewallen (straten langs
grachten)aan de Amstel(1 Amsterdam)nauw.

En de rujmekaeden schaers,
8cha6r8 - sm al, eng.

En de bruggen vol gevaers.

Zoo bedujslen hem de rooken
(60) D ie den hartenbrand ontsm ooken,
Zoo ...ont8mooken - Zo duizelig maakt hem deaan zijn hartebrand
ontstijgende rook.

Zoo en zi
jn zijn'ooghen schier,
Zoo en zien zij niet als vier:
Zoo ...vier- Zozijn zijn ogen bijna nietsdanvuur(en)zo zien zijbijna
niets anders dan vtzttr (samentrekking).
'
Zoo en kan hi
j niet bepejsen
Schoon ten einde van zi
jn rejsen,

(65) Schoon bi
j zujden 't zujdermeer,
M et den voorsten voet op 't veer,

Wie hem van het IJ geschejden,
Overtoovert heeft totLejden,
En de schipper die hem braght

(70) Staeten bedeltom zijn vracht.
Veerman,zeght hi
j,weest te vreden,
Loon voorarbejdt staetin reden,
Alaer de rede naaekt geen schult
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Voor dearbejd isvervult.
(75) Schaemte weighert v te wenschen
H eele vracht,van halve m enschen,

En de mensche dien ghi
j ziet,
Ben jck halfen daerom niet.
Gaet de beste weêrhelft zoeken

(80) Daer haer 'tlieFeli
jk bevloeken
Van den zoetsten nederslagh

Dien ojtoogh in ooghe zagh
W t detn) borst heeft heeten schejden.
H arte zeght, kom t voort nae Lejden,
(85) 'T geldtmijnoch een halve vracht,
'T geldt hem 't leven,die v wacht.
Zoo . wach,t- Zo (dit iseen anderzo,zondernadruk,een vb.gevend
van zijn totale ontreddering)kan hijnietbedenken,schoon aan heteind
van zijn reis, (van Amsterdam naar Leiden),schoon aan de zuidkant
van (bezuiden)de Haarlemmermeer gearriveerd,en op hetptmtop de
veerschuit van Leiden naar den H aag te stappen,wie hem van het IJ

weggegaan, overgetoverd heeft in Leiden, terwijl (n.b.) de schipper
diehem ergebrachtheeft,om zijn vracht(passageprijs)staattebedelen.
Veerman,zegt hij,wees tevreden (dat je geen geld krijgt).Loon voor
arbeid isredelijk,maarde redelijkheid stelt vast dat ergeen schuld is,
voordat het werk gedaan is. Schaam te laat u niet toe hele vracht te

wensen van halve mensen,en demens dieje ziet,ben ik maarhalfen
daarom ben ik die niet.Ga de beste andere helft (mijn hart)zoeken,
waarde liefelijke betovering van dezoetsteblik,dieooitoogin oogzag,
haar (die wederhelft)bevolen heeftuit mijn borst te gaan.Zeg - dit
tegen de schipper - H art,kom m eteen naar Leiden,het betekent voor

mijnog een halve vrachtprijs,het betekent hetleven voorhem die op
u wacht.

Schaetjen zegt ghi
j dat jck mi
jmer
Dat vergeeftmen aen een rijmer?
Scltaetien ...rijmer?- Tesselschaatje(aanspreking),zegtgij(misschien):
W at ik (daar)fantaseer,vergeeft men aan een dichter?

Kont ghi
j 't met een zujr besien
(90) Aen een m innaer ook verbiên ?
Kont...verbiln?- kuntgijhet(dan,nl.alsgijdateerstezegt)meteen
zure blik aan een m irmaar verbieden ?

Voeght het rijmen en het minnen
Voeght- Voeg samen,breng bij elkaar (volgt opsomming).

En mi
jn ongebaerde zinnen,
mijn ...zinn6n - jonge,onervaren geest.

En mi
jn onbejaertgemoedt
mijn ...gemoedt- jeugdig gemoed.

En mi
jn onbedaerde bloedt
mijn bloedt- wilde bloed,jeugdig temperament.
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(95) En mi
jn'onervaeren'ooghen,
Dunktv dat hi
j min medooghen
Dlmkt...- reth.vraag waarbij91-95 condit.bep.is:
dat...lijdt- datdiein zijn eentjeaan aldiedingen lijdtmindermedelijden dan verwijtkan verdienen?(men moeteerdermedelijden methem
hebben,dan dat men hem iets kan verwjten).

Kan verdienen dan verwijt,
Die alleen van allen li
jdt?
Maer bedenkt 'er bi
j,vriendinne
(100) W aer toe quam 't v in den zinne,
D' onbedachte' onnoselheidt

Van mijn'tegenwoordigheidt
D 'onbedachte' onnoselheidt ... tegenwoordigheidt - de ompdev ende

onbezonnen onnozelheid van mijzoals ik nu ben (?)

Wtde vejle rusttehaelen,
v62.16 - veilige.

Daer ghijzulke,zulke straelen
Daer - D aarheen waar.

(105) Om vw houwelijkschen troon
T' uwer luister hadt ontboon ?

Vw beleeftheidtdoetmi
j sterven,
b6l66jth6idt- vriendelijkheid.

D'eerste steen van mijn bederven
bederren - ondergang.

Heeft vw gunstigheidt geplant.

(l10) Vi
jandvriendeli
jkehandt
Vi
jandrriendelijke - als samentrekking op te vatten: vijandlijke en
vriendlijke of als afeiding van copulatief vijandvriend.

Hebt ghij d'eerste door ontslooten
door - deur

Om mi
jn broosse borst t'ontblooten,
Hebt ghi
j d'eerste bijlgestelt
Die mi
jn vri
jheidt heeft gevelt,
Hebt ...gerelt- conditionele yybijzinnen''bij vs.115 vlgg.

(115) Laet v d'eerste zorghe lusten
l)' eerste plaester toe te rusten,
Over d'eerste m innekneep,

Die mijeerst totvwentneep.
Och,oF oock die hoogher straelen
OcA,()# ooek ...straelen - Och,alsééns6ök dehogere (voormijminder
bereikbare,genaakbare)stralen van Machtelds ogen.
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(120) Tot meêdooghen wilden daelen,
En devoedstervan mjn pijn
Mi
jn geneester konde zijn.
Zeght haer, zoete voorspraek, zeght haer,
voor8praek - advocate, pleitbezorgster.

Oft zijnijdigh onderrechtwaer,
Ojt...waer- Indien zij (Machteld)gaarne ingelicht zou zi
jn.Nijdigh
in de zin van gretig,fel,gaarne,enz.lijkt mijhier aannemelijk.Deze
betekenis niet in W .N .T.,K il.;Verdam verm eldt de betekenis welvoor

'tmiddel-ndl.,daarbijwijzend op deverwarringmetniedich,van ,,niet''
(begeerte).

(125) W eetens willigh wie zich stout
Zoo veel darrens heeft betrouwt.
'
7 66/6/4.
: williglt ...betrouwt - gaarne willende weten,wie stoutm oedig
zo'n waagstuk heeft ondernom en.

'T issereen,zeghtvan de jaeren
Die gebujren van 'tbedaeren,
gebujren-dichtliggend bij,voorafgaandaan (Huygens,geb.4 Sept.1596,
was toen 27).

En de staeteli
jkervreughdt
8ta6t6lijk6r - bedaarder,beheerster,ernstiger.

(130) Paelen aen de tweedejeughdt.
paelen - grenzen.

'T welgeval van schoone leden
Schreef hem niem andt toe m et reden ;

Aen hetbrujnen van zi
jn hujt
Ki
jkt de haeghsche harder wt.
26a ...wt.-Aan 'tdonkerzijnvanzijn huidtoontzich deHaagseherder.

(135) Maer hij dunkt zich zelf te bloosen
Als de morgetnlstondsche roosen
Zedert hij den wederslagh
wederslagh - ,yterugblik''.

Van haer oogh in 't zi
jne zagh.
Zoo verlicht der zonnen luister,
Zoo - Evenzo.

(140) Aller weeghen,alle duister
Zoo is heel de hem el schoon

Om het bi
jzijn van de qoôn.
bijzijn - aanwezigheid.

Overwight van gulde schi
jven
overwight - groot, zwaar gewicht.
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Die 'tter wereld albedrijven
Di6...bedrijren - dieallesterwereld doen,bewerkstelligen.

(145) Meer alsnoodelijke munt,
M eer ... mlm t - m eer geld dan nodig is.

Heeftzijn'star hem nietgegunt.
Weinigh maejen,weinigh ploeghen
Klein bezit in groot genoeghen
genoeghen - tevredenheid.

En dat m iddelm aetigh veel
datznïtf46lzz?
,
tz6fïg7zreel- dat middelmatige,dat toch veelis (door het
,,éIenoegen'').

(150) Zijn gevallen tot zijn deel.
M aer zi
jn Kampersche gedachten
H eele daeghen, halve nachten

Zi
jn zijn'schatten in 'tgemoedt,
Daer hi
jri
jck om heeten moet.
(155) Voorraedt van gegeete lettren,
Om geleerde t' overschettren,
o'
ver8clbettren - overbluffen.

Schujlt'er weinigh in zijn hooft.
W aer het evenwel geklooft
'T waer vol letteren te vinden,
'T waer ...rinden - H et zou vol letters bevonden worden.

(160) Letteren die harten binden,
M aer m et hoope van genae,
Letteren ...g6na6- letters(woorden)diehartenbinden,gevangezmemen,
maarmetdehoopdatdiehartenweerverlostworden(doordewederliefde).

Zoete lettren M F K .
Starrestocken aen te stellen
Starrestocken a6n t6 .
sf6J!6Az- sterrekijkers te richten.
Om de fackelen te tellen

(165) Om de kaerssen gae te slaen
Die het hem elhol begaen,
h6m6lltol- hem elgewelf.

Zijn gesifte wetenschappen,
g68ijt6 - verfijnde,erg moeilijke.

Die zi
jn'harssenen ontsnappen,
En de geesten van zijn oogh
170) W eigheren haer vier zoo hoogh.
46 geesten ...Itooglt- de zeer fijne stoffen (,yspiritus'')die uit zijn oog
uitgaan, klannen m et hlln vuur niet zo hoog.
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M aer twee helderer planeeten,

Zijn de doelen van zijn weeten,
En de starren,die hij schiet;
Hoogher hemelken hi
j niet.
ken - andere hss.kent.

(175) Stemmestreeling,snaerenkrabbling
Stemme8treeling - streling (van de hoorder)door de stem.

Jseen konsteli
jkebrabbling,
kon8telIjkebrabbling-beuzeling,tijdverdrijf,waarvoorkennisen ktmdigheid vereist is.

Die zijn handen en zijn keel,
Niet en kennen als ten deel.
M aer, al stinkt het eighen roem en

(180) Kampen kan zi
jn keelniet noemen,
OF zij staet 'er af en drilt
0# ...drilt- Of zij staat ervan te trillen.

Als een elsenrijs in 't wildt.
in 'twildt- in de vrije natuur,in 't wild groeiend.

Snaeren kan zijn handt niet raeken
Die wat M achteldachtigh kraeken,

(185) 0F zijn vingersgaen daer af
gaen daer aj - gaan daardoor.
Als een viervoet nae een draf.
nae 66Azdraj- (bepaling bij,,gaen'')in een draf(vz.nae vreemd;niet
in W NT.),beginnen te draven.
D aer dan handt en keel vergaeren,
K ampen seggen al de snaeren
K ampen kort en K am pen lang

(190) Zi
jn de nooten van zijn zang.
Verr en verschgeraepte rijmen,
Ferr ...rijmen - originele en nieuwe rijmen.

Regeldicht aen een te lijmen
R6g6ldicht - zo dat regel aan regel sluit.

Hoogher sweeven als 't geberght

Is zijn'pen te veel geverght.
(195) Krujpen kan hij,gaen en springen,
hïJ'- zijn'pen (= zijn gewiekte dichtktmst).

En gelijx der aerde zingen;
gelijz der a6rd6- gelijk met de aarde,heelsimpel,laag bij de grond.

'T waeter dat de ri
jmers maekt
'T wa6t6r ...m aekt- het water van H ippocrene,de hengstebron.
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Heeftzi
jn lippen nojtgeraekt.
M aer de welgevoeghde giften
welg6ro6ghd6- goed bijelkaarpassende

(200) Die de hemeldoor de siften
sijten - zeven

En het keurlijk ondersheidt,
keurlijk - kieskeurig,nauwkem ig.
ondersheidt- verschrijving voor onderscheid.
Van een m ilde gierigheidt

Overhaer bemindekujven
Ov6r ...kujven - over haar (M's)beminde hoofd.

Nederwaertsheeft laeten stujven,
(205) Kittelen zi
jn aendachtnauw,
nauw - nauwelijks,of...
'T vlieghen wordt hem wel zoo gauw
wordt - gewordt, valt ten deel.

Als de bestgewiekte vlieghers

(öe Poëtelijkste lieghers)
En zijn afgevloghen dicht
ajgerloghen - weggevlogen.

(210) Rijsthem selven wthetlicht.
Rijst...licht- verliesthijzelfuithetoog (letterlijk:stijgthemzelfuit
de blik).

Zeghthaerdan hijheeftden zeghen
Van de schoonheidt niet gekreghen,

Noch de geestelijke gonst
Van gesooghe letterkonst;
Fca
letterkonst - van wetenschap, wi
jsheid die hij in zich heeft
Opgenomen.

(215) Starren kan hij niet beroenlen
Van de zeeven een te noenlen,
Starren ...no6m6n - Hijkan zich nieterop beroemen een van (op)de
zeven sterren te noem en.

Op de nooten is hi
j schor
Op de snaeren vingerdor,
vingerdor - verlam d van vingers.

Rijmensishi
j onvervaeren
onervaeren - onkundig.

(220) A1s de ploegher in de baeren
Als de zeeman in de terw
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âls de blinden in de verw.

Evenwel't bevallijk wesen,
'fberallijk w686% - het bevallig uiterlijk,voorkomen.

'T ri
jk,hetrujmgelettertwesen,
'T ri
jk ...w686% - het volwetenschap,wijsheid zijn.

(225) 'T speelen datbi
j geen en li
jkt,
dat ...lijkt- dat onvergelijkelijk is.

'T zingen dat maer 't vw'en wijkt,
'fu'
?
z7'- m oet logisch slaan op M achteld van K .Im mers,H uygens legt

haar (Tess.) deze woorden in de mond, gericht tot Machteld. Maar
H uygens zal,tegen alle logica in,hier toch we1in de eerste plaats aan
Tesselschades zang denken.

'T rijmen dat hijzelfkan achten
Houdt hi
j alvan vwekrachten,
houdt...van - ontleent,heefttedanken aan (oudefeodaleterm - vgl.
W NT VI,kol.1148).

Kunt ghi
j 'tschepselvan vw zin
zin - gem oed, geest.

(230) Min vereeren a1s vw'min?
M in ... min - m inder schenken dan uw liefde.

Schi
jntsenaede min te hooren
Scldjntse...ltooren-Schijntzegehoortegevenaan deliefdetsbetuigingen).

Vatsevasterbijdie ooren,
Fcfd6 ... ooren - boeihaar nog m eer.

Zeght haer dan,alsAlard zej,
Zegltt...z6j- spreektdan tot haar,zoalsAllard Crombalch sprak.

Doe zijn kraghtiger gevleij
kragktiger - krachtiger dan de koelheid van de korsten enz.

(235) Perste door de koele korsten
Van vw' overvroore borsten
orervroor6 - rnet een ijskorst overdekt.

En vw'ijsli
jk'ongenae
ij8li
jk, ongenae - woordspelend:ijselijke en ijsachtige hardheid, onbewogenheid.

Deededoijen in een jae.
Deese zijn de scharpste pi
jlen
(240) Diewi
j t'saemen konnen vijlen
Zoo haer dan de tegenstandt
Van een harder hart vermant
ltarder - harder (dan de pijlen).
r6rmant- overwint (nl.haer = de pijlen).
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Tesselschae,hoezaljck 'therden?
Ghijvergeefsche tolck te werden,
(245) En ocharmen,jck,en jck
Proje van mi
jn eighen strick.
Ghi
j ...etrick- Hoe (zult)gij('tverdragen)'n vergeefsetolk (van mijn
gevoelens)te worden.
En (hoe zal)ik,helaas,(het verdragen)een prooite worden van mijn
eigen strik.

Zullen niet mi
jn eighe schachten
M en den interest van krachten
K eeren op het broosche bloot

woeckerwinnt

(250) Van den schutter diese schoot?
Zullen ...sclboot- Zullen mijn eigen pijlen nietmetvermeerderde (verdubbelde)kracht terugkeren op de zwakke naaktheid van de schutter
die ze afschoot?

Och,jck spelhetlang tevooren,
Lieve tolk,jck zal't besmooren,
b-mooren - besterven (W NT i.v.,met skchts dit citaat).
'K heb geen lauwer om de m utz
Tegens sulken blixem bluts.
'K heb ...blizembluts - Ik ben niet zo'n beroem d m an,dat ik bestand

zou zijn tegen zo'n bliksem -slag.

(255) W ils'haer dan in 't bloedt vermaken?
Jaezj:'k zie de doodt genaeken.
Neen zij:'t isgeen maeghdendeughdt.
Jae zi
j:'tisonnoosle vreughdt
'ti8 ...vreughdt- Het (nl.'t zich vermaken in zijn ,,bloed'')is een
onschuldige vreugde.

Neen zij:'t moght haer naemaels rouwen.
(260) Jaezi
j:droefheidtkan verkouwen.
droejheidt...verkouwen - droefheid (om het afwijzen)kan verkoelen,
m inder worden.

Neen zij:'k heb het niet verdient.
Jae zi
j:om een liever vriendt.
Foej!daer waggelt mi
jn vermoeijen.
Foe)'...'
vermoeijen - Oei!Daarwankeltmi
jn vermoeden (Ditis 'tpunt
waar ik niet zeker van ben).

Tesselschae,om ti
jdt te spoejen,
(265) Kortemoejtvoorlang bediedt,
K orte ...bediedt- Getroost u een kleine m oeite,in plaats van een lang
verhaal, n1. Vraag haar ...

Vraeght haer oF zij wi1oF niet.
Constanter
H ag. decemb.CIOIOCX XIII
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C.W OORDR R KLARIN G

I1. Hoojt's Koelte '
pca Antwoordt

KOELTE
van antwoordt
OP
VIER EN VLAM
van den Heere

CONSTANTIN HUJGENS
vorderende van

JoFrw TESSELSCHAE VISSCHERS
nieuwgehoude m et Sr. Alaerd van Crombalch.

voorspraek bi
j JoFrw
MACHTELT VAN CAMPEN.
Koelte Fcs antwoordt- K oelte niet in de zin van koele wind etc.,m aar
van koelte tegenover het y,vt
ztzr en vlam ''van Huygens.Dit antwoord

wildus zijn ,yvuur en vlam''matigen, 'n remedie ertegen zijn.

Nuchtre montje,minnevastaert
Nl
mhtremontje- Te zien i.v.m .bastert (2),datnietalleen Cupido aanduidt,maar tevens een zoete wijn.Huygens wordt (schertsend)gekenschetst als iemand die zich niet pleegt te bedrinken (aan de liefde).
Vgl.m lnnevastaert.

minnerastaert- = vastaerttegenoverdemin,jijdiejewèlsteedsbestand
toonde tegen de liefde,die y,oxmeembaar''was(vgl.W NT :y,iemand die
van de liefde niet wilweten'');vast tevenstoespeling op Constantijn.
Tegelijk vastaertals:jijdie vastt.o.v.de liefde,jeervan onthoudt.
H oe komt v vrouw venus bastert
Dus geloopen in het hooft,

geloopen in h6fltoojt- nietslechtsUw hoofd kwellen (Cupido,deliefde).
maartegelijk dewoordspelingin ,ybastert''voortzettend:hoekomtdeze
wijn derliefdejezo in 'thoofd (keelgat)gelopen,hoeword jeerzo door
bedwelmd, zo dronken door.Hierbij passen de volgende vss. (4, 5),

VM TANTEN IN M T HS.

In het hs. bracht H ooft enkele verbeteringen aan,Waarvan de Volgende een bespreking verdienen.
Opschrift

l1 Kalmem :Onduidelijk wie dit anagram aanbracht. Ook in Otia 1625 dit
naamverzet.Huygensvond hetonjuistin 1625,toenzijn gedichtVier6a F!cgedrukt werd,de familienaam van Machteld te vermelden.Men vergelijke
de titelsdertweehssbijW orp,42,n.l.De drukkerscopijheeft eveneensde
naam ran Kapnem in de titel.D eze werd dus overgenom en in H oofts copie.

Misschien is de letterverzetting op te vatten als kaptpeln em lencl.
hem) =
elimineren hem (de naam).
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Datv teFenszijn Ontrooft
t6gen8- tegelijk,metéén slag.
n zï
l'
,l ontroojt- gijniet meer de beschikking hebt over.
Loddertong en troeteltaelen,
Loddertong-van lodder(adj.);aanlokkend,liefelijk,aanminnig,vriendelijk;dus:tong met 't vermogen om lokkende, liefelijke en hartveroverende woorden te spreken.
troeteltaelen - vleiwoorden.

En ghi
jhullep in moet haelen
Om voor vw te houden 't woordt
uw - U (pron.pers.).Opmerkelijk,i.z.
v.Hooftreeds voor 1615 in hot
Granida-hs vaak possessief u veranderde in uw,hetgeen hij in 1636
consequent deed.(Zie Kossmazm ,Ts.36,pag.105,111,124).In zijn
W aernemingen (nr.66,77)zijn u (pers.)en uw (poss.)scherp gesèheiden.
De W aernemingen zijn voor 't grootste gedeelte van 1635-'38. Ook
G.
v.V. 1636 vertoont telkens de verbetering van poss.u tot uw (bv.
vs. 101, 187,219,340),pers.uw totu (vs.459).
t6 hovA s 'fwoordt - 't woord te voeren,'t woord te doen.

Afgerecht op naaeghdoonanaoordt.
ajgerecht- naast afgericht.Bepaling bij,,'t woordt'';zeer geschiktom,
bekwaam tot.(W NT 1,kol.959 bekwaam ,bedreven,ervaren).
Er l
*sm .*
1.geen bezwaar tegen opvatting alsbepaling bij ,,'t woordt'',
ofschoon afgerecht m eestal 'n eigenschap van een persoon aanduidt,
niet van een zaak.Zie de vbb.in W NT t.a.
p.H et zou kurm en worden

betrokkenop hullep,maarditlijktmijin 'tverband (zievolgendevss.)
en ook uit syntactisch oogptm t geforceerd.
maeghdoomm oordt - van een maagd een vrouw te m aken, m .a.w . een

vrouw tot 't huwelijk over te halen.

W ilt ghij dat mijn'w6örden w66rden
(10) Strecken,die in fujk van kôörden
wôôrden strecken - a1swoerden (gebruiktom vrouwtjeseenden telokken)
dienen.D e woordspeling komt m eer voor, vgl. W NT 1112, kol. 3820.

Kil.geeft woorde;Holl.,Frs.j.endtrick.

Lokken ander'enden, (m6j)
(mo)'
) - W aarom tussen haken?De betekenisis ook nieterg duidelijk.
(Op een mooie manier?ironisch bedoeld).
VA RIAN TEN IN HE T H S.

4, 5,Dat
6, 7 ghi
Hjeetf
Hns
oof
iej
t
s r de geest gestaan a1s het vol
etffe
stchi
ntvoo
gende:
berooft
Van
taelen,
En ghi
j hullep in moet haelen

Tot het wonderlijke woordt
Vervolgensheefthijnog totgeprobeerd in 6,maarhijkwam erniet uit.De
radicaleingreep begon bijvs.4:Dat'
u tegenszïp's ontroojt,werkte doorin 5:
Loddertongen troeteltaelen.In 6keerdehijterugtotghij (geen samentrekking),
waarna 7 werd verbeterd door een verbllm in te lassen (om f6 ltouden) en
8 nadere bepaling werd van 'f woord van 7.
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Wijzend'hun den wegh te köi
j,
kôIj'- eendenkooi(huwelijkskooi,huwelijksbed).

Daer mijin een Adlaerlôkte,

anaramma.c.?I-r4

Adlaer - anagram van Alaerd (van Crombalch).

Diezijn hartjen overdökte,
orerdôkte - overgaf.Accent op över.,van över + dokken (geven).Zie
W NT 1112,kol.2752.i.v.dokken dat y,naar 't schijnt ...steeds een
gemeenzamen en enigszins comischen klank gehad (heeftl''.Dit geldt
ook van overdokken op deze plaats m .i.

(15) En te gijselstelde,dat
te gïJ'
ee! st6ld6 - als pand gaf.

llet bedenkeli
jke padt
b6d6nk6li
jk6 - riskante.

Datzoo meenigh end doet schrejen,
end - eend (vrouwl).

Mi
j met lieFeli
jk verleijen
Soud' door aller weelden oest,
all6r ...oe8t- een oogst,opeeu oping,cum ulatie van alle genietingen.

(20) Brengen daerjck wezen moest?
W oorden m aghtigh om besweeren,
m aghtigh om - in staat om .

Quaedtvan bujtene te leeren,
quaedt- moeilijk (toverspreuken zijn duister,ingewikkeld).

Zîjn nojtopgezocht doormij,
W t Armidaes boekeri
j.
Armidaes - Arm ida is de tovenares in Tasso's epos La Gerusalem m e

liberata,dat zij in die ti
jd bezig was met hulp van Hooftte vertalen
(Van Tricht 169,Te W inkelRep.1,380).

(25) Nojt en heb jck neus gesteken
l/Jn de snoô bibliotheken
snoô - slecht,boos (de toverboeken zijn ,,boos'').
Van M edea', oft Cirçe. Trek
VARIANTEN IN HlT Hs.

13 Adlaer:a vermoedelijk in A veranderd;dit dan om te doen uitkomen dat
hiertevenseen eigermaam bedoeld werd (Alaerd).Ziedemarginale aant.van
H ooft.

19 de e door apostrofvervangen om het trochaeïsche metrllm duidelijker aan
te geven (vgl.221,275).
25 Indienneusvervormdisuitmitj),betekentditeenverhogingvandeexpressiviteit (neus steken i.p.v.mijsteken).
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Om van vlees te m aken spek
van r/66.
:t6maken '
w ek- zoalsCirce deed,diedem akkersvan Odysseus

in zwijnen veranderde.

Had jck nojt.En zoo mi
jn gorgel
gorgel- keel (van Tesselschade als zangeres).

(30) Die ghijprijstalwaer 'teen orgel
al waer 'f - als ware 't

llet kolachtighsheeftgesejdt,
kolaclttighs - heksachtigs, tovenaresachtigs.

'T moest mi
j wezen aengewejdt.
aengewqdt- aangewaaid.
Speelnoots vande groote dieren
8peelnoot8- makkers,zijdievriendschappelijk omgaan met,kennersvan
(de sterrebeelden).
D ie het hem elhol beswieren,

(35) 'T vollek dat den grooten kreeft
Oft den stier bereden heeft,
dat ...bereden A&6/I- dat vertrouwd is met ...
En die woeste slang van starren
di6 woe8te t
sltzzàg ran starren - de Draak.

Onder't ööghe ki
jken darren,
darren -durven;mv.(ad sensum ),na'tenk.,yheeft''bij'tsubj.,yvollek''.
W aer de m an om m et de M aen
waer de man - (zo iemand)zou de aangewezen persoon zijn,zou geschikt zijn.

(40) En haer geesten om te gaen.
Mjj zoud',midden onder 't kallen
kallen - praten (toverformules uitspreken).

Lichtelijk de moedt ontvallen,
Zagh jck hooren maer,oft start.
ltooren...start-vandiegrotehemeldieren (ooktoespelingop deduivel?).
'K ben een zoetem ellex hart.
66n zoet6m6ll6z hart - H ooft noem de Tesselschade ook zo in een brief

aan Huygens van 7 aug.1633 (Van Tricht, 171,Van W oten II,329).
Bet.: Ik ben geen heldin.
VARIANTEN IN HET HS.

38

Aarzeling t.a.v. het genus, veroorzaakt door de uitgang - e die ta erend
was voor het vrl.In m ndl.vrl.en onz.H oogstraten geeft voor H ooft alleen

vrl.,maarvermeldtgevallen van vrl.bijVondele.a.(LaterapocopeertHooft
evan onz.en mnl.woorden (ziebv.Geraert'
pczzF6!z6a 1636,vs.24,63,128,
-

305,356,433 en vgl.K ossm arm 114 voor vbb.uit Granida 1636,o.a.vs.1397
h6t ooghe wordt de zïss6n.

l30
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Dies v paste best het vloeken.
14 - m et klem toon.

vloeken - bezweren (Verdam IX,kol.6539vgl.Kil.imprecari,sinistra
imprecari,dira imprecari,execrare,devovere).

'T zingen naoght ghi
j eensbezoeken,
bezoeken - beproeven.

Dat zijn woordt meê reêli
jk doet;
datzïl'
s woordt...doet- dat ook zijn behoorlijk effect heeft,dat ook
een goede uitwerking heeft.

lfebt ghi
j totgeen zeggen naoedt.
Hebt ...moedt- Zo gij geen moed hebt tot spreken.
Laet voor Alachtelt nooten kraeken
kraeken - Vgl. Vier en Vlam , 184.

(50) Die vw meesterschap versaeken

I/Jn de min,daerA,be,çe,
H oogher is als eFen,E .
Laet ...E. Als ge niet de m oed hebt om te spreken,zing dan noten

(,,NoOten kraeken'', naar Vier en W am l84: ,ysnaeren . Die wat
Machteld-achtich kraken''), die niet zo mooi klinken als wij van U
gewoon zijn,noten ,,In de min''(liefdetonen),waarin (nl.in de min)
A,B,C ('theelgewone,naïeve,spontane,ongekunstelde)hogeris,van
meer waarde dan F en E (het meer geku stelde).
Demusicologischeirllichtingen,mijdoorProf.F.R.Noskewelwillend
verstrektoverdezeuiterstmoeilijkepassage - waarvoorik hem gaarne
mijn dank betuig - leiden mij tot de volgende interpretatie:
De door L.-St.1,206 aangenom en woordspeling m in = liefde en m in =

minor(minetu')isteverwerpen,aangezien debegrippenmajetzr,mineur
voor verschillende toongesl
achten,in Hoofts tijd onbekend waren (de
term en dumlm en m olle hadden op iets anders betrekking,nl.op de op
hexachorden berustende zangm ethode van Guido van Arezzo,in H oofts

tijd nog steeds toegepast).
Het verschilhoofdletter (A,E)en kleine letterbe,ce)dientter aanduiding van toozlhoogteverschil van gelijknamige tonen.De scheiding
tussen deoctaven lagnietsteedstussen B en C,m aarook weltussen A en b.

A,be,celiggen dushogerdan ,yeffen E''.(in onzeterminologie:a,b,van

hetgrootoctaafbijv. + cvan hetklein octaaf,liggen hogerdan evan
VARIANTEN IN HET HS.

49

Voorfase l Laet'
poorltaerdi6 (d6) nooten kraeken lijktmijwaarschijnlijker
dan de manuscriptologisch ook m ogelijke voorfase 2 LaetA cc/zf6lfdi6 4d6)
nooten kraeken. Deze wijkt immers af van het trochaei
'sche schema en is
dubbelzinnig (opwekking tot Machtelt).De correctie klopte metrisci, was
duidelijk en vermeed bovendien deherhaling van di6dat ook in vs.50 voorkomt, en waarvoor H ooft reeds de open variant (/6 had aangebracht.

51

Hetligtvoordehand datHoofteerst In hetzzlïp,
zz6A1isgaan schrijven.W at
hem tot de wijziging bewoog is bijgebrek aan kermis omtrent het vervolg
van wat hij eerst schreefniet na te gaan.
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hetgrootoctaaf).DewoordeneffenE zi
jneenwoordspelendeaanduiding
van F en E .
H ooftspreekt dusde aperte waarheid uit dat in de toner eeks de tonen

A,be,cehoger zijn dan F en E.Aangezien hetnietzijn bedoeling kan
zijn,zulk een algemeen bekende waarheid uitte spreken,moet hijiets
andersbedoelen (dubbele bodem ).a,b,c vormen ook de eerste letters
van het alfabet. Nu kom t er iets verrassends in de uitspraak :a, b, c
liggen im m ersin hetalfabet lagerdan fen e.De paradox wordtopgelost,
a1s we derlken aan de derde betekenis van a,b,c,n1.het eenvoudige,

hetbegin (van kezmis).Nu wordtin dezetijdwelsteedszovermijbekend
hiervoor deuitdrv king A B gebruikt (Vgl.Vondel.Aenleidinge,W .B.uitgave, V, 486,r.66,vlg.: y,anders gaet m en van de hooghste in de

laeghsteschole,en op deA B banck zitten''),maarHoofthad decnodig
om zijn vers metrisch te completeren.Voorts is de keuze E door het
rijm bepaald, terwijl de aansluitende F wel daarvöör moest komen
(verhuld in ,,effen'').A,be,ce is dusaanduiding van het simpele,eenvoudige, gebrekkige.Het zijn dan ook tonen, ,ydie uw meesterschap
versaeken''!M aar in de m in is het sim pele,gebrekkige hoger dan yyeffen

E''.W atwordtmetditlaatste bedoeld?Ik vermoed:hetgelijkmatige,
onberispelijke,maar monotone.Hooft poneert de paradox:het lagere
isin de m in hoger dan het hogere,het onvolmaakte ishierbeter dan het
kem ige.Zing dus m aar,alkli
nkthet,doorjeverliefdheid,nietzo mooi

a1swe van je gewend zijn.Vgl.thanshetart.van Noskein Ts.82.

Hiet de straelen,die van bujten
Op vw staelen oogh afstujten
(55) Nevens 't helst van vw gezicht
Vinnigh vlieghen in haer licht:
H ietd6 straelen . licht- Beveelde zoM estralen die door Uw oogglas

(dat gij voor Uw ene, slechtziende oog draagt) weerkaatst worden,
verenigdmetdehelderstestralen,nl.dievan Uw (goede)oog,felin haar
(Machtelds)oog te vallen.Reeds in April 1623 (W orp 1,297,noot 1)
klaagtHuygensoverzijn gebrekkig gezichtsvermogen,dathijtoeschri
jft
aan 'tvele nachtelijkelezen.Hijspreekthieroverzijn ,,gelasen oogh'',
een ,geleende hulp''.

Even als de spiegheldraejen
Doet,de Maen oft zonneraejen,
H eenen,daerse 't aensight wendt;

(60) En de klaerste ki
jkers blendt.
E'
ven als :6 spieghel ...blendt.- Zoals de spiegel de m ane- of zonne-

stralen doet draaien daarheen,waarheen hij (de spiegel)zich richt,en
de helderste ogen verblindt.

Lichtlijk zoud 't dat licht verpeutren,
dat Iïchf - vgl. 56.
verpeutren - Niet in M iddnl. W db. Kil.: delinquere, offendere. Dus:
aantasten.

Dat haer harssenen aen 't leutren
dat - zodat.

leutren - wiebelen,losraken,slap worden (vgl.W NT W IIl,kol.1704).
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Raeken moghten meê,gelijck
m4 - ook (evenals de uwe reeds deden!Zie Vier en Vlam 47 vlgg.).

'T riedt doet aen de volewijk,
Volewijk - de buurt aan de overkant van 't IJ.

(65) Dat van boven t'onder schier,,beeft,
Al
lingdonder vier ,,geeft.
. s de goot
gootlingdonder - het donderend geschut (van de schepen op 't IJ);
goteling = soortlicht(gegoten)geschut.ZieW NT i.v.goteling,kol.454.

Moghelijk (wie weet?)door deesen
door 46686n - hierdoor.

Datzi
jraektet'overleezen
Vwer swarte klachten gröl;
grôl- gewrok,gemor (W NT V,kol.913).

(70) En die bijbelin haerb6l.
En ...bôl.- en Uw gedicht(diebijbel)in haarhoofd (raakte).Tevens:
en zij(daardoor)nietgoed bijhet hoofd werd (W NT s.v.bijbel,2586).
Lukt dat, 'K wed z'wt vrees voor vallen
Vande sm alle burreghwallen,
burreghwallen - te Amsterdam,waar zij woonde (ze zou dus bang zijn
daaraftevallenl)vgl.Vieren W am 55:wien ,,dewijdstewallen Aenden
Amstelnauw ...vallen''(t.g.v.haarblik).

Voor de beste bujrt aenschouwt
'T lof der linden in 't voorhout.
'flojd6rlinden- 'tlindenloof(Zinspelingop hetVoorhoutwaarHuygens
woonde).

(75) Lichtli
jk dat haer niet soud vaeren
haer ...1)a6r6n - zij niet zou vrezen (haar niet vrees zou aanjagen).
H et vervaeren,door de baeren
1)6T1)46T6% - WeW areny heenvaren.

Van 't onminnelijke m eer
'f onminneli
jke M eer - de Haarlemmermeer (waar 't kon spoken).

Dat 'er lejdt in 't Lejder veer.
Dat'6r le)
'dt ...F66r - de Haarlem m erm eer m aakte deeluit van 'tVeer
van Amsterdam naar Leiden.

Vastaertje beleefde baesje,
Vastaertje - Constantijntje yvgl.vs. l).
b616ej46 ba6n'
6 - beste kerel.
VAXIANTZN IN HE'
.P Hs.

71

D e tweede redactie was scherper: Lukt dat i.p.v.het zwakke dan.

15 Lijkt een eenvoudige verschrijving;het moest nog komen in volgende vs.
77

H oofdletter,om dat de H aarlemm ermeer bedoeld wordt,eigennaam dus.
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(80) Wiljenu jujst op een aesje
op 66s a68)'
6- haarfijn (aes = 1/acag.).

Weeghen,wat jck mi
j mishad,
watïck mijpzït
:/lctf- waarin Q mijmisdroeg,watik heb misdaan.

lloen jck v te brujloftbad,
doen - toen.(In 1636 verving llooft overaldoen door toen).
Aen des IJs en Aem stels zôôm en?
Zegtme,wie zoud'darren dröôm en,

(85) W ie zoud'darren dencken,dat
Otolghenvlam zoud'konnen vat
Op vw schootvri
j borsjen vinne',
Daer de Baerelijke Minne
Ba6r6lijk6M inne woordspelend tussen y,baarlijke''(in optima forma,
in eigen persoon)en ,,met betrekking tot Suzanne van Baerle''(met
wie Huygens in 1627 huwde).
Enerzijds dus:de ,ybaarlijke''Min (Amor),anderzijds de min van de
zijde van S.van Baerle.
Zie over de verhouding H uygens-suzanne van Baerle de Inleiding van

Zang t6r Bruylojtran H66r Con8tantijn S'
?
Hg6p,9,enz.

En sijn schichtnojtmeer op dee,
op #66 - op uitrichtte, verm ocht.

(90) Alseen taeije Dorrepee?
66n ...Dorr6p66 - Slaat op de H aagse D orothea van Dorp,waarop de

jongeHuygensverliefd isgeweesten waarmeehijlatersteedsde vriendschap bewaard heeft.W oordspeling m et dorre wortel.

Hebben niet als duistre kleuren

Moghen vwen hujt gebeuren,
g6beuren - ten deel vallen.

Neemt daar inne geen verdriet.

(Naar c#.- 16y1)

N 66m t ... rerdriet - Verdriet u daar niet over.

K oop en zal dat breeken niet.
K oop ...niet- Dat zalde koop niet verhinderen,de zaak geen schade
doen.

(95) Vaaken zagh ik 't meisjen tasten
'tm6i8)'
6n - hetmeisje in hetalgemeen,meisjes.
Naa de karssen bruinst van basten.
bruinst...basten - het doA erst van schil.(Vgl.Vier en W am, 133).
VARIANTEN IN M T HS.

82
88

Een vergissing:het vraagteken m oest pas kom en na de volgende regel.
H oofdletter: personifërend Am or,Cupido.
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'T heeft zoo wel verstandt daar of,
Als de grootste van het hof.
groot8te ... hoj - de grootste hoveling (waarom deze vergelijking?).
Zy behoeft u niet te bleeken.

Zy ...bleeken -Zijheeftnietnodigdatgi
jbleker(blanker)wordt(acc.c.
inf.),voor haar is het niet nodig dat gij y,bleekt''(intr.).

(100) Bruin by blank best af kan steeken.
b68t- heel goed.

LaFe schilders vinden 't hart.

Lag6 ...hart- (Al1een)laffe schilders enz.
Konstigh diept m en wit m et zwart.
K onstiglb - volgens de kunstregel.
diept - verdiept, doet sterker uitkom en.

H ebt ghy niet te veel van duiten ?

Datdoetmeenigh huwli
jk stuiten.
doet ...8tuiten - doet niet doorgaan,verhindert

(105) Maat in geldtkas luidt zoo wel
Niet, als m aat in zangkappel.
zangkappel - zangkoor.

Maatin zwi
jgen,maatin kallen,
Maat in wi
js zi
jn,maat in mallen,
mallen - dwaas zijn.

Maatin spijze,maatin drank,
(110) Maat in stilstaan,maat in gank,
M aat in winnen,m aat in waaren,
waaren - bewaren.

M aat in spillen,m aat in spaaren,
spillen - uitgeven.

M aat in m oede, m aat in m in,
mo6d6 - toorn, boosheid.

M aat in zuchte,m aat in zin,
zuchte- tegenzin,afkeer (tgo.zin = lust).

(115) Maat in slaapen,maat in waaken,
Magh men nietvoor schaadli
jk laaken.
M agh ...laaken - Kan men nietafkeurend alsschadelijk bestempelen.
Overm aat van m oony baat
Orermaatwcs moony - een zeergrote hoeveelheid geld,m eerdan vereistis.

Om te worden meisjens maat.
maat - vriend.
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W ilje jaagen zulk een wiltje,
Laathaar,dooruw gulden briltje,
gulden briltje-goudenkijkertje,vergrootglas,loupe;vgl.l27:'fgla68)'6n
daer.
n,
c6zetten:delenszo instellen;gouden passend bijdeaanschouwde
rijkdom .
N iet kleen zandt, oft ander gruis,
Of de schoonheidt van een luis,

Maartotonder in den ri
jken
Welgespekten geldkistki
jken:
(125) 'K wed u,dat dukaat en kroon
Straalen a1s mijn bruiloftstroon.
8traal6n ...bruilojt8troon - blinken als mijn bruiloftszetel (en dus ter
bruiloft lokken).

Kondt ghy 'tglaasjen daarnaa zetten
Dat goudtguldens pistoletten
W erden, 't waar noch wel zoo goedt.

(130) Zelf de Mingod,weet ghy,moet
;16lj - Jrelfs.
H ebben, zoo hy brandt zal stichten

Goude doppen aan zijn schichten.
doppen - ptmten, spitsen.

Belght u dan niet dat ghy zoudt
Belght ...niet - W ees dan niet boos.

Jveenigh opdoen zonder goudt.
opdonn - verkrijgen.

(135) Laat van geene zeedigheidpn
zeedigheiden - bescheidenheid.

U altoos zoo ver verleiden
g66n,
6 ...altoos - geen enkele, volstrekt geen.

D at ghy m inder zegt als 't is.

Dat...is - Datgijzegt minder geld te hebben,dan in werkelijkheid
aanwezig is.Vgl.Vier en W am , 143 vlgg.

D at waar 't heele doelhuis m is.
Dat...mis - Dat zou er volkomen naast zijn (doelhuis:W NT 111,2,
kol.2696:Gebouw datbijeen doelen hoort.Misschien dushyperbolisch:
niet slechts het doelniet raken,maar het hele doelhuis missenl)Vgl.
de plarkk mis zijn.
Veel van lettren te gewaagen

(140) Die ghy hebt te li
jfgeslaagen,
36 ...96814496% - Verslonden.

W eet ik nauw,of't is geraên.

F66!...geraên - prolepsisvan de semantischevulling van hetsubj.
'tvan de objectsbijzin:oj...g6raén.

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

Letters doch voor letters gaan,
Letters ...gaan - Letters gelden toch (immers)voor ,yletters''(hinderaars,beletsels).
En zy letten m eest de vrouwen,
letten - hinderen, tegenhouden.
m 6683 ... 1)rol
AlI)en - de m eeste vrouWen.

H eb ik K atzen 1es onthouwen ;
Katzen - (gen.)van Cats.

(145) Die ten oorlogh heeft het boek
D oen ontzeggen van den doek.
Di6 ...doek - die aan het boek de oorlog heeft doen verklaren door de
vrouwen.Vgl.de noot van L.-St.1,200:Zie wellicht Cats:H ouwelick,

b1.109,l10(ed.1655).Menvindtdaarinderdaadop p.l10eenaantalvss.,
die de man aanraden zijn vrouw alle geleerdheid te besparen:
##De fronsen in het hooft, die alle vrouwen haeten,

Sijn noodigh afgekeurt,en dienstigh naegelaeten;
Beswaert u lfoetse noyt rnet eenigh hoogh gepeys,
ATaer geeft aen bedt,aan heert,aen tafel haeren eys.

Laet boecken,diepe sorgh,en groote dingen blijven
Ter plaetse daer rnen plagh te lesen,en te schrijven;
W ie staegh en buyten tijts blijft hangen aen den boeck,
D oet orlrecht aen de vrou,en sm aetheyt aen den doek.''

Eevenwel en zoudt niet deeren,
D at gh'haar averechts kondt leeren
T'zaam enspellen tot een stem ,

(150) Uw'hooftletters K,V,M ....
Eerenwel...K.V.M ....- Toch zou 'tgeen kwaad kllnnen datgijhaar
kontleren uw ,,hoofdletters''(delettersdievooru devoornaamstezijn,
nl.Mtachteld) V(an) Ktampen) omgekeerd samen te spellen tot één
woord, (nl.Cave Mtachteld) = Pas op,Machteldl).
M aar wie plagh dus voort te stuiven
Als ik doe? die zoek te schuiven

Van my huwlijkmaakens last:
En,ik hijlikmaak alvast.
Alaar '
pcaf- (Hooftbedenktzich opeens:W aarben ik eige/ijk mee
bezig?)Maarwie draafde ooitzo dooralsik,dietracht delast (moeite,
moeilijkebezigheid)van hetkoppelen (een huwelijk totstandtebrengen)
van mijteschuiven en intussenhard bezigben tekoppelen.(W NT alleen
hljlikmaker.Sm eedde H ooftuit de sam enstellende aS.de,wat kom isch
aandoende, onscheidbare samenstelli
ng hijlikmaken?).

(155) 'T welck,wanneer 't mij schoon maoght voeghen,
Schaem te m oest nochtans nai
jwroeghen,

(Naar h.
s.7

'T welck ...wroeghen - (lat.constructie).Alsditmijalzou passen,zou
toch schaamte mij moeten kwellen (Kil.wrooghen:urgere,torquere,
angere).

Dat jk onderwi
jz,die wis
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Overalmijn wi
jzeris.
0r6r ...i8- op allegebied mijn wijzere(wijzerdan ik)is.
Venus kindt de loose stooker
Venus ...stooker - Cupido,de sluwe brandstichter (vgl.131).

(160) Betren pijlin vwen kooker
Vinden kan,dan jck v zen;
Al en waer het m aer vw' pen.

Ghijzegt;zi
j zich nietbegeeven
Dar te lucht,om hoogh te sweeven,

(165) En maermaetelijke vaert
maetelijke - matige,geringe.

Jveet te naaeken bij der aerdt.
bij :6/.aerdt- (dicht)bij de grond.
Schoon, men schill' 'er af de veeren,

'T vlieghen zal zij niet verleeren
Schoon ...rerleeren - Ofschoon,ook alschilt(plukt)men erdeveren af,
(van die pen),ofeerder:Men schille er de veren schoon af,Alschilt
(plukt)menerde veren schoon (helemaal)af.DekommaachterSchoon
kan een aanwijzing zijn van Hooft om schoon niet op te vatten als
voegw.,maaralszinsdeel(bijw.bep.).Vgl.een dergelijk geval,L.-St.1,
p.LXVI!Het vliegen zal ze niet verleren (men lette voortdurend op
de beeldspraak pen = metonymisch vleugeldiekan vliegen).

Aerdend'alti
jdt nae de grondt
Daerze, doenze wies,in stozldt.
Aerdendt...stondt- daarzijaltijd blijftaarden naar (deeigenschappen

vertonen van)de grond waarin ze stond toen ze groeide;de pen blijft
vliegen krachtenshaaroorsprong (hetdichterlijk talentblijftbehouden).
Jae, dat m eer is, als ze speelen
V oer ten hem el, nae te queelen,

Lejd'jck haer noch toe,den swan,
Die haer aen zi
jn wieken wan.
Ja6 ...wan - Ja nog sterker:alsze (uw pen)spelend,zich vermeiend
ten hemelzou varen (zich verheffen in de lucht,omhoog stijgen),zou
ik nög van haar denken,dat ze de zwaan nazingt,die haar aan zijn
vleugelskreeg (iemand iets toeleggen = verwachten van,beweren dat
iemand ietsheeft (een eigenschapl).Vgl.W NT i.v.toeleggen kol.539.

W oordtjes zoud zi
j op die wijzen
Lichtelijk zoo hoogh doen ri
jzen
Dat het galm en werd' geh66rt
VM IANTEN IN HET HS.

l62 Dtmkt mij een vergissing bij het copiëren uit het klad.

HoorTs GEDICHTEN voos Huygxxs

Tot ontrent den hooghen JJr#f.

eenpuef,aen'fZJ//fofAmnterdam.

d6n ...ôôrdt- ,,een plaets aen 'tIJ tot Am sterdam '',aant.van H ooft
in m argine.M achteld woonde daarnietvervandaan in deW arm oesstraat.

Alochten opgezonge spraekken
opgezong6 dprc6:à6s - gezongen Nvoorden (gedichten).

(180) 'T Camperhooft die ooren maeken,
Daerghijwiltdat jk bijvat;
di6...rat- zo doen luisteren alsgijwiltdatik haardoeluisteren (vgl.
Vier en W am, 232).
W el bequam v 't hoefslaghnat.
'
F6I...hoeylaghnat- (dan)zou dedichterlijkeinspiratiesucceshebben,
effect sorteren.

W antalkoutghij,oftvw'lippen
ojt- alsof.
Niet en hadden m oghen stippen
N iet ...8tipp6n in - niet zouden hebben m ogen aanraken,even m aar
beroeren.

(185) Jn 'tgewiektepaerdt zijn bron;
'fg6wi6kt6 ...bron - bron doorPegasusgemaakt,Hippokrene (waarvan
het water de dichters bezielt).

Nojt in mi
j dat koomen kon.
Noit ...kon - Dat zou ik nooit kllnnen geloven.
ltecht daer tegens,ben jck reede

Op een lutjen nae,bi
j eede
Te verklaeren, dat ghi
j nôjt
(190) Zoo veelwi
jns en hebt gep6jt
Als van dese vocht geslobbert.

Reeltt ...geslobbert - Integendeel, ik ben bereid, op een beetje na,
(schertsendl)onderedeteverklaren datgijnooitzoveelwijn gedroA en
hebt als van dit vocht geslobberd (gulzig,in grote hoeveelheden gedroA en).

'K zeg,ghij hebt 'er in gelobbert;
gelobbert- geplast,gewaad,geploeterd.

Jae gedompelt vwen krujn.
VAAIANTEN IN HET HS.

l83 Doorojtkxiarasterkeruitdathijaan H uygens'woorden geen geloofhechtte.
Vgl.hadden ùl 184.
l84 Huygens had in Fïer en Fllzn,198 inderdaad zich volkomen negatief uitge-

drukt (no).
t),zodatH oofthetonnauwkeurigeNauwlI
j'œverving doorNiet6a,
een bewijsvan de nauwkeurigheid waarmee hijin zijn reactie op Huygens'
gedicht te werk ging.
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D' afgeloope droppen bruin

(195) Van het smetten vwer haeren,
Ghijin eenen pôtvergaeren,
W el poëetsch en potzigh,gingt,
En ons sm eeren aen,voor inkt.
D'ajgeloope ...inkt- De (van uw hoofd)afgelopen droppen,donker-

gekletzrd door hetsmetten van uw haren (die afgaven)gingtgijin een
potverzamelen om tedichten enteschertsen (op dewijzevan een dichter
en uw dichterluim botvierend)en smeerdetgijonsaan voordoodgewone
inkt.

Goedthebtghijdan blonde kujven
(200) Metpoëetsche schaftte krujven
Datze bli
jder b/klinken schier,
A1s de kant van vw papier.
Goedt...papier- Gijzijtdusbestin staatom blondeharen (vanMachteld)
met uw dichterschacht (poëtische krulpen) te krullen, zo dat ze ras
vrolijker glanzen dan de (blarlke)marge van uw papier.

Welgeschaepe zijn vw leden.
TreFelijke tooverreden
Tr6g6l%
j'
k6 - voortreffelijke.

(205) Dunken vwe lettersmi
j
En vw starrekijkeri
j.
Maeken kundtghi
j grootgetokkel,
Met vw' ongeknoopte knokkel,

ongeknoopte knokkel- onduidelijk (L.-St.,ylenig''a zonder bewijs).
Die de snaer m anieren leert.

manieren l66rt- leerthoe hijzich gedragen moet,mooieldanken ontlokt
aan .

(210) En vw keelis we1gesmeert.
'T rollen van vw koppelri
jmen
koppelrijmen - aan elkaar gekoppelde rijmen,rijmende verzen;tegelijk
woordspelend: rijmen die koppelen, tot het huwelijk bewegen. Vgl.
vlg. vs!

Heeft de kraft van afgod Hi
jmen.
VARIANTEN IN HET HS.

l97 Misschien begon Hoofteerstweer te schrijven.Ditzou in decontextpassen,
maarisnietfraai(nâvergaeren,waar 'tbijhoorten waar'tvöörzou moeten
staan);welloste de moeilijkheid op (adv.bij poëetsch enz.).
l99 De geschrapte s ofsc zou hetbegin kllnnen zijn van een verschrijving (zie
schaft in 200)ofvan een variant voor blonde,bijv.schoone.
20l Onduidelijk.
2l2 Indien ijuity zouditkllnnen zijn om hetrijm (metalofnietgediftongeerdei)
ook voor het oog y,rijmend''te maken.
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W indt zijn meisjes.'T moest'ergaen
Windt...m6i8)'6s - N w.deelvoorop.Tertium comparations:grilligheid.

Zeldzaam ,bleefz' in 't vriesgat staen.
bleejz,...staen - a1sze (de wind)in devrieshoek bleefstaan (hetgaat
nog wel eens dooienl);wind mnl.,hier vrl.genomen a1s beeld voor

meisje).

(215) Zegt ghij dat vw gaeven meer,,zi
jn
Niet als van haer glans de weerschijn?
m66r ...weer8cltijn - nietmeer zijn dan de weerschijn vanhaarglans?
(Vier en W am,228).
Goedt.H et is we1 eer geschiedt

Datvan weerschi
jn i
jsontliet.
ontliet - sm olt.

Zoud' het als een ooven gaepen,
als ...gaepen - klaarblijkelijk,zormeklaar zijn.

(220) Dat ghij zi
jt van haer geschaepen?
van ... ge8chaepen - (Vgl.Vier en W am,229) door haar geschapen.
Dat waer veel. De tiefd'is sterk,
Dat...1)661- Dat zou (al)veelzijn,Dat zou mooizijn.
Die men leidt op eighen werk.
l6idt op - legt op, koestert voor.

Vlejdtghi
j mijom Alaerdsvlei
jen?
Vlelm ...rleijen -Vraagtgijmijmetlievewoorden om delievewoordjes
(aan te wenden),die Alaerd gebruikte (toen hijmij vroeg en mijn ja
kreeg)?

Een aptekeker,aen 't berei
jen
(225) Had den dagh van doen;niet min.
Zoo veelkrujen gaen 'er in.
Een,...in - Een apothekerzou dehele dag nodig hebben om dat vleien

(het recept van zijn huwelijksaanzoek) te bereiden, zöveel kruiden
gaan erin.

Al'tgelaetje stond belaentjes;
XI ...b6la6ntj6s - het hele gezicht (van Alaerd)stond bedrukt.

Halve zuchjes,heele traentjes;
Stompe kusjes,lonkjes sneêgh;
Halre ...8n6égh - elliptische zirmen,de werkwoorden erbijte denken
stompe - vluchtig,slap,zonder dtu'
f?
sneêglb scherp, doordringend.
VARIANTEN IN HET HS.

22l Vgl.lj.
223 Onduidelijk.
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(230) 'T meeste zejd'hi
j)alshijsweegh.
al8- toen,terwijl.

'T vier en moethem zeernietbi
jten,
Die zoo lujde brandt kan krijten,
'T vier ...kri
jten - (ietwat critisch tegenover Huygensluide klachten)
brandt - (het woord)brand.
Door een keel,daer hitt' in haert,
ltaert- verzengend waaien,blazen.

W il geen' stemm e bovenwaert;
G ïI ... bovenwaert - wil geen woord naar boven.

(235) Dachtjck;in 'tgelaet van deesen
d668en - zo iemand (als in 233,234).
K unnen enkel' ooghen leesen,
enkel,ooghen - ongewapende ogen,ogen zonderbril(hetligterimmers
dik op).
W at in 't hart geschreven staet.

Vaertghi
j in den haegh zoo,m aet?
Fc6rf binnnblaén - Doetgijin den Haag (ook)zo,makker.Kunt gij
daar(ook)duidelijk in hetvoorhoofd zien schitteren de duistereletters
van het hart? Koop je geen bril,geen bril? Ik deztk wel van niet.
Zie W NT s.v.glas,kol.40 voordezeuitdrukking:,ylfooptgij(Koop je)
geen glas? dikwijls gevolgd van:ik denk wel neen.Eene thans verouderdeuitdrukkingin antwoord opeeneongerijmdebewering.Misschien
is de betekenis:moet je geen bril hebbenb''Volgen enige vbb. (Hij
trouwe?Jakoopjegeenglas?Ick denck welneen).Nu isheteigenaardige
dat hier geen ongeri
jmde bewering voorafgaat.Hooft '
w eeltdtmkt me
m et de hem bekende uitdrllkking. H ier is het inderdaad niet nodig
een briltekopen.H etgaatimm ersom hetzien van watin 'thartomgaat,
in het gelaat, m et ,yenkel' ooghen''. Dat kan m en in den Haag ook.
Daar koopt m en geen bril voor, inderdaad niet. D ie zou niets baten

(vs.243-246).
Ft4erf. maet?- Doetgijin Den Haag zo,vriend?(Er spreekttwijfel
uit deze vraag en de volgende.Oprechtgevoelspreekt onmiddellijk uit
het gelaat,heeft geen woorden nodig (waar hij om vraagt!).

Kunt ghi
j daer in 't voorhooft schettren
schettren - schitteren,zich duidelijk vertonen (tegenstelling metduietrej.

(240) Duidlijk zjen de duistre lettren
Van het harte,koopt ghij geen
Glas,geen glas? Jck denk we1 neen.
glas - oogglas, bril.
VARIANTIN IN HET Hs.

23l Vermoedelijk nijpen begonnen,verbeterd tot b%j'
ten om het rijm zuiver te
m aken.

238 Indien m tot M gemaakt,zou dit klannen geschied zijn ter aanduiding van
de (aangesproken)persoon.
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Glasen Cristali
jn totbrillen
Moetghijhoopen geldsin spillen,
Glas ...binneblâen - verklarend bij 242:Ick dexkltwelneen.
Gla8 ...spillen - (oud vb.van de constructie met achteraankomend
voorz.,van het type:Melk heb Q geen zin in).

Cristalijn - soort (fijn)glas.

(245) Zoo ghij 'tharteensop wilt slaen
'f havt ...8la6n - het boek des harten open wilt slaan.

En doorsien de binneblaên.
En ...binneblâen - en de binnenbladen (van het harteboek)doorzien.

Alaerdswoordeloozepraetje
Meestheeftwtgekipthet Jaetje,
wtgekipt...l'
aetl'
e- uitgebroed hetjawoordje.

Datwat laegheralsmijn kröp
wat...krôp - watlagerdan mijn keel(nl.in mijn hart).

(250) Lagh alsin een i
jsendôp.
ij8endôp - dop van ijs.

Evenweljk kan nietzeggen
Dat ghij 't ook zoo aen moet leggen.
Hachelijk waer zulk een raedt.
W atweetjck hoe zij'tverstaet?
'fv6r8ta6t- 'twi1(Vgl.MNW i.v.verstaen,kol.l2,waargewezen wordt
op hetnog levende:Ik versta ( = wil,duld)ditvan kinderen niet.)

(255) Ildereene raoetnaen zoeken
Ilaer haer aengezicht te doeken.
Ildereen6...do6ken - Iederevrouw moetmen in het gevlijtrachten te
komen,aan te pakken zoalszijhet graag wil (letterlijk:de hoofddoek
plooien zoals bij haar gezicht past).

Mislijk oft zi
j waer gestelt,
M islijk ojt- Misschien dat.
Op wat woorden voor haer geldt.
voor - in ruilvoor (nogalscherp;een van de passages waarom Hooft
het gedicht onder zich hield?).
VARLXNTEN IN HET HS.

256 Onduidelijk:misschien bedoelde HooftIJd6r66n6 in 255 (noodzakelijk voor
hetmetrlam,ik vind devorm nergens;MNW geefthetwoord helemaalniet)
alsvrl.enk.acc.Men zou klannen vergelijken elkandre voor acc.vrl. enk.,
dathijin W aern.43 voorstelt.Indien degeschraptelettereen z is,zou ditde
eersteletter van zijn kllnnen zijn.Maardan wasditeen vergissing a1srefex
op vrl.ijdereene.Daarom hersteld tothaer.Tevenswerd na6totnaer.In het
gebruik van na,naarzie ik bijHooftgeen vaste lijn.Ook 1 1636,ofschoon
hijdan naertpost)doornaevervangt,gebruikthijnaeook nogvoorsectmdum.
Dedifferentiëring,doorverschillendeRenaissance-grammaticibepleit,(Zwaan,
182,Van Heule,uitg.Caron 1,35)gaatin 1636bijHooftdusnog nietzover

a1s bij ons nu.
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Vastaertjen,hoe 'tzalgelukken
gelukken - aoopen,uitslaan.

(260) Zoud'mij konst zi
jn wt te drultken,
Zoud' ...drukken - Zou ik moeilijk klannen zeggen.

Altijd ishetvraeghen vrij
En het weighren staet 'er bij.
Zoudze zulk een' storrem afstaen ?
8torr6m - storm aanval,storm loop.

aj8taen - ten einde toe standvastig verduren (W NT 1,i.v.kol.1523).
Neenze: zietgh'haer voor zoo straf aen 8
.
8tvaj- sterk,stoer,taai.

(265) Jaeze:zijgeloofttelaeuw.
zïp'...laeuw - zij heeft te weinig vertrouwen in de zaak,gelooft (u)
te weinig.

Neenze:Vastaert is te gaeuw.
gaeuw - is haar te vlug af,verschalkt haar.

Jaeze: z' heeft geen' zin in zoenen.
Ileenze:Alinnezon doet groenen.
M innezon ...groenen - zoals de zon doet groenen,zo doet de M izm ezon

groenen (= tot de min geneigd,dartel,minziek)zijn.
Jaeze: z' hangt haer'm oeder aen.

(270) Neenze:dat kan over gaen.
Jaeze:z'is te jong van jaeren.
t6 ...jaeren - Machteld wasnog jong.Haar ouderswaren in 1602 getrouwd.Zij was dus maximaal 20 in 1623.

Neenze:jongl'e zietmen paeren.
Jaeze:zij zoekt maeghdooms lôf.
Neenz':een ijder steekt nae 't hof.
steekt...ltoj- streefternaardathaarhethofwordtgemaakt;misschien

tegelijk ook:streeftnaarhet hof,is verlangend aan het hofte komen
(in ditgevaldooreen huwelijk metdediplomaatHuygens);ltoj:zoalsin
##het hof m aken'' of vorsteV of; steken nae, zie W NT i.v. kol. 1211.

(275) Jaeze:z'heeft te veele krö6nen.
Neenz':hij magh de zijn we1töönen.
Jaez':hi
j heeft der daeghen veel.
ltIj'...'
ve6l- (Huygenswasop 4 sept.1623 27 geworden)hijiste oud.
VARLXNTEN IN HET HS.

272 W asjongernietduideli
jk genoeg?Hooftbedoeldehetgesubstantiveerde adj.
comp.mv.Ook koniongerin dezezin alsadv.worden opgevat.Deverbetering
toonde duidelijk de bedoeling,terwijlpa6r6n scherpere formulering was dan
het vagere 'f klaeren.
273 De verbetering herstelde de parallellie m et de voorgaande en volgende vss.
275 Vgl. 19, 221.
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N eenze: 't is het passe scheel.
h6t ...sche6l - het passende verschil.

'K magh hier bij een speltje steeken.
(280) Als'tv moght aen jae gebreken
Lijden zoudt ghi
j,zoo jck meen,
Vastaert, v m et dus een neen.

Al8 ...n6en Verschillende interpretaties zijn m ogelijk:Als ge het
jawoord niet krijgt,zoudt ge naar mijn mening u moeten neerleggen
bijzulk een neen (afwijzing).Het is echter mogelijk dat Hoofttegelijk
schertsend zegt:A1s ge tekort komt aan ja (zoals in de vss.erboven,
m .a.w.alsziju wil),moest ge m .i.u maar schikken in zulk een neen
(nl.zoals in de voorafgaande vss.gebruikt,zij accepteertu dan dus).
Lijden ...'
t4 verdragen,zich schikken in.

Zoetjes,toefwat:noch een woordtjen
Jck v bi
jten moet in 't ö6rtjen,
(285) Dat mi
jn hööfjes rammelrad
mijn ...rammdrad - omschrijving voor mond (vgl.rammelkast voor
m ond,W NT i.v.rammelen,kol.240).

Schoontjesschiervergeten had.
Schoontje8 '
schï6r - bijna schoon,bijna helemaal.

Spreekje 't mejsjen blond van haeren,
Past vooral haer te verklaeren
Pa8t- Denk erom .

Klaerder,dan ghi
j t mi
j bediedt,
bediedt - uitlegt,verklaart.

(290) Vastaert,oft ghi
j 't meent oft niet.
1623.

VARIANTEN IN HET HS.

278 H ooft vergiste zich, begri
jpelijkerwigze,nadat m de twee voorgaande vss.
steeds z' had gestaan. Nu moest het (metrischl
)z6 zijn.
280 Ondui
delijk:Hooftbegonmogelijk ontbrekenteschrijven,maarwaarom moest
dit gebreken worden?
282 Ondui
delijk:Hooftislaterovergegaan totoplossing van zulken totzulk een.

H ierverving hij eerst (omgekeerd)zulk 66/,door zulken (waarom ?)en veranderde toen tot dus een (waarom ?).
283 Hooft wilde herhaling van Va8taert (282)vermijden.
284 Onduidelijk:de woordorde wordt door de correctie danig verstoord zonder
dat ik de winst hiervan zie.
285, 286 D e geschrapte regels klannen geluid hebben:

Dat met almijn lijmerij
Jck vergat ten (naesten bij).
W aarom bevieldit Hooft niet? Misschien om dat lijmerij allerleibetekenis
kon hebben (rijmelarij,maar ook:gezeur,getreuzel,gebeuzel.Vgl.W NT op
lijmen,lijmerij)?

111. GE D ICH TE N OP D E O TIA

Overzicht van de geraadpleegde bronnen

Om 't wtkoomen der dichten:Nienw,en nietA6r boore r'
#znel
1) Derderijmkladboek fol.23V-24V (= hs.A,blz.432-434).
2) Huygens'Otia van 1625,p. (22j-(24)= (c)3V-((c)4Vj.
3) F6r/r6'
4 1671,Vervolgh (der) Gedichten,p.288-289.
Sonnet:PoogktgA'
(/,metvlietvan rov'
w
1) Derderi
jmkladboek fol.25R (= hs.A,blz.435).
2) Huygens'Otia van 1625,p. gl3j= (b)3R.
3) Gedichten 1636,p.233.
4) Gedickten 1644,p.89.
5) W evken 16ï1, Gedichten,P.149.
Op de Leedighe wren:Ooren8tvikken,zieljackt8 gaeven
1) Huygens'Otia van 1625,p.g14j-gl6j= (b)3V-g(b)4Vj.(Exemplaar
U.B.-Amsterdam 2456 A 17.)
2) Gedicltten 1644,Aoch eenige D ICHTIN,p. 241-246.
3) F er/rezl1671,Vervolgh (der) Gedichten, p. 289-290.

IN LEID IN G T OT D E TE K STE N
D e twee in handschrift overgeleverde gedichten'sluiten in het derde

ri
jmkladboek aaneen.l)Een probleem daarin vormt de kraag waarom
onder beide de dateringen werden doorgehaald.Echter,ook de dateringen

onder andere gedichten zijn doorgehaald en metnamenog negen van de
tien overige datauit 1625 ofvermoedeli
jk 1625.2)Hetli
jktwaarschijnli
jk
dat met het verwijderen van de datering samenhangthet aanbrengen
invelegevallen vaneen sluittekenonderdegedichteneninhetbijzonder
ook deplaatsdaarvan.3)Daardezeproblematiek slechtsin brederverband
kan worden behandeld en m et nam e de reeks gedichten van 1625 voor
Suzanne van Baerle betreft, wordt hier thans volstaan m et alleen de
signalering.
Naast hetgeen in de Verantwoovding van de tek8teditie over de bronnen
en de keuze der gepubliceerde redactiesten aanzien van de Otia van 1625
isgezegd,dient hier nog hetvolgende te worden opgem erkt.De redacties

in de Otia van de tweeeerste gedichten vertonen een aantalafwi
jkingen
ten opzichte van die in Hooftsri
jmkladboek,vooralNieuw,en nietAer
boove KJ
ï'-64. D aar deze varianten slechts binnen het kader van een
onderzoek van de verhouding van de Ofïl-druk a1s geheel tot de over-

geleverdekopi
jen binnen dewijzewaarop Huygensdekopij,metname
die van verzen van anderen,.gereed m aakte,kunnen worden geëvalueerd,
werd binnen de opzetvan deze editie geheelafgezien van een tekstkritisch
onderzoek van deOfïc-redacties.Notering van devarianten bleefdan ook

in de editie achterwege.W aar Hooft in het ri
jmkladboek wijzigingen
aanbracht,heeftOtia1625steedsdelaatstelezing,eenenkelespelafwi
jking
uitgenom en.
Het derde gedicht,Ooven8t
vikken,zïeljqchf:gaeren,werd,bijontbreken
van een handschrift,uitgegeven naar de redactie in de Otia,en welin het
exem plaarvan de U .B.van Am sterdam 2456 A l7.Een voorlopige peiling

waarbi
jdezeredactiewerd vergeleken metdiein een (vooreen onderzoek
van dedrukgeschiedenistegering)aantalandereexemplaren,brachtgeen
verschillen aan het licht.Van collatie van exemplaren op breder schaal

1) Gezien de opnamein hetderderijmkladboek iserdusgeen eA elegrond voor
W orps veronderstelling in dl.IX ,p.22 ad dl.II,p. 334,m et herroeping van het
daar in noot 2 gestelde.

2) DeuitzonderingisdieonderPsalm 45 (M ijn toghtiglthart)opfol.26V.
3) Vgl.de manuscriptologische aantekeningen bij het slot van Psalm 23,45,
l03 en 6 op resp.blz.30,44,58 en 74,vooraldie op blz.30 en 44 in:P.C.H ooft,

Pealmberijming6n, Amsterdam 1961. çproeven '
pcs tekst 6n cozzlpz6nftzcr voor :6
uitgave m zùHoojts lyriek I.)Verh.Kon.Ned.Ak.van W et.,afd.Letterk.,N.R.
dl. 68, No. 2.

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

m oest binnen het kader van de voorbereidingen voor de editie van deze

Proeveworden afgezien.Hetis dusmogelijk datvoortgezetonderzoek,
datdanhopeli
jkzalkunnen steunen op deteverwachten publicatievan
een studie over de Ofïl-druk als geheel,gegevens zalopleveren op grond
waarvan in dehiergepubliceerde redactie correctieszullen moeten worden

aangebracht.l)
1) Vgl.hetverslag van een voorlopig onderzoek naardeX ukgeschiedenisvan
VondelsOvidius-vertalingvan 1671in:W .GsHellinga,Kopij6ndrukind6N6d6rland6n, Am sterdam 1962, p. 149-150.
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Om 't wtkoomen der dichten van

H.Constantijn Hujghens.
Nieuw,en niet herbooreri
jmen,
Diede strengste zielen swijmen,
Dobbren jae verdrenken doet,
Jn de weeligh' overvloedt

Der geleese lekkernije,

(5)

Die dat borst der Poësie

Hujghensvlieten laetvoor zôgh,
Komt ghi
j niet te voorschi
jn nöch?
Poësi
j,o die ten eeten
Daeghlijx bi
j Juppijn gezeeten
'T wellekoomste zelschap zijt,
Dat hem maektzi
jn hooftsweer qui
jt;

(10)

Die hem best verbindt de zeeren
Door de zorghen van 't regeeren

Diep gebeeten in zi
jn'geest,
W en een liedtzi
jn leedtgeneest,
Dat geen Esculaep kon klejnen;

(l5)

W t het hem elsch porçelain, en

(20)

Gani
jmeeds Cristalen kelk,
W int ghi
j over,deese melk.
deenert TW6l!6d@ 8 van godinnen
Die de zaedzaem heit verwinnen,

(25)

eollation. dchferlqerfjed,daerhaerhart
Meêverfroijtterslaepgang wart,
Nectarnoch niet,maerzi
jn mostje,
Zi
jn het drankje zi
jn hetkostje,
Daer hetz6gh afisgegroejt,
Datter wt dat borsje vloejt.

TRANSLITTERATIE

VS.21 Tajdlestja in de tekst en dessertin margine niet in afwijkend schrift,
m aar onderstreept.

vs.23 Anhternaerties in de teltst en oollation.in margine niet in afwijkend
schrift, maar onderstreept.
M ANUSCRIPTOLOGISCM

AANR KENINGEN

vs. 9 Poëgz+ llslij
vs. 13 verbinEt+ )(d)t - Dezecorrectie waarschijnlijk aangebrachtvöörhet
volgende woord werd gesce even.

vs. 14 van 't (-ge)regeeren - Begon Hooftabusievelijk g6e8tte schrijven
dat in de volgende regel op deze hoogte staat? Dan zou het dus een

copieerfout zijn.
vs.16 (- (A+q(W)qWen - Hooft begon dus metd (l8?),overschreefde
2 m et een G en begon vervolgens opnieuw.

vs.26/27 fol.23V/24R.
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'T heughtm e dat het wist te teelen,

(30)

Jn mi
jn ooren kraenekeelen,
En, a1s door een dichte zeef,

Door mijn'zinnen lekken bleef.
Open staen mijn'geestzi
jn'adre'
N u en snakken
allegaedre,
!

(35)

Als,bi
j brandt,nae bron,de vis,
N ae de lieve laeFenis.

Alle jeughjeshier nae haeken;
(40)

Zoo die schand van 't m innen m aeken,
En van 't rainbekennen zond,
l
m een,ten m insten,m et de m ond,

A1s die dri
jven dat een ridder
Speelt hijnietden minnebidder,
En zi
jn eighen hartvergeeft,
Zonder hart en leeven leeft.

(45)

Hier nae jööken allegri
jsen,
Alle dwaesen,allewi
jsen,
Die 't m aer hebben eens ggproeft,

(50)

Ilder hoopt wat hi
j behoeft.
D'ouwde waent dat hij verkindren,
En zijn jaeren zullen mindren,
Afgedreve door dat zap.
Dwaesheit zoekt 'er wetenschap.

Wijsheitzoekt'er malligheeden,
M aer gezult in eek van reeden,

(55)

Dat haer 'tgroen en 'tgajlvergaet.
Nut is neskheit bij de maet.
Nae de zoethei
rt zotheit:
,t wappe
En de vroetheit nae verrotheit.

(60)

W ant haer ri
jpheit alte groot
Lejdt een leeven als een'doodt.
Des m et grillen vande gekken

(65)

W ijsheits drooghte welte spekken,
Recht is datmen zich verpi
jn,
Alsz'in reên gepepert zijn.
Ri
jmers zulk gerecht opzetten,
W elker praghtighe banketten

MANUSCRIPTOLOGISCM

AANTEKENINGEN

vs.31 En Lkommaj a1s (?)
vs.35 A1s Lkommaj bijbrandt Lkommaj (?)nae bron Lkommaj de vis,
vs.40 mondg-t plmt kommajlkommaj
vs.45 De aksanten op iôôken werden misschien later toegevoegd.
vs.56/57 fol.24R/24V.

GEDICHTEN OP HUYGENS ,yOTIA - I

K itteltongighs niet ontbreekt,
Als Apol den zeghen spreekt.

Zulke sujkerzoetezaekjes,
Zulkegeurtjes,zulke smaekjes

(70)

Overlang men kauwen m oght

W t het vrooli
jk vroede voght,
'T welk dat borstder Poësi
je
Huighens nijver alsde bi
je
M et de m eeste m iltheit straelt,
H ad het aen v nirt gefaelt,
H aeperhandt des)zachten zetters,
Vande logge loode letters.

(75)

Letter zetterspoejt v,ijet,
Ende let ons langer niet.

(80)
MANUSCRIPTOLOGISCM

AANTEKENINGEN

vs.76 gelowqhllflaelt (?)
vs.79 Letter E--zette) zetter - Achter z6tt6 viel een klad,waarom H ooft
het doorhaalde.

v Lkommaj ijet
Onder het gedicht een sluitteken.

Op gelijkehoogtedaarmee staatlinksin demargede datering doorgehaald.Hiervan werd totdusvermetepigewaarschijlijkheid slechtsde
6vanhetjaartalherkend.Opgrondvandeplaatswaardezestaatkan
daarv6ör niet m eer dan een m aandaanduiding hebben gestaan, geen

dagtekening.Op delaatsteplaatsvödrhetjaartalheeftechtermisschien
toch ïJ'gestaan.Indien ditjuistis,komen de maandnamen aprilen
86pt6mb6r t/m d666mb6r niet in aanmerking. Van de overblijvende
maandnamen kan eralleen ianuari,juniofj'
ulïhebben gestaan indien
niet metJ maar met I geschreven,terwijlaugu8tu,
s in elk gevalonwaarschijnlijk is i.v.m.de staartvan de g.Afgezien van jebruari,dat
afgekort zou moeten zijn, kàn er M art%j'of M lïp'gestaan hebben.
Leendertz 1,239 1as Xber.1624.,Stoett (I,219)hield dielezing aan.

l52
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Aen den H eere Constantin H uighens Ridder etc.

op zi
jneLedighe w ren.
SONNET.

Pooghtghi
j,metvlietvan rouw,godstoornevliet te stôppen,
Voor koninginnen oor,een perl is elke traen.

A1watvw'zanglustweeft,in 'tjuighen,zie jck aen
Voor purper,totverbandtvan koninkli
jkeköppen.
(5) Zoo stroojt de droeve dauw bekoorelijke dröppen,
En breekt,m et sprenklen blank,het bloosen van de blaên,
Als d'ongerepte roos 't ontm om m en dar bestaen,
En dat de nuchtre zon wtkipt de koele knöppen.

Alwatvw'pen ontmoet,zi
j zinkt 'ergrondigh in,
(10) Doorwroet de donkre mjjn,en spit,met spitsen zin,
H et diepe wonder wt, dat t'schuil liep inde zaeken.
D it 's m eer.D ie m eenighm ael dat wonder wel doorgrondt,
Vint daer niet wonders in dan vwe wondre vondt.

Desmoethijvan vw'geestder wondren wonder maeken.
MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs.l van g-t?qrouw
Onder het sonnet een sluitteken.

Op gelijkehoogte daarmee staatlinks in de marge de datering doorgehaald.Hiervan werd totdusvermetenige waarschijnlijkheid slechts
Apaanhetbeginen 16vanhetjaartalherkend.Geziendebeschikbare
ruimtelijkthethetmeestwaarschijlijk daterApr.1625gestaan heeft,
zoalsde (nietdoorgehaalde)datering luidtvan Psalm 45 die onder het
sonnet op fol. 25R begint.
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0P DE SEL YE.

Oorenstrikken,zieljachts gaeren,
lfartenetten,zoete snaeren,

Banden die mi
jn zinneroer
Vaster boeyt, dan eenigh snoer
Van bekooringh,de gem oeden
Die zich voor geen' wellust hoeden;

Kzonkelkoorden rank en slujk,
Die,van levendigen bujk,
(10)

Vw'geslacht en afkomst rekent,
Ende m aekt den dooden sprekendt;

Lange li
jven wervelvast
Staend'aen halsen bujk gepast,
Yder nae zi
jn'eisch gewrongen;
Tongen, buitenm ondsche tongen

(15)

Van de gallem-ri
jke Lujt;
W aeghensdie de klanken krujdt
Van de hongerige keelen,
En m et haer als vw'gespeelen,

(20)

Trouwlijk op en neder gaet,
ln een'maetschappij van maet;
Neuryzieke stem meslingers;
Tolken van geleerde vingers;
Ach wat is't u wel gelukt

(25)

(30)

(35)

Datu Hujgensdujme drukt!
Hemel-hoogh welmoogt ghy vryli
jk
StoFen op zoo hoogh een hi
jli
jk
A1s ghy door zijn handt-geprangh,
Doetaen zi
jn doorluchten zangh.
Zangh, die,m et haer staetig swieren,
Slaet de m aet van gôe m anieren ;
Die door wrevel' ooren wringht,
En m et deftigh sm eeken dwinght.
Zangh die m et de geur der reden,
sFufte zinnen kan doorkneeden;
Die de tongh tot 1of bereidt

N evens 'thart ten H em el leidt:

Opschrift Hetvoorafgaande gedichtisHooftssonnetPooghtghIj'
,datin deOtia
hetzelfde opschriftheeftalsin het Derde Rijmkladboek.DE SELVE
zijn dus de L66(* h6 wren.
vs. l Initiaal over lJ regel.
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Die m et neep van schrander schem pes
W eet de wullepsheit te stempen;
D ieze te geneesen weet,

(40)

Met een baetelijke beet.
Die den wetteli
jken Hi
jmen
Heerlijk maektmetri
jperijmen;
W el ook waerschouwt voor het quaet
Van den ingetooraden staet:

(45)

(50)

Die in pracht van mommerijen,
En devrolijkheitvan'tvrijen,
Aen den dagh brengt geenen vondt
Als die zoet is en gezondt.
Zang die met een kluchtigh praeten
Geeft in print verscheide staeten,
En een' yder weeten laet,

W at'er in het zijn,toestaet.
Zang die de gestem de Steden
Door de slaverny gestreden

(55)

LoFelijken draeven doet,
Boven Spanjes overmoedt:
D ie de D orpen van het ouwde

Ri
jn en Delleiandt,bevrouwde
(60)

M et een'M aeghd,wiens eergeklank
Hen zal hôen voor ondergank,

En all'eeuwen doordoen dujren,
Beter alsde Gôon de mujren
(65)

(70)

'tW errek hunner handen,dêen,
Ruchtbaer door een licht' Heleen.
d'Ouwde blinde die beschreven
Troyes doodt heeft tot haer leeven,
Deed wel zeven Steeden t'schrap
Staen om zi
jne burgerschap.
W at wi1 ons dan oorloghs naeken?

'kHoor,jck hoor verscheide spraekel
H eftigh en in arren m ôe,
Roepen,ons hoort Huygens toe.

Cœsarwilzi
jn (a) Tienderswenden
(b) Medicjzijn'brujne benden
(75)

Veld in; en hem doen door't slaen,
ltoonler heeten oft Toscaen.

a) Decapwnd.
b) Gïpucnsïd6'A 6dïcïooll6banden6r6.
vs.48/49 p.(b)3V/E(b)4R)

GEDICHTEN OP HUYGENS' ,yOTIA 1,- III

M aer der Vranken glans de Groote

Metzi
jn'draekel (c) aen komt stoote'
Die van verre schreeuwen hard,

(80)

Ist Bartas niet,'tis R onsard.
Doch my dunkt hy niet onstelt,,zeer
Zeit, als oft hy op den Veltheer

Zi
jn'genant van Nassauw wees;
(85)

(90)

Gunt gh'hem m y niet,geeft he- dees'.
Dees is ook een van de ranken
Vande braeve stanl der Vranken,
Zulx hera naeede raekt de roena
Vande goude Lelybloem .
M aer Prins Henrik, om het leeven,
W il niet neem en als gegeven,
'tGeen hem , door geboorte, komt.

Oft zi
jn tong de zanger kromt
(95)

Schoon in drie besondre bochten,
lly en is ons niet ontvochten,
R oept hy,'kwaegh'er aen een slagh,
Zoo goedt recht niet helpen m agh.

Wi
jstmen,waermen onderW aelen,
Ouwd' oft nieuwe Room sche taelen,
Emm er m ondt van m ensche von'

(100)

Die zoo wel zijn Hollandsch kon?
Dus geraekt Europ' in roeren.
Yder hoopt het wt te voeren.

Maer de bittre Castiljaen
Ziet het m et een dwersoogh aen :

(105)

(110)

En,gelijk tot alle tijen,
Vreedevalthem't swaerstestri
jen.
Maer hier is'them grooterspijt
Vat te missen aen den strijdt,
Overmits hy niet voor zijnen
Landsman Huygens ziet te mi
jnen,
Die dat holle swetsen straf
Leerde wel den blaeskaek af,
M aer de betgesleepe spraeken
N iet en wilde roestigh m aeken
D oor dat rom peligh gemor:
En haer' gladde keelen,schor.

Maerdaerzie ick alsSabijnen
Methetopen hayrverschijnen
L68 wï6vlz dragon8.

vs.108/109 p.E(b)4Rj/((b)4Vj
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(120)

M aeghden die door zang-gevley
Steuren al dat veltgeschrey:

Om te stillen desebujen
Laeten zy zich ditverlujen.
Eedle volken die verm aert

Zijt voor't puik van't puik der aerd,
(125)

d'Eere die u doet lkrakkeelen
Is wel m et gem ôe te deelen.
Roomer en Toscaen en Vrank

Aloet genoegh zijn dat de klank
Van de Constantijnsche nooten
(130)

llenl te weenigh docht te vlooten,
Zoo zy niet geraekte naêe
ln hun' volle taelen t'Zee.

Zi
jn'geboorte,dat's een ander.
(135)

Niem andt als de N ederlander
H eeft daer yetwes eigens aen.
H ollandt heeft hem hooren slaen,

Hollandthooren geven knipjes,
Met deteere vingertipjes,
Op't getakel van de Luyt.

(140)

(145)

(150)

EFen was zi
jn suigen wt.
H ollandt sal u wel verhaelen
lfoe gepaerde llachtegaelen
Voor een' slaepdrank schonken henl
lfaere schelle waeterstem ;
En,m et op en af te vliege,
Deeden hobblen in de wiege
'tK leene wichjen;dat,aleer't

Haere li
jmen had geleert,
Scheen,aen zijn gesnikte kreuntjes,
Bezigh met gedicht van deuntjes.
Li
jdt dan dat daer roem afdraegh
Het gewest van 'sGraeven-H aegh.
'ksie dat yder vat de lessen
Van de Rey der zanggodessen
En soo ras zy vrêe geboo',
All' de granaschap, van de zoo.
Alaer zoo groot een' twist naet dichtel
d'Oogheloose zanger stichten

In zi
jn'eeuw kon:en nu wêer
(160)

Grooter Huygens als H omeer.
P .C.H OOFT.

V E R ZE N 0P H U Y G EN S' OTIA 1625, I

Om 'twtkoomen der dïc/lf6l ran V.Con8tantl
jn S'
dzjgh6l,
g
Inleiding
H uygens reageerde 13 m aart 1625 op een gedicht van 1.van Broster-

huysen,waarin deze zijn verlangen naar het verschijnen van Huygens'
gedichten had uitgesproken,m et een gedicht Aen 1.ran Arodfer/lvpdew,,

op .
$ï/l verlangnaev'fnytkomen zzàï/zlerdickten (Worp ll,l13).De titel
daarvan luidde eerst,naar W orp t.a.p.noot 2 m eedeelt. Antwoovd aen

ArodferAvït
sezàbegltinnendeNiew en nietA6rsorezlR'
jmen.Huygensvergist
zich hier,daarhet aldus aanvangende gedichtvan H ööft is.Deze schreef

heteind 1624ofvoorjaar 1625(zieonderB)en spreektereveneenszi
jn
verlangen in uitnaarhetverschijnen van Huygens'gedichten (diemidden
1625 inderdaad als ,,0tia'' verschenen m et een opdracht van 27 m ei

(W orp,Bviejwi88eling C.S'
/
zpg6zl,
s 1,l76 noot 9).
Ditgedichtvan H ooft ism et de ondertekening N .N .opgenom en in het

voorwerk van Otia 1625 (ook in deuitgave 1644,wederom metdeondertekening N.N.).In het voorwerk zi
jn o.m.opgenomen:het sonnet van
Hooft Poogktgh'
(/,met vliet ran ro'
dt'
?
zl
zijn gedicht Ooven8tvikken,
zïeljqchf,
s gaeren . beide ondertekend P.C. Hooft; een gedicht van
1.Br.(d.i.Brosterhuysen)- ditiseenandergedichtdan hetdoorHuygens

beantwoorde- enHooftsNiew 64nietA6rboorer'
tyz4el,ondertekendN.N.,
d.i. dus ons gedicht.
W aarom verscheen ditnietonderH ooftsnaam ?H uygensbeantwoordde

ditgedicht niet,maar dat van Brosterhuysen (zie boven),alduidde hij
hetaanvankelijk aan metdeeersteregelvan Hooftsgedicht.Deeenvoudigste oplossing van dezepuzzlelijktmi
j,datHuygens,zich zettend tot
beantwoording van Brosterhuysens gedicht, even in de war was, en

abusieveli
jk alseersteregelvan B.'sgedicht de eerste regelciteerde van
hetgedichtvan N.N.Hijhaasttezich deregelteschrappen,zodrahijzijn
vergissing bemerkte.Dit impliceert niet dat hij wist dat het gedicht
Nienw,en nietA6r boore,.'
://164 .van Hooftwas.Het werd,in tegenstelling totde twee andere gedichten van H ooftin hetvoorwerk,anoniem

opgenomen (ondertekening N.N.).Ook in 1644 (deze uitgave isoverigens
een nadruk,vgl.W .,Br.1,XX11).In de correspondentie van Hooft is
overditgedichtnietste vinden,ook nietin dievan Huygens.Hetblijft
raadselachtig waarom het door Hooft anoniem werd toegezonden en
anoniem in het voorwerk opgenom en, tot in 1644 toe. Huygens heeft

Hooft expresseli
jk verzochtom een gedichtvoor zijn Otia (W orp,Briefwisseling 1, 176,een brief gedateerd april 1625,waarin hi
j ook Hoofts
bem iddeling verzoekt om ,,eerdichten''van andere Am sterdam se dichters
te verkrijgen,diezekernietzullen weigeren alshi
jvoorgaat).Ook aan

Van der Burgh en Brosterhuisen vroeg hij om gedichten (Br.1, 177).
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Hooft antwoordde de 30e april(Br.1,177)en voegde ,,eenige dichten,
non animo dedncta 8ereno,m aervelntelectantinm '
persprvz?z''toe.Ditm oeten

zijn hetsonnet(Pooglttgh'
# enz.)en Ooren8trikken enz.,dieimmersbeide
metzi
jnnaam werden opgenomen in hetvoorwerk.Metdebekende,op
despitsgedrevenbescheidenheid,schrijftHooft,datHuygenszi
jnlofdichten
maarachterdievan deanderen (Reael,Vondel)moetplaatsen (Br.1,178).
Devolgordevandelofdichtenwerdechtertoch:Barlaeus(Lati
jnsgedicht),
W esterbaen,P.C.Hooft (2 gedichten),Reael,Van derBm gh,opnieuw
W esterbaen,Brosterhuisen,Vondel,Hooft (N.N.). Over Niew, en niet
Aer boover'
tjz/leozdus geen woord.Brosterhuisen stuurt ,,nog een vers''
(Br.1,179),waarmeewelbedoeld ishetvoordeOtiaopgenomen gedicht,
dataanvangtGaetnaeden ffqec/lmb'
n ro'
- gedickt.Huygensdankthem
en Van der Burgh voor hun lofdichten,ook Barlaeus,wiens lati
jnse
lofdicht het voorwerk opent.
lk zie voorlopig geen oplossing voor het raadselvan de anonimiteitvan

ons gedicht (eerst in 1671 in Hoofts Gedichten opgenomenl)
H et bestaat uit verzen van 4 trochaeën met gepaard, afwisselend

vrouwelijkenmannelijkrijm.Hooftspreektereerstzijnverlangen inuit
naarhetspoedigverschijnenvan Huygens'gedichten.Hetbeelddatverder
hetgehelegedichtbeheerstisdatvan hetzog uitdeborstvan Poe8lj,
datri
jkeli
jk voorHuygensvloeit (ditzog isbeeld voorzijn gedichten),
door hem wordt ingedronken.

Poësi
jwordthiergeheelgetekend conform defkuur,zoalsdiebijRipa
voorkomtin zi
jn Iconologia.IndebekendebewerkingvanPers(druk 1644,
p.88)vindtmendeafbeelding van ,,poesia.Dichtkonst.''aldustoegelicht:
1)Een seer schoone M aeghd in Hem els blau gekleet, waer op veele
sterren staen, wesende m et Lauwer gekroont, vertoonende haer

bloote borsten,die volmelck zijn,hebbende een seer bedachtsaem
en blosend opsicht,rontom haer kan m en & ie gevlerkte kinderkens
doen sweeven,waer van 't eene een Liere hout,'t ander een Fluyt,
het derde een Trom pet.En om het werck niet alte seer te stoppen,
so kan m en eenige van deze boven geschreven instrumenten aen
haere voeten leggen.
Poë8ie of Dichtkonst,is nae 'tseggen van Plato,niet anders als een

uyte uckinge van Godlijcke dingen,die in de gemoederen door een
ijver en Godli
jcke genade worden verweckt.
longh en schoon wortzijgeschildert,om dateen yder Mensch,hoe
wel hy plomp en bot is, door haere soetigheyt verheugt, en door
haere kracht wort getrocken.
Met Lauwer wortse gekroont,om dat dieselve alti
jtgroen staet en
voorden H em elschen blixem onbevreestis.W ant de lJoë8ie ofllichtkonst m aeckt den M ensch onsterii
jck,en versekert hem van de
ande
rs
al
l
e dingen plagh in vergetenheyt
ster:ijckheytdestijds,die
te brengen.

Het kleet vol sterren bediet de Godlijckheyt,en door gelijckheyt

GEDICHTEN OP HUYGENS; ,,OTIA11- I

159

van dieselve wort geseyt, dat de Poëten haeren oorsprongh uyten
H em el hebben.
De borsten vo1 m elck,bedieden de overvloedigheyt van de invallen

en vindingen,diewelcke zijn hetleven en de ziele van dePoë8ie
of Dichtkonst.
Datse bloosende in 't aengesichten volgepem sen is,bediet,dat een

Poëetsi
jngemoetaltijdvolheeft,vanvliegendebewegingen,diedaer
in den ijverofdrift gelijck is.
De drie kinderkenszi
jn dedrie voornaamste manieren van dichten,
te weten de Pastoralia of H erdersdichten, Lyrica of Lierdicllten,
H eroïca of Heldendichten,diewelcke m eer haeren oorsprongh,van

denatuerli
jckebequaemheyt,alsvandekonstnemen,wantmenseyt,
door een gem een gevoelen dat de Poëten geboren,en de Redenaers
of Orateurs gem aeckt worden.

Veelejaeontalli
jckedingenkondemenvan dePoë8ieseggen,sonder
vanonsvoornemenaftewi
jclten,maernuweetgewiseenyderkloeck
geest, door de gestadige oefningen van de Academien en H ooge
Schoolen,soo veelvan deze konst,dat soowy daer in wilden treden,
wy de Sonne een fackelsouden opsteken,indien wy 'tselve pooghden
teonderstaen,doordeovervloedigegetuyghnissen,dieoveraltevinden

zi
jn.W aeroverwy deze spreucken van den PrinsderRomeynscher
W elsprekentheyt,die hy aen 'thuysvan den Athenienschen Redenaer
Isocrates gaf, tot lof van de geleerde Huysen hier by we1 m ogen
voegen, dat ltet Avp,
s ran f,
socrqfe,
s wa8 al8 een 8eeckere ScAoole en
winckel van de W el8prekentkeyt.''
In de tweede druk van de Iconologie van 1699 vindt m en op p.41 de
afbeelding van Poe8ia. Dicht-kon8t., vergezeld van niet m eer dan het

volgenderi
jm :
H aar blaauwe Starrenkleed verbeeld,
D at s' in den H em el is geteeld,
D e Lauwer-krans haar duurzaam heid,

Die nooit zaldooven door de tijd.

Aangezien Hooft zijn gedicht schreefin eind 1624,ofbegin 1625 (zie
over deze datering de manuscriptologische beschrijving en de tekstbespreking),moethijgebruik gemaakthebbenvaneenvroegereItaliaanse
uitgave. Ook bi
j Vondel komt ,,poezij'' op deze wi
jze voor. Men zie
Danckdichtaan JacobBaeck,vs 37-42 (W .B.uitg.111,391),,Uw broeder
(d.i.JoostBaeck)schaftmy dickwilskost/VanHuygens,ofdenMuider

Drost/En blaackt,gelijck zijn gemalinne/In liefdetotdePoëzy,/En
zuighthaarzuivreborst;en ghy/Laaghtjonckenteêrbyhaarteminne.
''
H et zog is gevorm d door hemelse spi
js,waarbi
jhetopvaltdatnietde
eigenli
jkegodinnenspijs(hun hoofdmaaltijd),maarhun dessert,delichte
avondmaaltijd het voedsel van Poesi
j vormt.Hetzelfde geldt voor de
drank:nietnectar,maardemostervan.HetschijntdatHoofthiermee
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wil aanduiden, dat de poezie wel van hem else oorsprong is, maar toch

nietgoddelijkvan aard.Allen snakken naarditzog,dezepoezie:jongen,
ouden,dwazen,wi
jzen.Zijvinden allen hunbehoeften erdoorbevredigd.
Bi
jzonderenadruk krijgen daarbi
jde ,,malligheeden,Maergezultin eek
van reeden''.De trage zetters worden tenslotte tot spoed aangem aand,
opdat m en spoedig genieten m oge van deze poezie.
Tek8t en varianten

L.-St.1,217-219 drukt het gedicht af naar het hs.A,blz.432-434 =

3eRijmkladboek,fol.23v-24v en merktop p.374op,dathetvoorde
Otia 1625 werd gedrukt m et de ondertekening N .N .ln de uitgaven van
H oofts gedichten komt het eerst voor in die van 1671.
H ieraan kan worden toegevoegd dat het eveneens opgenom en is in het
voorwerk van Ledige (7/.
64 1644,nog steeds m et de ondertekening N .N .

(zie onder A.hierboven).
D e datering van hetgedicht is onzeker.L.
-St.leest:Xber.1624 (Dec.
1624),m aarslechtsde 6 isduidelijk en daarvoor,met tussenruimte van
één cijferoféénletter,misschieneen i
j.DeeersteletterkanX.,maarook
A.ofM .zi
jn.(Martij?Maij?Maarditzonderdagcijferen tegen devormen
a1s Januario,Junio,Maïj!)Zie manuscriptologische beschrijving.ln elk
gevalmoethetgedichtvan laatin 1624ofvan begin 1625zijn (vöörhet
sonnet Poogktgh'
(/ enz.,dat zeer waarschijnli
jk van april 1625 is).
Detekstvan Otia 1625wi
jktop enkelepunten afvan Hooftshandschrift.Afgezien van spelling- en interpunctieverschillen zijn devoornaamste afwijkingen:

Otia 1625

D6r#6Rqmkladboek

Die die borst ...
H em gebeten ...

Die dat borst...
Diep gebeten ...
m in/?6/
r6zlzl6zl
't W elk dat borst ...

39 minbelijden
73 't W elk die borst...

Otia 1644 stem t overeen m et Otia 1625.
Zijn het veranderingen door Huygens aangebracht, door de drukker?
Vermoedeli
jk welhetlaatste.Frappantisdat hetwat vreem d aandoende
neutrale lidw.voor bov8ttweem aal is veranderd in ,,die''
Gedickten 1671,dat voor het eerst het gedicht bevat in de edities van
gedichten van H ooft,heeft de tekstvan Otia 1625,afgezien van spellingen interpunctieverschillen.
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0m 't wtkoom en der dichten van

H.Oonstanti
jn Hujghens.
Om = wegens,methetoog op,terwillevan (hetgedichtisdusgemaakt
om die beweegreden nl.het uitkomen van Huygens'gedichten).

Nieuw,en niether boore rijmen,
Nieuw ...rijmen - samentrekking van:Nieuwboore en niet herboore
rijmen,d.i.:Nieuw ontstane,oorspronkelijke en niet vertaalde of bewerkte gedichten (zie W NT op nieuwgeboren,waarnaast in oudere taal
nieuwboren,vgl.mndl.nieutniel-boren en -geboren.

Die de strengste zielen swijmen,
8tr6ng8t6

m eest critische, de zwaarste eisen stellende.

swijmen-bezwijmen (swijmen...doet= huncritischvermogen verliezen
doet). MNW swimen = zwijmen, bezwijmen (Kil. defcere animo),
iauwvallen, duizelig worden, door een duizeling overvallen worden.
Ook:zweven in de lucht,zweven m et de geest in hoger sferen,zich m et
de geest verheffen.

Dobbren jae verdrenken doet,
dobbren ...doet- climax:telkenseven doetonderduiken,ja verdrinken
doet.

Jn de weeligh'overvloedt
orerrloedt- woordspelend met de letterlijke bet.van y,vloedt''dio in
het beeld past (dobbren,verdrenken).

Der geleese lekkernije,
geleese- woordspelend tussen gelezen en uitgelezen,voortreffelijk.
Die dat borst der Poësie
Poè8i6 (
Di6
Poësie met tweelettergrepige uitgang).Misschien op
een lijn te stellen met het huidige:De man diedat hetgedaan heeft,
met toevoeging aan het rel.pron.van het relativerende,afhankelijke
zin aanduidende voegw.dat,zoals dat kan geschieden bij vragende
voornw.,bijw.enz.(Ik weetnietwiedathetgedaan heeft,waardathij
hetgelegd heeft,hoedathijhetgedaanheeftenz.ZieW NT 1112,kol.2305
vlg.;W NT 1111,kol.586 vatdatop alsbep.bijborst,dathierdusonz.
ZOu Z1Jn.H et wi
jst erop dat ook thans het onz.gesl.nog hier en daar
voorkomt,althans in de Zaanstreek.Het is dus niet onmogelijk dat
Hooft als Zaankanter hier onzijdig dem.dat gebruikt. (Vgl.die in de
Otia-tekst,ook deeditieGedichten van Hooft1671).Deeersteopvatting
lijkt minder waarschijnlijk door het ontbreken van een lidwoord bij
borst.

V ARIAN TEN IN HE T n s.

Hooft bracht in het hs.enkele veranderingen aan (zie manuscriptologischo
beschrijving), die geen bespreking behoeven (een enkele verschrijving werd
hersteld,een leesteken toegevoegd ofgeschrapt,een spelling gewijzigd).
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Hujghensvlieten laetvoorzôgh,
Hul'
ghen8...zôgh-voorHuygenslaatvloeien alszog (Huygensligtaan
de borst der Poëzie, wordt erdoor gelaafd; vgl.vss. 73-75.

Komt ghi
j niet te voorschi
jn nöch?
Komt...xlch?- verschijnt gij nog niet?

Poësij,o die ten eeten
Poë8i
j - thans aanspraak (met éénlettergrepige uitgang), zonder lidwoord;vgl.der Poësie,vs.6).
Zievoordeze fguurvan Poësij,C.Ripa,vert.Pers,p.88:Vertoonende
haer bloote borsten,die volmelck zijn.(Vgl.boven A).
o di6 - o gij,die (interj. + aanspreking).

(10) Daeghli
jx bijJuppi
jn gezeeten
'T wellekoomste zelschap zijt,
Dat hem maekt zijn hooftsweer quijt;
hoojtsweer - hoofdpijn.
Dat ...quijt- dat zijn hoofdpijn wegneemt (enen iet quijt maken)
Die hem best verbindt de zeeren
D oor de zorghen van 't regeeren

(15) Diep gebeeten in zijn'geest,
Wen een liedtzi
jn leedtgeneest,
Datgeen Esculaep kon klejnen;
Di6 ...kl6in6n - 2e aanspreking.
Eseulaep - god der geneesktm st.

kl6jn6n - verkleinen,verminderen,verzachten.
W t het hemelsch porçelain, en
porçelain,6% - rijm met kl6jn6n

Ganijmeeds Cristalen kelk,
Ganijmeeds - van Ganymedes,de schenker der goden.

(20) W int ghi
j over,deese melk.
'
Fïnf ...over - verkrijgt,produceert.
46686 m6lk - dit ,,zogh''(7).

Tajelle8tje8van godinnen

deanert

Taj6ll6stje8 - dessert (aant.van Hooft).
Die de zaedzaemheit verwinnen,
Di6...rerwinnen - die,ook alism en reedsverzadigd,toteten aanzetten.

Ackternaevtlk8,daer haer hart
collation.
Aehternaerties- ,yachternaatjes''(Hoofttekentin margine aan:,ycollation'',d.i.lichte avondmaaltijd.)
haer - hun (van de godinnen).
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Meêverfroi
jtter slaepgang wart,
M 6é. wavt-doorverheugdwordtbij(voor)hetterrustegaan(yywart''
pres.,rijmendopltart.jHooftkiesthierdezevorm uitdevelebestaande
(werden,worden,warden enz.)ten behoeve van hetrijm.Men bedeA e
daarbijdateren arin klank vrijwelidentiek waren.Vgl.Crena de Iong,
G.C.ran Santen8 fïchf: W igger 6n Snappende S%
jtgen,63,waar deze
voor de taal van de beschaafde Van Santen ,,een zekere doofheid m et

betrekkingtothetverschiler/ar...zoalsdatookvoorVondelenBredero
waarschijnlijk gemaakt is''constateert.

(25) Nectar noch niet,maer zi
jn mostje,
Nectar ...mostje - nog geen nectar (deze blijft voor de goden gereserveerdl),maar toch welhet druivensap waaruit de nectar door verdere
gisting ontstaat.

Zi
jn het drankje zi
jn het kostje,
Zi
jn ...ko8tje - chiastisch gerangschikt.

Daer het zôgh afis gegroejt,
aj ...gegrosjt- uit is ontstaan.

Datterwtdat borsje vloejt.
datborn'
e - nl.van Poësij (6).
'T heughtm e dat het wist te teelen,

(30) Jn mi
jn ooren kraenekeelen,
'T heught...kraenekeelen-Ik herinnermedathet(datzogh = Huygens'
poëzie)in mijn oren lange kranenhalzen wistte doen ontstaan (die de
poëzie lang vasthouden en dus zorgen voor een langzame vertering).
En,als door een dichte zeef,

Door mijn'zinnen lekken bleef.
En,als ...bleej- En dathet (zogh)doormijn geest bleeflekken,a1s
dooreen dichte,fijnezeef(datzijnmoeilijke,inhoudrijkepoëzielangznnm
in mijdoordrong,datik haar savoureerde en langzaam in mijopnam).

Open staen mi
jn'geest zijn'adre'
Nu en snakken allegaedre,
Open ...allegaedre - Nu (na de genieting van vss.31-32) staan alle
#>aderen''van mijn geest open en snakken alle.

(35) Als,bij brandt,nae bron,de vis,
Als ...'
vis - zoals bijzormehitte de vis naar het koele water.
Nae de lieve laeFenis.
Nae- naar (bijsnakken van vs.34).

Alle jeughjes hier nae haeken;
l'
eughl
'es- jongemensen (verkleinwoord van jeugd in dezin van jeugdig
persoon,vooralvrouw) (W NT VII,1,kol.270).
Zoo die schand van 't m innen m aeken,
Zoo - zowel (...als,vs.41).
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En van 't rainbekennen zond,
zond - zonde.

(40) 'K meen,ten minsten,met de mond,
'X meen ...mond - (tussenzin),tenminste met demond,metwoorden,
m een ik.

Alsdie dri
jven dat een ridder
drijren - staande houden,beweren

Speelt hi
j niet den minnebidder,
minnebidder - bedelaar om liefde.

Ep zi
jn eighen hart vergeeft,
rergeejt- weggeeft (aan de geliefde);tegenover y,mirmebidder''.
Zonder hart en leeven leeft.

Hier nae j66ken alle gri
jsen,
)Ybken - (jeuken)hevig verlangen,haken.
grij8en - grijsaards,oude mensen.

Alle dwaesen,alle wi
jsen,
Die 't m aer hebben eens geproeft,
Di6...geproejt- Alszehetmaareenmaalgeproefdhebben (dat,,zogh'').

llder hoopt wat hi
j behoeft.
D'ouwde waent dat hij verkindren,
verkindren - jonger worden (zal).

(50) En zi
jn jaeren zullen mindren,
Afgedreve door dat zap.
ajgedre'
vn- verjaagd (die jaren).
dat zap - dat vocht, dat ,,zogh''.

Dwaesheit zoekt 'er wetenschap.

W ijsheit zoekt 'er malligheeden,
M aer gezult in eek van reeden,

M aer...re6d6n - Maaringemaaktin azijn desverstands.gezulteigenlijk
gezouten,van zultennaastzouten.Ook in deverruimdezin van cozlfijten,
in suiker inm aken.Vgl.H ooft in een brief aan Tesselscha,Van W oten,

P.C.Hoojts frï6'
p6zIII,p.316,nr.43l:dat hijzijn'galgezult moet
hebben in de sujker uwer zoetigheit.

(55) Dat haer 't groen en 't gajlvergaet.
Dat ...rergaet- zodat haar (die malligheeden)het malle en dartele
vergaat,zij...verliezen (groen = jong,pril,vandaar ook mal;groene

klap = mallepraat;ge)'
l,geil= dartel,(vaakinerotischezin)/weelderig.

Nut is neskheit bij de maet.
N'
at ... maet - Dwaasheid met m ate is goed, nuttig.

Nae de zoetheit wappert zotheit:
Na6...zotlteit-Zotheid komtdichtbij,heeftveelvan zoetheid,zweemt
naar zoetheid (aangenaamheid,iets prettigs).
wapperen = zwaaien,slingeren (MNW i.v.);wapperen Azt'::slingeren,
zwaaien naar,lijken op,zwemen naar.
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En de vroetheit nae verrotheit.
rerrotheit- Hooftsteltblijkbaarweertweewoorden naastelkaar,die
slechtsin één foneem verschillen:oe-o.Bijverdere reductie van de
vocaalvan ver-,kan deze immers geheelverdwijnen (vrotheit).

W anthaerri
jpheitaltegroot
haerrïp'
ph6ïf- (nl.van devroetheit)abstractvoorconcreet:dealterijpe
wijze (leidt een leven dat gelijk staat met dood zijn).

(60) Lejdteen leeven als een' doodt.
Des m et grillen vande gekken
W ijsheits drooghte wel te spekken,
Recht is datmen zich verpi
jn,
Alsz' in reên gepepert zi
jn.

D6s...zijn.- Daarom ishetgoed datmen zich inspant(ernaarstreeft)
om de droogtevan dewijsheid (de dorrewijsheid)goed metdezegrillen
te doorspekken (larderen,overalaanbrengen),als ze (die grillen)maar
in ,,reden''gepeperd zijn,als ze maar gepeperd zijn metverstand,bestrooid met de peper derrede (yyprolepsis''van 61-62).

(65) Ri
jmers zulk gerecht opzetten,
W elker praghtighe banketten
K itteltongighs niet ontbreekt,
Als Apol den zeghen spreekt.

ltijmer8 ...spreekt- Rijmers (dichters)maken zulk een gerecht klaar
(als in de voorgaande vss.bedoeld),bereiden zulk een gerecht,en aan
hun heerlijke schotels (lekkernijen)ontbreektnietswatde tong streelt,
aangenaam kittelt,als Apollo (god der dichtktmst)zijn zegen erover
.

uitspreekt.

Zulke sujkerzoete zaekjes,
Zulke geurtjes,zulke smaekjes
Overlang men kauwen m oght
orerlang - reeds lang.
kauwen - proeven, genieten (ietwat vri
j gebruikt, gezien de diverse

objecten van ,,kauwen'').

W t het vrooli
jk vroede voght,
vroolijk rroede - (nevenschikkend)vrolijke en vroede (de bekende vereniging van het nuttige en aangename).

'T welk dat borst der Poësi
je
Huighens ni
jver als de bi
je
(75) Metde meeste miltheit straelt,
'T welk ...8tra6lt- dat de borst der Poëzie voor Huygens (die ijverig
is als de bij)met de grootste mildheid uitgiet (doet vloeien).
H ad het aen v niet gefaelt,

Had ...gejaelt- voorw.bijzin bij69vlgg.:indien hetnietaan u gelegen
had,indien gij niet tekort geschoten waart.

l66

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS

lfaeperhandt des zachten zetters,
Haeperltandt (aanspraak)dralende,talmende,treuzelende hand.
zcchfgs zetters - langzame zetter (MNW vermeldt deze betekenis niet;
welbijhetbijw.8achte,datzacht,zqchfj6l,langzaam,op zï
p's gemak kan
betekenen.K il.sensim ,rem issim ,leniter.H et lijktmi
jniette gewaagd
ook aan hetadj.deze betekenis toe te kennen;sacht is hier opzettelijk
gekozen als antithese tot loode (zwaar,hard).
Vande logge loode letters.

Letter zetterspoejt v,i
jet,
ijet- wat

(80) Ende let ons langer niet.
let ...niet- ,yvertraag'' ons niet langer,houd ons niet langer op,laat

ons niet langer wachten (woordspelend met yyletter''zetter).

VERZEN OP H UY GEN S' OTIA 1625, 11

Aen den HeeveCon8tantin S'
àlïghes,
sRiddev etc.op zYl6Lediglte Frel.
(,,POOght ghi
j...'')
Inleiding

ln deInleidingvan Nienw,en nietA6rboorerïjznel werd ditlofdicht
voorotia 1625,tezamen methetandere(Ooren8tvikken,zïeljqchfdgaeren)
reedsgenoem d.Beidelofdichten verschenen in hetvoorwerk van Otia 1625

metdeondertekening#.0.Hoojten welnahetlofdichtvan Van Baerle,
dat de eerste plaats kreeg,en ee
n gedicht van W esterbaen,dat daarop
<
volgde.Ook werd reedserop gewezen datH uygenszelfom deze lofdichten
heeftverzocht.De briefwaarin hij ditdeed is merkwaardig genoeg om

hier op te nemen.Huygensschri
jft in april 1625 aan Hooft:
Dushebben my ten laesten mijnevrienden metden arm op straet
gesett,daerick nochtans voorgenom en hebbe sonderU E.goetvinden

niet te verschijnen; dat goetvinden versoeck ick vriendelijck in
weinighe regelen van UE.hant uytgedruckt tq mogen sien;ick sal
der het voorhooft van desen boeck maede verstaelen ende wachten

daerop detanden van devinnigstebijters.Daerzijn swareredenen,
diemy desen bedelkorfop zijdebinden,dieick mogelick van allen
meest daertegen uytgevaren hebbe.Bedriegen my mi
jne gissingen
niet,ickvoorsiewatgelegentheitsom eerlangh d'eere van UE.bywesen
te genieten.D aer sal ick met m eer woorden poogen te bevestigen,

gene ick UE.biddejegenwoordelick dese weinighe toe te geven.
Zoo verre ben ick van geweigert te willen zijn,dat ick my oock
onderwinde door UE.gunst die van andere te willen verkrijgen.
T'Amsteldam zi
jnluyden,diedeeerdichtenten mouw uytschudden,
ende sullen sy my oock een stuck dozijnwercksontseggen willen?
Seker,mijneHeere,op UE.begeerteniet;emmersop UE.voorgang
salniemandthincken willen.Soo besluytick wederom mijn versoeck
m et versoeck, dat U E. gelieve te gelooven, dat ick niet sonder
wichtigen waerom en trachte te wege te brengen,ntm nlta poëtarnm
veniatmann8anzilioqne8itzllï/lï;zullende m y voorde gunstvan allen

aen UE.eenigebeleeftheitverbonden houden,endevoordese bli
jven
lfage, desen April 1625.
Aen ditm isvallgebreken noch hooft en staert,sullende deselve noch

ontrentthien oft 12vellen druckselsuytmaken ende mijnen zetter
weinigh meeralsdryweken bezighhouden.UE.gelieveop dien ti
jt
watstaetste maken ende andere tehelpen m aken.Ick salverwachten,
dat m y daertegen desen ongebonden borstelwedergeschickt worde,

om hier si
jn'volle leden te ontfangen,ende UE.in aensienlicker
uytreedselthuyste kom en.Den H .eGeneraelReaelwilde ick gaeren
door U E.m iddel in dese requeste besloten hebben,konde ick m y
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dermachtzoowelalsdergenegentheitberoemenvan Si
jneE.eenighen
wederdienst te doen.(W orp Br.1,176).
H ooft antwoordde snel in een brief van 30 april, die hier eveneens
m oge volgen :
Dank heb UEd.voorzoo goed een gevoelen,datzy m y toevertrouwt

den moedt,om d'onbevallijckheden van een vernuft,zuinighlijk by
natuere begunstight,ende door overdaedige ongenaede van 't geluk
verbluft,tepronk te stellen,toteen diepselin de verhevene schilderye
van UEd.bloeyenden geest,die, zonder dat, genoeg uitsteekt. De
proeven van vrundtschap sluiten nem m er bet,dyn a1s 'er schaede

by is,zonderlingh van achtbaerheit,dat kostelijk kleinoodt,in den
zin van de werelt.U.Ed.heeft dan hier eenige dichten,non animo
de#vcfq 8eveno,m aer velnt Eîr
àfcftzzàfïv'
??z revbovnm. lndien U Ed.keur
weet in verscheide soorten van slechtigheit,en beter gedient waer
m et iets van anderen slagh,'t heefthaer maer een woordtte kosten,

en ick zalmy verpjjnen te doen blijken,hoe handelbaermi
jn hart
isin zoo hoogh een handt,alsdie van U Ed.W ant,om te zeggen zoo
ick 't verstae,my twi
jfeltzelveoftdese verstaen zullen worden,oft,
verstaen zijncle, niet smaekeloozer gevonden als anders. W elke
bijsterheitvan mijn oordeelU Ed.we1kan doen oordeelen,dat,al

waerdaerietgoedtsin,om in eenigh deeltebeschaemen delofri
jmen
vaniemandtanders,menzulksmeer'tgevaldanmytewijtenheeft.
1ck hebbe den H eer Generael en Van den Vondelin U Ed.Leedige
W ren te werke geholpen,en m eene U Ed.van daerietste verwachten

heeft,datbetergeaerdtza1zijn,dan 'tgeen hierby gaet,'twelk
ick dacht te doen staen nae d'eere van dat geselschap,en had m y
U Ed.neef van Baerle niet geport uit haeren naem e.Alles m et het

onvoldruckte boek zal pasen op den gestelden tijdt, drie weeken
naeU Ed.schrijven,ontfangen den zeventienden deser.Ondertussen
verplichten my gebruik en genegenheit om U Ed.geluk te wenschen

methethuwlijltvan haaren neeve ende mijn'schoonzuster.'t W elk
Godt gunne,en behoede U Ed.,Mijne Heere,in eeuwige eere en in
haere gupste
Uit Amsterdam,(den 30 van Grasmaandt 1625).

Onduidelijk is waarom Huygens zo zeer pri
js stelde op lofdichten,
waarvoor hij overigensniet voelde.W elke gewichtige redenen waren er,
om ze toch te vragen ? W erden ze door de drukker geëist?

Frappant is in Hoofts schri
jven,niet de traditionele en overdreven
bescheidenheid,waarmeehi
jovereigenwerk spreekt(Huygenswedijvert
hierinmethem),maarzijngrotebereidwilligheidom zijnvriendvandienst
tezi
jn,en zi
jn twijfelaan debegri
jpeli
jkheid van zijn gedichten.Zijvertonen dan ook in hoge m ate het m anieristisch streven naar ingewikkelde

en exuberantebeeldspraak,vooralhettweedelofdicht(Ooven8tvikkenenz.).
HetsonnetPoogktgA#'enz.iseenvoudigeren gaatook nietzoin op de
verschillende soorten gedichten van Huygens als het andere lofdicht.
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Heteerste kwatri
jn steltde klachten smeking van Biddaglt8-Bedeen
anderereligieuzegedichten (ik denk o.a.aan deprachtigeberi
jming van
Psalm 79inHuygens'UytlandigkeHevder)tegenoverdehymnischepoëzie,
delofdichten aan God (bv.Psalm ll4,deuitbreiding van de 12artikelen
en van de 10geboden).Hettweede kwatri
jn komtin een uitvoerig beeld
terug op de eerste twee verzen (de schoonheid van de klacht).In de
terzinen is het m otief Huygens'grondige kennis,de diepzinnigheid van

zijn poëzie,diedelezertotbewonderingbrengtvan datgrootstewonder:
Huygens' geest.
Tek8t en '
d/qrïtzzlf6zl

L.-St.1,2l9 drukt hetgedichtafnaarheths.A.blz.435 3eRi
jmkladboek f. 25r en raerkt op p. 374 op, dat het gedrukt werd voorin
H uygens'Otia 1625 en in alle uitgaven van H oofts gedichten.De titelis

in delaatste:Aenden H.Wï##6rHnygen8,op z'
Vzlboek,genaemtDeLeedighe
Uiven.(1nOtia 1625isdeze:Aen den Se6r:Con8tantin Svpg6zl,
sRidder,6fc.
Op ,
s.
67/à6Ledige Pr6p,.Sonnet.)
Voor de datering onder het gedicht zie m en de m anuscriptologische

beschrijving,die waarschijnli
jk maakt,dat er Apr. 1625 gestaan heeft.
Detekstvan Otia 1625isgeheelconform heths.,op enkele onbetekenende verschillen in spelling en interpunctie na.
Gedickten 1636 stemt m et het hs. overeen, afgezien van een enkel

spelling-en leestekenverschil,en van de volgende afwi
jkingen:
Gedicltten 1636

H 8.
vs. 6
12
13
14

met sprenklen blank,
meenighmael
dan uwe wondre vondt.
Des

m et 8prenkelblank,
m eenighm ael:
dan uwer wondres vondt.
Die8

In vs. 6 wilde Hooft blijkbaar postpositie van het adj. vermijden
(zoalsdoorgaansin 1636),enreddezich dooreen samenstellingtevormen.
In 12 werd een ,,adv.s''toegevoegd.

In 13 sloot Hooft dichter aan bij wonder van vs 12 en wondven van
vs.14.Voor het adj.wondve substitueerde hij wondven,waardoor nwe
m oest veranderen in nwev.

In vs.14 is die8 vermoedeli
jk scherper redengevend dan de8.
&edïcAf6zl1644 stemt overeen m et Gedickten 1636,afgezien van enkele
spelling- en interpunctieverschillen.Voor Gedickten 76/7 geldt hetzelfde.
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C. COMM ENTAAR

Aen den Heere Constantin H uighens Ridder etc.

op zi
jne Ledighe wren.
SONNET.

Pooght ghij,met vliet van rouw,gods toornevliet te stöppen,
m6tvliet'
pln rouw - meteen stroom van rouw,smart (hier:de uiting
daarvan,rouwdicht,klacht).
Gods toornenliet - de stroom van Gods toorn.D e verzen slaan Op de
Biddaglts-Bede van 1624, waarm ee Otia opent. H uygens schreef het
n.a.v.devoor9 okt.1624doordeStaten-Generaaluitgescllreven algem ene
vast- en bededag om ,,van ons te nem en de welverdiende straffe der
pestilentie en andere sieckten, m itsgaders der vyanden desseinen en

aenslagen te breecken''(W orp,II,77 noot).Misschien mogen we hier
tevens een aanduiding zien van de priesterlijke taak van de dichter,
zoals die oorspronkelijk van het dichterschap deeluitmaakte.
Voor koninginnen oor, een perl is elke traen.
Voor...oor-voorhetoorvan een koningin (koninginnen isgen.enk.).
e6n p6rl...traen - isiedere traan een parel(vgl.voor de combinatie
traan-parelSal016/,1/:46r/,166rg6b6ur6n,waarin Venusvan Brechtjestranen
parelen maakt).

Alwat vw'zanglust weeft,in 't juighen,zie jck aen
in '1iuighen - in het lofdicht,in het hymnische genre.
zi6 ... aen voor - beschouw ik als.

Voor purper,tot verbandt van koninklijke köppen.
tot ... kôppen - om hoofden van koningen m ee te omwinden,tooien

(vgl.koningirmen oor).

Zoo stroojt de droeve dauw bekooreli
jke dr6ppen,
Zoo...drôppen - grijptterug op vs. 2;een parallelnatuurbeeldwordt
gegeven ;droeve dauw ,om dat de dauw wordt gezien als de tranen door
de nacht geweend.

En breekt, met sprenklen blank,het bloosen van de blaên,
sprenklen blank - glinsterende,schitterende druppels,dieoveralverspreid

zijn;Hooftnoemtdesterren sprencklen tintelgoudtsen zegtdatietszou
verkwikken als sprenklen roo8water8 in 't c6sg6dïchf''(W NT XIV,kol.
3032).
h6t bloo8en - de rode ldeur,de roodheid.

VARIANTEN IN HET HS.

In het hs.werd slechts één correctie aangebracht:in vs. l schreef H ooft ver-

m oedelijk na van,eersteen t(van traenen?);deze werd doorgehaald,waarna hij
schreefrouw.Hetisnietonmogelijk dathij,in verband methetin devolgende
regel voorkomende traen, zich aanvaA elijk vergiste en deze vergissing onmiddellijk herstelde.
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Als d' ongerepte roos 't ontm om men dar bestaen,
A l8 - wanneer.

'fontmommen darb68ta6n - 'twaagtzich te onthullen,te voorschijn
durft te kom en.

En dat de nuchtre zon wtkipt de koele knöppen.
dat- wanneer (plaatsvervangend voegw.voor Als,vs.7).
nuchtr6 zon wtkipt - vroege, pas opgekom en zon, ochtendzon doet uit-

komen,doet opengaan (eig.uitbroedt).

A1wat vw'pen ontmoet,zij zinkt 'er grondigh in,
Al...in - (Dit is een nieuwe gedachte.)In ieder onderwerp waarmee
Huygens zich bezighoudt,verdiept hijzich grondig.

(10) Doorwroet de donkre mi
jn,en spit,met spitsen zin,
mijn - mijnschacht,mijngang (waaruit men het edele metaalgraaft)
(de pen maakt de mijnl).
8pits6nzin- (woordspelendmetspitjscherpzirmigegeest,scherpverstand.
H et diepe wonder wt, dat t'schuil liep inde zaeken.
wt- (bij spit).
datt'echvï!...zaeken - dat zich in de dingen verborg,dat in de dingen

verborgen is (f'schuillopen W NT XIV kol. 1143 = schuilen).
Dit 's m eer.Die m eenighm ael dat wonder we1 doorgrondt,
Dit'8 meer - Dit (wat nu volgt)is belangrijker,gewichtiger (dan het
vorige).
Di6 ...doorgrondt- bijv.bijz.met de waarde van een condit.zin:Als
m en en z.

dat wonder - het wonder beschreven in vss. 9-l1, dus het wonder dat
Huygens het geheim aan de dingen ontfutselt.

Vint daer niet wonders in dan vwe wondre vondt.
'
Uïp.
f...nondt- vindtdaarin nietswonderlijks,dan (slechts)uw wonder-

baarlijke vinding (inventio,hetvermogen van het vinden,vindingrijkheid).Voor hem is het enige wonderlijke in dat wonder (zie vs. 12)
Huygens'wonderbaarlijke inventie,kracht om te ,yvinden''.

Des moet hi
j van vw'geest der wondren wonder maeken.
D6s ...ma6k6n - Daarom moethijuw geestbeschouwen als het allergrootste wonder.

VERZEN OP H UYGENS' OTIA 1625,11I
Op de Ledigke F r64 ran den & 6r6 Con8tantin S '
?
1ïgh6p,d

(,,oorenstrikken ...'')
A. Inleiding
Dittweedevan Hooftsnaam voorziene lofdichtvoordeOtia 1625 kwam

reeds ter sprake bij de bespreking van het eerste lofdicht,het sonnet
Poogktgh!q,metvliet.
p1.
4ro'
aw ...Hetvertoonteenveelmanieristischer
karakterin zijn uitbundigeen veelalgezochteengeforceerdebeeldspraak.
H et hele gedicht doet aan alstypisch m aakwerk,wat niet wilzeggen dat

hetgeen verdiensten heeft.Op zinri
jkewijzeweetHooftdeverschillende
soorten poëzie van Huygens in zi
jn lofte verwerken.De strijd om het
bezit van Huygens doet wat gewild aan.M oest er een parallel worden

geconstrueerd met de stri
jd der zeven steden om het burgerschap van
H om erus?Ook de m uzen,die hetgeschilbeslissen,vorm en weleen typisch
klassiek ingrediënt.Dit neem t niet weg,dat het gedicht getuigt van veel
geest.
Dat H ooftin dit gedicht de trant van de door hem geprezen H uygens

bewustvolgde,lijktmijbuiten twijfel:nietalleen destapelingvan beelden,
heteen nog vernuftigeren gezochter dan het andere,m aarook de strakke

metrische bouw: gepaard rijmende, trochaeïsche viervoeters met afwisselend vrouweli
jk en mannelijk ri
jm toont dit.Buitenhof wees hier
reeds op in zijn B'
jdvage totdekenni8'
ptlzlC.Hnygen8'lettevknndige opwqffïzlgezl,p. 83.

B. Tek8t en vavianten
Van hetgedichtisgeen handschrift bewaard.L.-St.1,220 drukken het
afnaar de eerste druk van het gedicht in Otia 1625.W orp II,327,doet
hetzelfde. Dit is ook de tekst,die hier wordt uitgegeven.
Otia 1644 neem t het gedicht ook in het voorwerk op.D e tekst stem t
nauwkeurig overeen m et die van Otia 1625, OP enkele onbeduidende
verschillen in spelling na en een drukfout in 1644 (vs.85:ick voor ï.
s).
ln de uitgaven van de gedichten van H ooftkomt het gedicht voor het

eerstvoorin Gedichten 1644.(Vgl.L.-St.1,374)Detekstishiervolkomen

geli
jk aan dievan Otia 1625,op enkelespellingverschillen na,terwi
jléén
interpunctieverschilvan belang is voor de interpretatie (zie beneden).
ln Gedicltten 76/7 zi
jn geen afwijkingen van de tekst van Otia 1625
(welspellingveranderingen alsa ofaavoora6,gvoorgA,nivoornjenz.),
dan de volgende:

vs. 14 b'
aitemonh clte voor bnitenmonh che (niet van belang); vs. 81
ont8teltvooron8telt(herstelvanhetprefx);vs.97Fïj,
sfmen'
pporWl
j8tmen
(dusniet aaneengeschreven)en vs.l39 lnit,voor Lnyt.(belangrijk voor
de opvatting van de tekst.Dit versbehoortinderdaad bi
j hetvolgende
en de komma is dusjuister.Ik vermoed dat de pnntvan Otia 1625 en
Otia 1644een drukfoutis.nedicltten 1644van HooftheefteveneensLnyt,).
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COM M ENTAAR

OP DE SELVE.

Oorenstrikken,zieljachtsgaeren,
Ooren8trikken beeld voor de snaren van Huygens'luit (evenals de
volgende omschrijvingen), die het oor van de hoorder verstrikken,
boeien, kluisteren,vangen,gevangen nem en.

zieljacht8gc6r6Az- net (vangnet),waarin de zielen der hoorders worden
gevangen.

lfartenetten, zoete snaeren,
Hartenetten - (zi
j)desnaren vangen hethart,boeien,treffen,ontroeren
het. Men lette op de differentiëring:Oren (meer uitwendig, zintuig,
men wordt geboeid doorde tonen,klanken,luistert),ziel(de aandacht
wordtgetrokken,de geestgeboeid);hart(men wordtook diep getroffen
in het gevoel).
:06/68n461*6% Hier eindelijk het y,verbeelde''.

Banden die mi
jn zinneroer
Banden - opnieuw aanspraak tot de snaren van H uygens' luit; de

snaren zijn banden enz.
Vaster boeyt, dan eenigh snoer
di6 ...boeyt- die hetroervan mijn geestvasterbindt (zodatde geest
Huygens'koers volgt).

(5) Van bekooringh,de geraoeden
bekooringh - verleiding.

D ie zich voor geen' wellust hoeden;
d6gemoeden ...hoeden-degemoederen dieopenstaanvoor(deverleiding
van)het (zinlgenot (boeit).

Kronkelkoorden rank en slujk,
Kronkelkoorden - ineengedraaide koorden (uit enige strengen samengevlochten);opnieuw aanspraalq tot de snaren.
rank - dun.

slujk - mager,dun.

Die,van levendigen bujk,
van ...buik-nl.vankattedarmen(bujkom deparallelliemetdegeboorte
van een kind en hetcontrast met de doode (buik)van de luit,die tot
leven gewekt wordt,vs. 10).
Vw' geslacht en afkonast rekent,

(10) Ende maaekt den dooden sprekendt;
Lange li
jven wervelvast
Staend'aen hals en bujk gepast,
Lange NJ'p6Az ...gepa8t- lange,gerekte lijven (de snaren nog steeds),
door m iddelvan wervels vastzittend,m et schroeven vastgezet op hals
en buik van de luit.
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Ydernae zijn'eisch gewrongen;
Yder...gewrongen - iederop zijn toon gestemd (dooropdraaien van de
schroeven).
Tongen,buitenm ondsche tongen
Tongen - nieuwe aanspraak tot de ana6r6n:deze zijn nu tongen.
buitenmondsche - niet in de m ond zich bevindend, m aar ook tongen

(geluid makend).

(l5) Van de gallem-rijke Lujt;
gallem-rijke - klankrijke.

Jvaeghensdie deklanken krujdt
Waeghens .. krujdt - (nieuwe aanspraak tot de snaren).De snaren
dragen''hetgeluid van demenselijkestem,begeleiden het,stetmen het;
kruiden is de oudere vorm van het oorspronkelijke sterke werkw.Zie
,y

W N T W II, 1, kol. 397.

Van de hongerige keelen,
ltongerige- Hooftgaatzöver,dathijnu tegelijk aan krujdtde betekenis
toekent van ons kruiden.De klanken die de kelen voortbrengen zijn
spijsvoordie kelen (alshongerig voorgesteld),maarwater smaak aan
geeft zijn de klanken van de begeleidende luit.
En m et haer als vw'gespeelen,
haer - nl. die klanken van de hongerige kelen.
g6sp66l6n - m akkers,vrienden.

Trouwlijk op en nedergaet,
Trouwli
jk...gaet-trouw open neergaat(hogerenlager).

(20) In een'maetschappi
j van maet;
In ...maet- (woordspelend)in eenbohdgenootschap vanmaat,ingelijke
m aat.

Neuryzieke stemm eslingers;
Neuryziekestemmeslingers- Tonenvoortbrengersdiebelustzijtop zingen
(W NT vermeldt het woord stemmeslingers,geeft het citaat en zegt:
##in toepassing op de snaren van Huygens'luit.''W NT XV,kol.1388).
Ik vat het woord op als sam enstelling van stem en slinger in de zin van

hetinstrxamentwaarmee men stenen werpt.Desnaren zi
jn a1shetware
tonenwerpers.

Tolken van geleerde vingers;
Tolken ...'
oingers - De snaren,door bekwame (,ygeleerde'')hand bespeeld, vertolken de gevoelens van de speler.

Ach wat is't u we1 gelukt

wat...gelukt- wat is het geluk u gunstig geweest,wat hebt gijhet
goed getroffen (W NT IV,kol.1302).Hier dus eindelijk de uitroepende
zin (,,zinsstuk'')na de vele aansprekingen en de interj.Ach.

Dat u Hujgens dujme drukt!
dujme - (waarmee men op de luit tokkelt).
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(25) Hemel-hoogh welmoogtghy vryli
jk
vryli
jk - voorwaar,voorzeker,gerust.

Stofen op zoo hoogh een hijli
jk
stogen op - u verheffen op,u beroemen op.
ldjlijk - huweli
jk (tussen desnaren en Huygens'zang,d.m.v.zijn handtgeprangh,zijn tokkelon met de duim ).

Als ghy door zi
jn handt-geprangh,
Doet aen zi
jn doorluchten zangh.
Doet aen - aangaat m et.

doorluchten - uitmuntende,verheven,luisterrijke.
zangh - H ier pas de overgang naar H uygens'poëzie.H et voorafgaande

(lof voor de luitspeler)leidde hierheen!

Zangh,die, m et haer staetig swieren,
ataetig t
g'
&S6r6p,- ernstigo, waardige toon,m elodie.

(30) Slaet de maet van gôe manieren;
Slaet ... m anieren - aangeeft, toont, leert hoe m en zich behoort te

gedragen,goede zeden onderwijst (L.-St.1,220).Hooft duidt hier de
m oraliserende poëzie van H uygens aan.

Die door wrevel' ooren wringht,
wrevel'- onwillige,niet willende luisteren.

En m et deftigh sm eeken dwinght.
dejtigh 8meeken - waardig smeken (zonderdatdesmekerzich vernedert).

Zangh die raet de geur der reden,
s7ufte zinnen kan doorkneeden;
die ...doorkneeden - die dartele,losse, onbezozm en geesten kan door-

dringen metde geurvan het verstand,van de redelijkheid (verstandig
kan maken).

(35) Die de tongh totlofbereidt
Nevens 'thart ten H em el leidt:
Di6 ..leidt- die niet alleen de tot lofbereide tong,m aar ook het hart

ten hemelopvoert(Gods1ofdoetzingen).Ik heb nietdevrijmoedigheid,
hoeverleidelijk hetook mogezi
jn,om nerensop tevatten alsvoegwoord
in de betekenis 6a.De tekst zou daarmee beter lopen: Parallellie van
35, 36 en de tong wordt dan tot lof bereid (geschikt gemaakt),i.p.
v.
ten hem elgeleid,watvreem d is.N 6r6nsken ik echternietalsvoegwoord.
H ier wordt vanzelfsprekend bedoeld H uygens'religieuze poëzie.

Die m et neep van schrander schem pel
neep - kneep.

sohrander ach6pzp6s - scherp,vinnig schimpen (Hier wordtgedoeld op
Huygens'hekeldichten,zoals Kosteliek M al-1622-).
W eet de wullepsheit te stempen;
wullep8heit - dartelheid, ongebondenheid in het algem een.

atempen - stuiten (W NT XV,kol. 1447).
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Dieze te geneesen weet,

(40) Met een baetelijke beet.
baetdijke beet- beet die baat brengt.

Die den wettelijken Hijmen
wettelijken Hi
jmen - wettige huwelijk.

Heerlijk maekt metri
jpe rijmen;
heerlijk maekt- verheft,verheerlijkt,pri
jst.
rijps - verstandige,wijze (hier wordt gedoeld op de bruiloftsdichten).
W e1 ook waerschouwt voor het quaet
G 6I- K an worden opgevatals;goed,m et nadruk ;m aar ook alsm odaal

bijw.,datgecombineerd,metook de tegenstelling methetvorige accentueert.

Van den ingetooraden staet:
ingetoomden staet- de staat deshuwelijks(deze vss.slaan op Huygensl
M i8ogamos,datdoorHooftwerd vertaald vermoedelijk tussen 1630 en
1636,toen deze vertaling verscheen in Gedichten 1636.(Vgl.L.-St.1,
386.) Huygens'gedicht was van 1620 (W orp 1, 188).

(45) Die in pracht van mommeri
jen,
mommeri
jen - balletten,vertoningen,maskerades.Hooft doelt hier op
De8s6in d6 I'64frJ6 d'
a ball6t pz.6t
s6zlfé 4 la 56ï46 de SOAJZZI: van 1624

(W orp II,56).

En de vroli
jkheitvan'tvrijen,
Aen den dagh brengt geenen vondt
Als die zoet is en gezondt.
Zang die m et een kluchtigh praeten
mete6n /clvchfïgh praeten - met kluchtige woorden,op grappige wijze.

(50) Geeft in print verscheide staeten,
staeten - standen (Huygens'Zedeprinten worden hier aangeduid).
En een' yder weeten laet,

W at'er in het zijn,toestaet.
'
Fcf ...toestaet- wat hem,in het zijne,betaamt.
Zang die de gestem de Steden
g68tem46s'
f6tfe?z- steden metstemrecht (die in de Staten van Holland
vertegenwoordigd zijn); tevens steden met een stem, sprekend. (De
steden spreken in Huygens'Stede8temmen).
Door de slaverny gestreden

door...ge8treden-diedoordeslavernij(aan Spanje)heengeworsteldzijn,
zich eraan hebben ontworsteld.

(55) LoFeli
jken draeven doet,
Logelijken ...doet- zich met roem doet verheffen,hooggestemd doet
spreken (dat zijSpanjes overmoed hebben overwormen).
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Boven Spanjesovermoedt:
Die de Dorpen van het ouwde

Ri
jn en Delleiandt,bevrouwde
Rijn - Rijnland (samentrekking).
Met een' M aeghd,wiens eergeklank
berrouwde m6t 66s' M aeghd - als m eesteres gaf Dorothea van D orp,

aan wie de Dorps8temmen zijn opgedragen.
wiens nergeklank - (zang)welker lof (zang mnl.,vgl.vs.28).

(60) Hen zalhôen voor ondergank,
En all'eeuwen door doen dujren,
Beter alsde Gôon de mujren
'tW errek hunner handen,dêen,
B6t6r ...d&n - beter,op een betere m anier dan de Goden de m uren

(van Troje),hetwerk hlannerhanden (TrojesmurenwarendoorPoseidon
gebouwd)deden (duren).
Ruchtbaer door een licht' H eleen.
Rl
m htbaer ...H eleen - befaam d,bekend geworden en gebleven dooreen
lichtzinnige H elena.

(65) d'Ouwde blinde die beschreven
d'Ouwde blinde - H om erus.

Troyes doodt heeft tot haer leeven,
di6 ...166116n - die Trojes ondergang beschreven heeft,zodat het leeft
(1 de gedachtenis der mensen).
Deed we1 zeven Steeden t'schrap

Staen om zi
jne burgerschap.
t'seltrap staen - zich schrap zetten, vechten.

Jrat wil ons dan oorloghs naeken?
Gtzl...naek+n?- (uitroep)W ateen oorlog zaldan bijonsontbranden!

(70) 'kHoor,jck hoor verscheide spraekel
spraeken - talen (waarin Huygens gedicht heeft).
H eftigh en in arren m ôe,
in arren /4:6 - boos, toornig.

R oepen, ons hoort lfuygens toe.
ons - (raet nadruk).

Caesar wilzijn Tienders wenden
wil - zal.

Tienders - In Otia 1625 bij dit woord de aantekening:Deeumani.D.i.
soldaten van het tiende legioen.De aant.kom t niet voor in Otia 1644,

evenmin in de eerste uitgave van het gedicht (Gediohten 1644) in de
gedichten van H ooft.In H oofts Gediehten 76/7 ontbreekt de aant.ook.

Medicjzijn'brujne benden
bruine - donkere (1 zwart uniform).
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(75) Veld in; en hem doen door't slaen,
F6Id in - (bij:wenden)in het veld stm en,ten strijde doen trekken.
Huygens'Otia1625heeftbijM edicideaant.:Giouannid6'Jn dïcïeoll6
bande n6r6.Deze aant.niet in H oofts Gedichten 1644,noch in Gediehten
76/7.

R oom er heeten oft Toscaen.
6n ?levl...Tosoa6n - en doorvechten,doordestrijd,uitmaken ofhi
j
Romein zalheten ofToskaan.(Hierwordtgedoeld op Huygens'Lat.en
Ital.gedichten).
M aer der Vranken glans de Groote
d6r Vranken ...Groote- deroem derFranken,Hendrik de Grote(wiens
leven door Hooft werd beschreven).

Met zijn'draekel aen komt stoote'
M 6t .. 8toote'- komt met zijn dragonders aanrennen (draek van fr.
Xagon (lat.dracol).Hooftstelthiermetonymisch draakvoorA agonder;
de dragonders hadden een draak in hun vaandel. Zie W NT 111, 2,

kol.3248:Denaam dragon isin Frankrijk in hetlaatstder 16e eeuw in
gebruo gekom en,doordatdezeruiterseen draak in hun vaandelvoerden.

Hooft volgt dus met zijn draeken hetfr.voorbeeld.
Die van verre schreeuwen hard,
(80) Ist Bartas niet, 'tis Ronsard.
I8t...Ron8ard - Als het niet (een tweede)Bartasis,dan is het (een
tweede) Ronsard (de Hugenootse dragonders schijnen de Hugenoot
Du Bartas hoger te stellen dan de katholieke Ro> ard).
D och m y dunkt hy niet onstelt,,zeer
hy ...z66r- hij (Hendrik de Grote),heelrustig (in tegenstelling totde
heftige Xagonders).De dubbele komma geefthet dubbelrijm aan met
het volgende vers.

Zeit, als oft hy op den Veltheer

Zi
jn'genant van Nassauw wees;
alsojt...1r668-meteengebaaralsweeshijop (eenwerkelijk aanwezige)
Frederik Hendrik van Nassau,zijn naamgenoot (,,genant'').
Gunt gh'hem m y niet,geeft he- dees'.
gh'- Caesar,M edici.M etditvs.wordtgedoeld op deFranseen Nederlandse
gedichten.

(85) Dees is ook een van de ranken
66n klcx doranken - een derloten (door zijn moeder Louise de Coligny.
L.-St.1,222,noot).
Vande braeve stam der Vranken,
bra6v6 - dappere.

Zulx hem m eede raekt de roem
Z'
ulz - zodat.

kem ...raekt- hij ook deelheeft aan.

GEDICHTEN OP HUYGENS, ,,OTIA ,1- III

Vande goude Lelybloem .
Vanh ...L6lyblo6m -van Frankrijk (hetfranse wapen,metonymisch
voorFrankrijk).
M aer Prins H enrik, om het leeven,
om A6fl66ren - alzou hijervoor moeten sterven,totgeen enkeleprijs.

(90) W ilniet neemen als gegeven,
als gegeven - als geschenk.

'tGeen hem ,door geboorte,kom t.
door geboorte- rll.van Huygens (als Hollander).
komt - toekomt.

Oft zi
jn tong de zanger kromt
Schoon in drie besondre bochten,
O/f ...scltoon - Ofschoon,ook al.
b68ondr6 - aparte,onderscheiden,verschillende (Huygens dicht ook in
latijn,italiaans,frans).
H y en is ons niet ontvochten,
Hy ...ontnockten- Hijisons(nog)nietdoordestrijdafhandig gemaakt.

(95) Roept hy,'kwaegh'er aen een slagh,
Zoo goedt recht niet helpen m agh.

W ijstmen,waermen onder W aelen,
Wi
h tmen - W ijs me.
Ouwd' oft nieuwe Roomsche taelen,
'
F c6!6p,...taelen - Fransen, Romeinen, Italianen.

Em mer m ondt van mensche von'

(100) Die zoo welzijn Hollandsch kon?
konk- kende (het vraagteken hier na afhankelijke vraag).
Dus geraekt Europ'in roeren.
in roeren - in beroering,in opschudding.

Yder hoopt het wt te voeren.
Yder ...voeren - Iederhoopt zijn doelte bereiken,zijn zin te krijgen.

Maer de bittre Castiljaen
Ziet het m et een dwersoogh aen :

dwersooglt- van opzijkijkend,boos,afkeurend oog.

(105) En,gelijk tot alle tijen,
geli
jk ...tl
jen - zoals altijd.

Vreedevalthem't swaerste stri
jen.
Fr66#6...8trijen - Vrede isvoorhem dezwaarstestrijd;vredeisvoor
hem het moeilijkst te verdm en.
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Maerhier is'them grooterspijt
Vat te missen aen den strijdt,
M aer ...8trijdt- Maarin ditgevalvindt hijhet nog ergergeen kans
te ltrijgen om zich in de strijd te mengen.

Overmits hy niet voor zijnen
Landsman Huygens ziet te mi
jnen,
voor zïyoz6s ...mi
jnen - a1s zijn landsman te annexeren.
ziet- kans ziet.

Die dat holle swetsen straf
Leerde wel den blaeskaek af,

Di6...aj- die dat holle,brutale (,,straf'')pochende taaltje welvan
deblaaskaak (de Spanjaard)leerde (,,aieren''in dezin van:van iemand
leren;vgl.afzien (dekunstetc.)).Huygenshad hetSpaansgeleerd van
Spaanse Joden te Amsterdam. Zie D.Th.Enklaar,Spaanse A'
ulp bij
N6#6rJcAz#86 moeilijkheden 1F,N.Tg.52,p.275,met noot 4.
M aer de betgesleepe spraeken
N iet en wilde roestigh m aeken

(115) Door dat rompeligh gemor:
En haer' gladde keelen, schor.
M aer ...8chor - maar de meer geslepen (glad,glanzend is het beeld
tegenoverrompeligh van vs.l15 = ongelijk,oneffen,stroef) talentbedoeldzijn zijngedichteninlatijn,italiaans,frans)nietwilderoestigmaken
door dat stroeve (onwelluidende)gebrom (van het spaans)en hun (nl.
van latijn enz.)gladde (zoetvloeiende)tonen (niet)schor (wilde maken).

Maer daer zie ick als Sabijnen
Sabijnen - Sabijnse maagden.

Methetopen hap.verschijnen
open hayr - loshangend haar (W NT II,kol.509).
M aeghden die door zang-gevley
Alaeghden ...- de ATuzen (vs.154).

(120) Steuren al dat veltgeschrey:
Steuren - onderbreken, doen ophouden.

reltgeschrey - krijgsgeschreeuw.

Om te stillen dese bujen
Laeten zy zich ditverlujen.
Laeten...rerluien-zeggen zijdit,maken zijditbekend (zievolgendevss.
123-152).

Eedle volken die verm aert

Zi
jtvoor'tpuik van'tpuik der aerd,
(125) d'Eere die u doet krakkeelen
d'E6r6 - nl. van het ,,bezit''van H uygens.

Is wel met gem ôe te deelen.
Is ...d66l6n - is welin dermizme (ge-moe = consensus,instemming,
inwilliging,toestemming)te delen.
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Roomer en Toscaen en Vrank

Moet genoegh zi
jn datde klank
Van de Constanti
jnsche nooten
(130) Hem te weenigh docht te vlooten,
Zoo zy niet geraekte m êe
ln hun' volle taelen t'Zee.

dat. t'Z66 - dathethem (Huygens)toescheen,datdeklank van zijn
noten (zijn zang,zijn gedichten)te weinig y,dreef''(vlooten = drijven,
hier beeld voorlichtzijn),te zwaarwas,als ze (die klank)niet ook in
hlm (van Romein enz.)volle (rijke,ook klankrijkel)talen in zee raakte
(Huygens'poëzie dus gedacht alsietswat in detalenzee drijft,en dat,
indien die poëzie alleen hollands ware,te zwaar zou zijn.)

Zi
jn'geboorte,dat'seen ander.
dat 'e een ander - dat is een andere zaak.

Niem andt a1s de Nederlander

(135) Heeft daer yetwes eigens aen.
H64t ...a6n - heeft daar enig bezit aan,bezit daar iets van.
H ollandt heeft hem hooren slaen,
alaen - nl. op de luit.

Hollandthooren geven knipjes,
Met de teerevingertipjes,
Op't getakel van de Luyt.
g6tak6l-desnaren (W NT XVI,803i.v.takelen:,,takeling''doorHuygens
ook fgtmrlijk gebruikt).

(140) EFen waszijn suigen wt.
Egen ...wt- (bij voorgaande)toen hij nauwelijks met zuigen had
opgehouden, nauwelijks van de moederborst af was, (omkering van:
Effen ...wt, (of)Hollandt heeft enz.).
Hollandt sal u we1 verhaelen
Hoe gepaerde Nachtegaelen
g6pa6rd6 Naehtegaelen - twee nachtegalen,een nachtegalenpaar. W aar

schijnlijker symbolisering van muziek en zang,die Huygens van zijn
prilste jeugd hebben vergezeld en opgekweekt.
Voor een' slaepdrank schonken hem
Haere schelle waeterstem ;
eoh6lle waeterstem -luide,helderklinkende stem (waterstem = stem zo
helderalswater?ofmoeten wijdenken aan twee zangstersdie aan het
(een)water woonden?).

(145) En,met op en af te vliege,
D eeden hobblen in de wiege

'tKleene wichjen;dat,aleer't
En m6t ... wichjen - speelse uitwerking van het nachtegalenbeeld.
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Haere li
jmen had geleert,
lta6r6 l%jmen - haar deuntjes,liedjes,wi
jsjes (W NT VIII,2,kol.2330:
l%j'
m .Enkele malen bij l7de-eeuwsche dichters voorhetgezang van een
vogel.Volgt o.m.dit citaat.).

Scheen,aen zijn gesnikte kreuntjes,
(150) Bezigh metgedichtvan deuntjes.
gedicht- (het)dichten,rnaken.

Li
jdtdan datdaerroema afdraegh
Li
jdt- duldt,aanvaardt.
H et gewest van 'sGraeven-Haegh.
'ksie dat yder vat de lessen
Van de Rey der zanggodessen
d6 26g ... zanggodessen :het koor der muzen.

(155) En soo ras zy vrêe geboo',
All' de gramschap,van de zoo.
All'...zoo - (zie ik)alde gramschap van de kook (bedaard).
Afaer zoo groot een' tNvist nlet dichtel
M aer- (bijd'Oogheloosezanger).Alleeh de blindezangerHomerus (kon
enz.).

d'Oogheloose zanger stichten

In zijn'eeuw kon:en nu wêer
(160) Grooter Huygens als Homeer.
6. nu OJ6? ...H om66r - en nu opnieuw kon alleen H uygens een grotere
twist stichten dan H om erus.

P .C.H OOFT.

IV. A FZON D E R LIJK E G E D ICH T EN
Overzicht van de geraadpleegde bronnen

1 Zang terbruyloft:Hejaen,meZanggodin
1) Gedicltten 1636,p.406-410.
2) Gedicltten 1644,p.265-269.
3) Werken /6/7,Gedichten,p.189-192.

Op 'trijmen

voor Grol:Octaviaen,ql,
shy r6rhïf

1. V. Vondelen, Vevoreving ran Orol, door Fredevick S esrïcà,

Pvincevan Oranje.Aoch 8ommiger gedickten op de ,
:61w68toj.
T'Amsterdam,by W illem Jansz.Blaeu,1627.(Leendertznr.202,
Ungernr.155.ExemplaarU.B.-Amsterdam 196812.)Blz.(29)=
D 3R .

2) Uedicltten 1644,p.95.
3) Werken 76/7,Vervolgh (der)Gedichten,p.292.
3 Op het D aghwerk :Daghwevk,dat den plïchf rerraet

Hs.G,stuk nr. 14 (olim l6) = fol.74 (R).
W erken 76/7,Vervolgh (der)Gedichten,p.305.

4 Op hetOrghelgebrujk:Fï6vlljtiglt'toogh
1) Hs.A,blz.567.
2) Re8pon8aprv#elf'
/
z- adantovem di88ertationi846organoïs Eccle8ii8
Conjoed.Belgii.Lvgd.Batavor.,ex oëcinâ Elseviriorum ,1641.
(Leendertz nr. 224. Exemplaar U.B.-Amsterdam 405 G 19.)
Blz. 2l.

3) Geràes 1671,Vervolgh (der) Gedichten,p.294.
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Z A N O
ter bruyloft van H eer

CONSTANTYN H VIGEN S,

Ridder,geheimschrijver desPrinssen van Oranjen,
en Io& ouw
SV SAN N E V A N B A E R LE .

Tvouwende den vl in Gra8maendt,de8 jqer,
g cla Ia cxxvll.
HEfaen,me Zanggodin,om heerlijk te vermaeren,
Metadeljken töön,'tonscheydeli
jkepaeren
Van 't bestgegaeyde paer, dat m in m et m inne löönt.

De weeld isin haer'krits.'tGaetop een hooghti
jdthouwen.
(5) H et edel hoofdtsieraedt der Aemstelsche Ionkfrouwen
Versiertmen ;en de kröön der m aeghden wordt gekrôônt.
't En is van geenen doen,m et vierige gebeden,
Te daegen, westwaert aen, de Paphisch' heiligheden,
Om over zegening van 't bruyloftbed te gaen.
(10) Onnoodigh is het,dat zich zelve zy besnoeyen

Degunstvan Epikujr,en deezer feeste moeyen.
De bruydt, voor Venus,M in, en Hym en kan bestaen.

Indien dat,in den vleesch,methaer'betaemlijkheden,
d'H eilheiligh' Eer verscheen,zy zoud'haer'eige zeden,
(l5) Hoe zinlijk datze zyn,metwanstalzien bekladt:
Niet rustend' oft z'en had gelaet en swier gebogen
Nae 't wezen van Susann';en zeggen,deze toogen

Zi
jn van de voeghlijkheidt een passer zonder dat.
W ant haer verheven geest ontzindelt in de klaerheidt

(20) Van ongefronste deughd,blinkt met de blijde waerheidt
Eenszujveren gemoeds,daernietschijnheilighsschujlt.
Alzoo dat elks gezicht gezoogen door 't geoonker

Daerheene vliet,gelijk alsnaer een lichtin 'tdonker,
W aermede d'Aerdeschim derZonneschi
jn vervujlt.

vs. l Initiaal over 2 regels.

vs.20/21 p.406/407.
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(25) Zorghvuldigenatujr,watwaertghy welberaeden,
Toen ghy die zoete ziel niet anders dacht te laeden

Alsin een lichaem haer van fraeyigheên gelijk.
W anschaepenheidt beswalkt den luyster der m anieren.
H ier m aeken een gespan het schoon en 't goedertieren,

(30)

En haerbeyd liefen waert aen aerd en hemelrijk.
Alaer lief nocht waerdt zyn kan zoo lief den hem el smeken,
D at hy ons aiaet gun van 't bi
jster hartebreken,
't sVelk uyt het woeden van den brandt der liefd' ontstaet.

Datmaeghdeli
jk vernuftweleergewoon telonken
(35) Alleen op wetenschap,nu grondelijk verzonken
In m innekom m er, weet tot haeren wi1geen raedt.

Op nieuwe wi
jze staen haer'lichjesin delôchjes.
Haer'helder'harssen zyn bedwelmt metteêre töghjes.
Haerhartje dobbert,en gantsch oneenpaerigh slaet.
(40) De zoete zinnetjensnu luchtigh zyn en wufjes,
En in een oogenblik weêr mijmerigh en sufjes.
De klôp der adren weet van geen'gerijmde maet.
Zy komt te koor;te keur;te knoop,die niet m oet glyen :
En scheydt uyt het bezit van zoo veel' heerschappyen

(45)

Haer opgedraegen door de jeughd van heusscheraqrdt.
W at lust u,koningin der harten,in te haelen

Van uw vermogen ri
jk de wi
jdtgestrektepaelen?
Oft is een hart u m eer a1s duyzendt harten waerdt?

En ghy,o Brujdegoom,en vindt gh'u niet verslaegen
(50) Van ankst,dat ghy alleen 't gebiedt zult m oeten draegen
Van haer, die duyzenden regeerde met een ri
js?
Ach,ach!wat grooter gloedt is 't,die ik zie genaeken
Vw ingewandt,nu zy is zellev' aen het blaeken,
Die zoo veel' vlam m en plagh t' ontsteken in haer ys?

(55) A1 waer 't de dapperst en bestendighst aller helten,
H y zoud' in zulk een' brandt gedwongen zyn te sm elten,

Geli
jk dewitte sneeuw by 'theetgestookte vujr.
M aer sm elt n y, dat uw ziel gesm olten in m agh vloeyen
Ter wakkre wonde, die z' heeft in haer' borst te voeyen;

(60)

En strek een balsem aen die levende quetsujr.

vs. 52/53 p.407/408.
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Ik zie uw' vuyst verlangt nae dat zy zich ontfouwe.
Ghy biedt haer d'ope palm ,het zegel van de trouwe,
Der zege zeker, zoo zy die slechs annerandt.
M aer ghy, o m aeghd, zie toe,wat gh' op u laedt voor lasten,

(65) Indien uw vingers zich vervordren toe te tasten.
Susanne, denk, gh' aenvaerdt des Prinssen rechterhandt.
Doch geene rechterhandt geschoeyt nlet ysre plaeten,
W aer meê dat hy den geen' die H ollandts vryheidt haeten,
H et bekkeneel in beukt,en 't holle brein verplet:
M
ae
r een',die dient den Vorst voor tweede tael en teken,
(70)

Stadthoudster van zyn mondt,in onweêrroeplijk spreken.
Die 't zeggen m aekt tot zien, en van een woordt, een wet.

Een'handt de moeder van die konstelijke trekkèn,
Dewelk' ons schildery van eenen geest verstrekken,

Die aen 't bevallijk lijf,in schonheidt niet en wi
jkt.
Een handt,die blijdschap kan,in droefheidts boesem ,baeren,
Als zy,m et troetelstem begaevende de snaeren,

't Gèschalder klaere keel,door leengeluydt,verri
jkt.

Deez'draeght u aelli
jk op een hart,datalzyn gröötmoedt
(80) Bestaet in dienstvaerdy,en overgeven ô6tmoedt;
Een borst,die anders niet, dan vier van vrundschap, aem t.
De schaemte m aekt u schuw.Ach!denk hoe zich doorsnyen
Gevoelt al watter leeft,van 't lieFeli
jke lyen:
Iae zelfs,dat zich der M in,nocht aerdt nocht hemel schaem t.

(85) Hunn'Mingod is de Zon.W en die haer komt verwarmen,
Ontsluyt zy zich van drooght',en a1s met open' armen,
Den hö6gen hemel lokt,dat hy haer'lust verzaê.
Des hy bewogen tot het weelderige boelen,

Komt,daelend'in haer'schoot,die vruchtbaerlijk bespoelen
(90) Met regen;en zich qui
jt a1s manneli
jke gaê.

Haer'handtreedttoe;zy rejkt;zy raekt.Maerin 'tverbeelden
Van 't groote woordt bevrucht met alle 's brujgooms weelden,
'tVerstandtweêrsteken blijft.'tOogh van 'tbegrip wordtwijdt,
En maelt,ten breedst',haer afveroorloven van kusjes,
(95) Omhelsingen,en die vervaereldkelusjes;
En hoeze,wintz'een hart,weêr gaet het haere qui
jt.

vs.84/85 p.408/409.
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Desdejsthet,daelt,en dut.Ach ishier aen geen helpen?
Haer'starren dujken in deparlemoedreschelpen.
Die werpen perlen op van waeter doorschi
jnhel.
(100) Nochtans de zedigheidt verbiedt haer 't volle schreyen,
En weigrend' over boordt de traenen te geleyen,
D oet haer tot foly 't öôgh,tot kasse dienen 't vel.
Ach m et wat verwe zal z' haer uytspraeks zin verbloem en?
Zy kan geen neen,en dar het tegendeel niet noem en.

(105)

Haer'heughnisschi
jntdie stem te bergen in een'hoek.
H oe datze 't reedschap van de taele tracht te stellen,

'tEn weetgeen'dujtschesilb van jen a te spellen.
Oft huppeltz' op haer' tong, zy is terstondt weêr t'zoek.
In welk een' arbeydt gaet haer geest, om te geleggen

(110) Van 'tlastigegelujdt,en meteen zaeligh zeggen
Telôönen 'tlijden,dathaer'minnaer nojt verdroot?
Ik zellef m oed' en m at van haer'bekom meringen
Ten eindt van adem ben, en sufend'op het zingen,

Mijn'deun besluyten zoud',indien dat zy besloot.

(ll5) Haerhartje magh nietmeer.De kneeder van de stemmen
Gevoelt bewegenis.'t Yvoor vergeet zyn klemm en.
5% Bewillight altem ael tot op de lippen nae.

Te twisten schi
jnen deez'tweeroô koraeledijken,
Wie d'eerstevoor devloedtderklank'zalmoeten wi
jken.
(120) Zy waeghthetendeli
jk,en slaekthet swangrejae.
Beslaeze Constanti
jn.Ras rep uw.hartebrander.
Vang op 't gewiekte woordt.'t En won nojt Alexander
Zoo veelin all'zyn'ti
jdt,a1s ghy op eener stondt.
H y heeft het:en om wis te wezen t' eenen m aele,

(125) Dat zy 't herroepend'niet weêr in haer hals en haele,
Verzegelt met een klevend kusjen haeren mondt.

vs.116/117 p.409/410.
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Op 'trjmen Yanden Heere Constantjn Huygens,
in't Legher voor Grol.
SO NNET

Octaviaen,als hy verhit door susters spijt
Bestoken quam ter zee de trotst der Coninginnen,
En waeghd'in eene worp,oft hy de wereld winnen,

0ftnevenszi
jnen kop zoud zi
jn dewerelt quijt,
Gebood zijn'harte slaep,in 't naeken van den stri
jdt,
Tot dat hy werd geweckt om 't vechten te beginnen.

Zoo korthad hy in dwang zi
jn'onderdaene zinnen.
O sterkezielen van min afgeleefde ti
jdt!
Hoe zelden wortnatup',zich pi
jnendeten goeden,
(10) Nu bli
jde moeder van zoo kraghtighe gemoeden!
'K en zie m aer Vastaerts ziel uytblincken a1s een baek ;

Die onbekommertri
jmt in woelen kri
jgsvervaerthe/ ,
De dagheli
jcksche doodtbesiende met bedaertheyt.
Zoo rustigh was August niet in sijn vaste vaek.

#.C.Hoop.

vs. l Initiaal over m eer dan 2 regels.
H et gedicht is opgenomen a1s tweede van de afdeling ,ysom m iger gedichten
vooren op Grolgem aeckt.'',dievolgtop Vondelsgedicht.H eteersteisHuygens'
gedicht ,,Op des H n. P.C. H oofts H enrick de Groote.''
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Op het Daghwerk van den Heere

Constantl Hujghens,,Ridderder
orde van Sant M ichael,H eere

van Zujlichem;Raedt ende gehejmschrijver van de Hooghejt des
Prinsen van Oranje.
Daghwerk, dat den plicht vervaet
'S menychen die in eere staet;
Daghwerk, dat,in weenigh stonden,
K omt kompas en streek oorkonden,

Om te doen behouderejs,
Met de schujt van 'tdoolziek vlejs:
Veel is 't waerdt voor liên en Landen,

DatghijkomtujtHujghenshanden;
D ie geen ander zedespoor

Schildert dan zijn hart verkoor.

(10)

D aer, in 's werelds onderrechten,
Praet en daedt te zaem en vechten,
TRANSLITTERATIE

Opschrift
r. 1 M isschien luidt H oofts laatste redactie niet Op, m aar 26s. Zie de

manuscriptologische beschrijving.
MH USCRIPTOLOGISCRE AANTEKENINGEN

H ethandschriftbestaatuit een lossereep van een folioblad,waarvan de verso-

zijdeblanco is.Erzijn enkelekleine aanwijzingen dathetmisschien teeniger
tijd gereed gemaaktisa1skopij,dan misschien voordeeditie-l67l.Dezeaanwijzingenkaannen echterslechtszinvolworden behandeld inhetbrederverband
van devoorbereidingen totdeeditie-l67l.Bespreking ervan blijfthierdan ook
achterwege.W elmoetworden opgemerktdathetvöördekantlijn toegevoegde
Op in regel1 van het opschrift m isschien nietvan de hand van H ooft is,m aar

mogelijk behoort tot de kopijvoorbereidingen van de editie-l67l.
Opschrift

r. l (Op)E- OpqE- G Aeny qhetDaghwerk van deln) (?)Heere - Dus
eerstOp,daarna Aen en tenslotte weerOp.Het vöör de kantlijn van
het opscllrift toegevoegde laatste Op is echter m isschien niet van
H oofts hand.

4 In Z'
ujliehem is de i misschien over 6 heengeschreven en werd de c
m isschien toegevoegd.Dan zou er dus eerst Zul'
lehem hebben klannen
staan.

vs. 8 Dat (-u wrochtenq<ghij kom tujt>
vs. 9 (-W elker penqGDiey geen ander (-spoorjzedespoor
vs.10 (-voljl-lnslaetjG E- schij Schilderty - Misschien begon Hooft
Volgttescllrijven alsvoortzetting van deeerste versievan vs.9.
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Vecht nlen ona des Leeraers zin,

En zijn'woorden gelden min.
(15)

Veelen die van Deughde schreeven,

Wischten 'tujtmetstrijdigh leeven.
Maer zi
jn letter en zi
jn geest
Schoeijen jujst op eene leest.
H öôft.
MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN

vs. 13 (1+ jlLleeraers (?)
vs. 14 En (-gelooftqzijn'woorden (- (m +jlgellin.)gelden min.- Erstond
dus eerst:En #el
oojtzïJ'
s'woorden min.Toen schrapte Hooft geloojt
en begon overmin heen g6ld6n teschrijven,haaldedaarnahetgedeeltelijk overschreven min door en schreef de nieuwe versie er achter:
g6ld6n min.
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Op hetOrghelgebrujk vanden Heere van Zujlichem,
Hujghens,Ridder,
Econstanti
jn
Raedsheere en gehejmschri
jverZi
jner
Hooghejtvan oranje.
Wie vli
jtigh 't oogh op 't boek der wereldt velt,
Jn elke soort van schepsels vindt gespelt

DesSchepperslof.Debijen en de mieren
Getujghen 's methaer'geest.Dedomme dieren,
Van groot tot kleen,jae d'alderminste worm,
Verklaeren 't,metgeschikthejt hunner form .
'T onroerend tujgh,de leevenlooze dingen,

(5)

Die zeggen 't niet alleen, maer leeren 't zingen.
H et drooghe been, het dorre hout, het tin,

Verheftzijn'stem,en zwaejtdesmenschen zin
Totdeftighejt,totootmoedt,toteerbieding
Aen zi
jnen c)od;metwonderli
jk'ujtwieding
Der woestighejt:en preektin tael,verstaen
Van Noor en Moor,Oost-en W estjndiaen.
Dank heb 't vernuft,ujtvinder van de keelen

(l5)

D es Orghels, dat de zielen weet te streelen,
TRH SLITTERATV

Opschrift

r. 1 van den (b)
MAN USCRIPTOLOGISCHE M NTEKENINGEN

Het handscllrift is een 1os folioblad dat weliswaar (op onzorgvuldige wijze)
overdwars gevouwen is geweest, m aar geen sporen vertoont dat het langere

tijd in gevouwen toestand bewaard ofvan hand tothand gegaan is.W elzijn
er enkele aanwijzingen dat hetalskopijgebruikt kan zijn,althans te eniger
tijd mogelijk gereed gemaaktis als kopij,dan misschien voor de editie-l67l.
Deze aanwijzingen klannen echter slechts zinvol worden behandeld in het
breder verband van de voorbereidingen tot de editie-l67l. Bespreking ervan

blijft hierdan ook achterwege.W elmoet worden opgemerktdat (hetherstel
van)de doorhaling van het jaartalmisschien eersttoen en dan dusnietdoor
H ooft is geschied.

De versozijde,blz.568 in hs.A,is blanco.
Opschrift:

E-Op het E-schrift)van H .)< Op het Orghelgebrujk vanden Heere
van Zujlichem ,y Constantijn
r. 2 Hujghens,Ridder, (-Heere van Zujlechemyq
r. 3 Raedsheere en gehejmschrijver Zijner
r. 4 Hooghejt van Oranje.
r. l

vs. 9 E-De)<Het> drooghe (-peetz?l,q<beeny ,het
vs. 13 (-Van)<Der>
vs.16 Des EoTqlolrghels

l93

OP HET ORGHELGEBRUJK VAN HUJGHENS

En m ent ze,m et geneughte,tot hetpujk

(20)

Haers hejls.Hetplejt,gevoerton1't slim gebrujk,
W aerujt,voorheen veelaenstootswas gerezen.
Heeft Hujghens nu beslecht;en 't Recht gewezen.
1640.

C.H ööft.

TRANSLITTZRATIE

vs. 19 Achter gerezen staat een punt,echter a1s afsluiting van een later aangebrachte correctie.In de eerste versie was de regel afgesloten door
een kom m a.Vgl. de m anuscriptologische aantekening.
MAN SCRIPTOLOGISCHE M NTEKENINGEN

vs.17 En (-sleeptjGmenty ze Lkommaj (?) met
vs.18 Hagr?+qtelrs hejls. (D + j(H)et
om E-hetq 't slim
vs.19 (-Dat oorzaek vanqGW aerujt, voog- -hqlrlheeny veel aenstoots
g-plagh te wezen,q was gerezen.
Tussen jaartalen ondertekening een sluitteken onder hetgedicht.
Hetjaartal1640 isdoorgehaald geweest,waarna hetdoorhaallijntje tussen de
afzonderlijke cijfers weer zoveelmogelijk is weggewist.Dit kan zijn gedaan
bijhetgereedmaken totkopijvoor deeditie-l67l,waar ergeen jaartalonder
staat.Ook in Respon8a prudentum van 1641 staat er geen jaartalonder.De
ondertekening luidt daar Omnibus idem., het opschrift Op h6t Orgel-Gebruik
pcs * + *. In vs. 20 i
s daarin H uygens'naam eveneens vervangen door deze

drie sterretjes.

ZAN G TER BRU YLOFT VAN H EER CON STANTIJN H UIGEN S,

Riddev,O6A6ïwdchr/'
z
p6rde8#648864 ran Oranjen,,
en
.N#r
o'
?
1Su8ann6'
pq4 Baevle
TROUW EN DE DEN VI IN GRASM AEN DT DES JAERS CIC IC CX XVII

A . Inkiding
H et gedicht is niet in hs.overgeleverd.H et versclzeen het eerst in de
uitgave derGedicltten van 1636,waarnaarL.-St.1,256 vlgg.hetafdrukte.
M en vindt hier dus opnieuw deze tekst.
De uitgave door Brandt in 1671 in F 6r/J64 vertoont slechts spellingverschillen.

Destructuurvanhetgedicht,datbijherlezingvoortdurend aan schoonheid wint en m .i. tot de m ooiste bruiloftsdichten der l7de eeuw m oet
worden gerekend,is als volgt:
'egaeyde paer''
1. Aanroep van de dichtertotde Muzeom hem '''tbestg

te helpen bezingen;(vkl-6)
2. Uitweiding over de overbodigheid der godheden van liefde en

huwelijk:de bruid kan voor hen ,,bestaen'';(vs 7-12)
3. lndien de Eer metalhaar attributen lichamelijk verscheen,zou
zi
j zich buigen voord: schoonheid van Suzanna;(vs 13-18)
4. W ant zuivere deugd en oprechtheid zi
jn door Natuur hier in een
lichaam geborgen,dat even schoon is als de ziel;(vs 19-24)
5. Schoonheid van lichaam en goedheid van hart gaan hier sam en en

maken beide dierbaar aan de hemel; (vs 25-30)
6. Toch moestook zi
j debrand derliefde ondervinden en werd haar
heldere geest bedwelmd door tedere hartstocht;(vs 31-36)
7. Nieuwegevoelensin debruid breken door:zi
jdieslechtsdewetenschappen diende,leert nu wat ,,minnekommer''is.Zij weet geen raad;
(vs 37-42)
8. Alaar dehuwelijksdag breekt aan en het huweli
jk zalin de kerk
voltrokken worden.In de vragende vorm stelt H ooft haar dilem m a in

dit belangrijke uur:W iltgi
j,die duizend harten onder uw heerschappij
had,daarvan afstand doen,om één hartgeheeltebeheersen? (vs43-48)
9. Vervolgenssteltdedichter aan debruidegom een vraag:Durftgij
het aan alleen het gezag te aanvaarden over een vrouw,die duizenden

beheersteîLiefdesgloed zalzijn hartverteren,nu zi
jzelfin vlam staat,
die,zelfkoud,zovele harten in vlam zette; (vs.49-60)
l0. A1s ooggetuige van een moeizaam tot stand komend huweli
jk
jnopenrechterhand
verteltHooftverder.HijzietdatHuygensdebruidzi
biedt,m aar het is nog geenszins zeker dat de bruid de uitgestoken hand

aanvaardt.Suzannamag erwelaan denken datzi
j ,,desPrinssen rechterhandt''toegestoken krijgt:een reden te meer om te aarzelen (vs.61-66)
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ll. De dichter beschrijft desbruigomshand verder:het isniet de
hand van een veldheer,m aar van de tolk van de prins,de hand van een

dichter, ook van een voortreFelijk musicus.En tenslotte nogmaals:
de hand van de bruidegom.Deze hand biedt hij u aan,o Suzanna!
(vs.67-84)
l2. Vs. 85-90 geeft een uitweiding met m erkwaardige toespelingen.
13. In vs.91 richt de dichter zi
jn ogen op debruid in dekerk.Zij
reikt, na lange aarzeling dus, haar hand aan de bruidegom .M aar nog

kan zij het jawoord niet uitbrengen,nog zi
jn erverstandelijke tegenwerpingen temaken.Bijna barstzi
jin tranen uit,maarzi
jweetzich te
beheersen.W atin haaromgaatbeschri
jftHooftin devss.tot 120.Eindeli
jkspreektzi
jhetjawoord,en Huygensbezegeltditm et een kus,voordat
het herroepen kan worden.
Zo heeftSuzanna zich in ditversbewustgemaaktwathetjawoordnaar
geest en lichaam voor haar te betekenen heeft.H ooft heeft we1geweten

van delangeweg van toenadering,dieaan dehuwelijksdag voorafgegaan
isen aldieoverwonnen ofnog nietoverwonnen aarzelingen projecteert
de dichterin hetmomentvan dekerkelijke huweli
jksvoltrekking.Hoe
weinigwijvan ditallesook weten,hetstaatwelvastdatSuzannaenige
tijd geaarzeld heeft,alvorensHuygensteaccepteren.Zijbehoorttotdie
zeventiende-eeuwsevrouwen,dielaatin hethuwelijk treden,zich niet
gauw binden,en eerst na veel aarzelen de sprong durven wagen. H et
volgende is een poging om uit de gegevens in gedichten en brieven tot
een reconstructie te kom en, hoe gebrekkig en onvolledig ook, van de
verhouding Constanti
jn-suzanna.
Suzanna is Huygens'nicht,watjonger dan hi
j(8maart1599gedoopt
in de Nieuwe K erk te Am sterdam ,a1s dochtervan Jan van Baerle,1605

overleden,en Jacomina Hoon,1617 overleden (W .l1,9,noot 1).W orp
zegt t-a-p.:1)
Demooie,ri
jke weeswaseen zeerbegeerlijkepartijen vader
Christiaen Huygensheeftdan ook alzi
jn
jn bestgedaan,om haarvoorzi
br
i
ef
aan
haar
van
14
Jan.
oudsten zoon Mauritsteveroveren (Ziezi
jn
1623 bij Jbrissen,Con8tantin Hnygen8,blz.129).
Constantyn maakte in een zijner brieven uit Londen (l0 Aug.1622)
allerlei gekheid over het vri
jen van zijn broeder,terwijl Suzanna in
Den Haag bij zijn ouderslogeerde (Lettve8 /rlzIm16,
9) (bij W orp,Briefw.
1, l09 vlgg.F.L.Z.q.Constantyn zelf is in 1627 haar gelukkige echtgenOOt geworden.''
D atgekheid m aken neem tnietweg,datm .i.uitdebrieven van Huygens

duideli
jk blijktdathijdevrjjagevan zijn broerkrachtig ondersteunde
en serieus heeft m eegewerkt tot een verbintenis tussen die twee.Naast
hetietwatschertsende,dathem steedseigen is,staateen positiefm eevoelen
met M aurits en steun aan diens pogingen om Suzanna te veroveren.

De zusjes Geertruid en Constantia blijken intens mee te leven.Hun
brieven (alleraardigst,bakvisachtig)getuigen ervan (Briefw.1,117,129):
Mauritsisook maareendroge,saaiekerel.Hi
jwilhelemaalnietmethen
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zingen.En Suzannakri
jgtervan langs,omdatzehem nietwilen alhun
m oeite in dezen voor niets is geweest.

In debrieven van Mauritsaan Constantijn rept hj metgeen woord
over Suzanna.

llsept.1622schri
jftConstantijnaanDorotheavanDorp:,,Jem'attends
à la prom esse que m e faictesde m 'aviser des am ours de m on bon frere''.

(Briefw.1, 121).
In een briefvan 12sept.1622 (Briefw.1,121)aan zi
jn ouders:(samenvattingdoorWorp),,lk zounogietsovermijn broederkunnenschri
jven,
maarik heb hem zelfaldewaarheid gezegd gniet in Briefw.te vindenj.
Men moetnietledig zitten bijeen zaak,dieeenszovergekomen is,maar
iink zi
jn en zich nietvernederen.''Bli
jkbaarheeftMauritszich in zi
jn
ogen te slap aangesteld.

VaderChristiaen deed,zoalsboven reedsvermeld,14jan.1623 nog
eenkrachtigepogingbi
jSuzannaom haarvoorMauritstewinnen.Vergeefs.
Bli
jkbaarwas de vrijage alin 1622 deûnitiefmisgelopen.
Er is geen aanleiding om te denken dat H uygens langzamerhand de
plaatsvan M auritsisgaan innem en.Deverhouding tussen hem en Suzarm a

bli
jft gewoon hartelijk.
Dorothea doet hem de groeten van ,,den Trillo'' (d.i.Lucretia van
Trello,tante van Dorothea van Dorp en goede vriendin van Huygens)
en ,,hetschoonekint''(Suzanna?)in een briefvan 30mei1624 (Briefw.1,
170).
In een vorige briefvan 23 mei 1624 (Briefw.1, 169)zegt zi
j op de
bruiloft van De Vogelaer in Amsterdam met ,,
Baereltgen''op zijn gezondheid te zullen drinken,wat zi
j bli
jkens de briefvan 18 juni 1624
(Briefw.1,172)ook gedaan heeft.,,A1datter fray is,datis Baereltgen.
W ij hebben samen dickmaelU.E.gesonthijt gedroncken.''In e1k geval
bli
jkthieruiteen goedeverhouding tussen H uygensen Suzanna.Ook een
gedichtje van 7 september 1623 (W orp II,9)getuigt daarvan.
Niettemin ishetopmerkenswaard datHooftin zi
jn Koelteran antwoovd
dat
(vs.88),kort voor 7 febr.1624 gedicht,zegt Huygensnietvatbaar
wasvoor de ,,Baereli
jke Minne''.Ditzou erop kunnen wi
jzen datzijin
dietddreedsmeerdan enkelsympathievoorConstanti
jnheeftgekoesterd.
M aar ik durf dit toch op grond van deze ene uitlating in een zo speels
gedicht niet aan te nem en.
Voor ons besef opeens breekt Huygens' verliefdheid door in 1626.

Na lange jaren van vriendschap voor zijn mooie nicht isplotseling een
hartstochteli
jke genegenheid in hem ontwaakt.Dit geschiedt welmeer,
ook nu.Uit de sonnetten van ll en 17 sept. 1626,respectieveli
jk uit
Utrecht en M illingen aan haar gericht spreekt een grote hartstocht,die
geen weerstand duldt.
N a een kort ongedateerd gedicht volgt K ommevlick ontwaken van

lnov.1626 (W .lI,166),datzi
jn ellendein deonzekerheid ofhi
jhaarzal
winnen,tekent.Hetzelfdein hetuitvoerige ,,Ick doolde bijster-sweghsin
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'tswartstevan 'tonseker''van23jan.1621(W .11,l70vlgg.),een gedicht
van grote hartstocht, waarvan het m agistrale slot de verovering in ge-

dachten van desteedswi
jkende,maarhardnekkig achtervolgdeSuzanna
schildert.H etgedichteindigtm et de verrassende m ededeling,dat Sterre,

terwijlCoridon-HuygensnOg klaagt,reeds de zi
jne is.Drie dagen later
dichthijzi
jn triumfanteLied ('''tKan mijn Schip nietqualik gaen enz.'',
W .Il, 174).
Mi
jn indruk is dat Huygens toen hij dan eindelijk goed verliefd was
op zijn nichtje,hard heeft moeten vechten,om haar te winnen.
Dit,dezestri
jd,delangeaarzelingvanSuzanna,heeftHooft,eenbeetje
onbescheiden voor ons gevoel, in zijn bruiloftslied willen weergeven.
Enkele data m ogen hier nog volgen :

8sept.1626HuygensreistuitDen Haagnaarhetleger(hijwasin de
zomervan 1626ziek geweest),viaAmsterdam.Hijbezoektzeervermoedelijk Suzanna op diezelfdedag.
llsept.reisthijnaarUtrecht(vanwaarhi
jeen sonnettothaarricht).
12sept.is hij in Arnhem,15 sept.in Millingen bijhetleger.
17 sept.richt hi
j van hier een tweede sonnet tot Suzanna.
l nov.dicht hi
j zijn Kommevlick ontwaken.
23 nov.reist hij naar Amsterdam,blijft daar twee dagen.(Misschien
is toen de beslissing gevallen).
23jan.heefthijinelk gevalzekerheid.(Menvergeli
jkeook debrieven
van zijn oudevriend Schmelzing van 12 jan.1627,W orp,Briefw.1,2l0
(hijheefterplezierin dathetmeisje van deenebroernaardeandere
overgaat:,,Solke getraue broders fndetman nitvehl'')en 25 jan.1627
(Br.1,210),waarin hi
jHuygensgelukwenst,nu hijgehoord heeft ,,dat
het wild beinagt gefangen (is).'').
8 febr. 1627 kom t de verloving tot stand.

6 april 1627 wordt het huwelijk gesloten.
(Zie W orp I1,165,166-168,170-176;lf.E.van Gelder,Ikonogvafe
van C.S'
ypg6zl.
îen de zïjzlczl,20,21).
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B. COM M ENTAAR

Z A N G
ter bruyloft van Heer
CONSTANTYN IW IGEN S,

Ridder,geheimschrijver des Prinssen van Oranjen,
en IoFrouw
SV SA N N E V A N BA E R LE .

Tvonwende den vl in Uram8aendt,de8 jq6r,
: cIa Ia cxxvn.

HEfaen,me Zanggodin,om heerli
jk tevermaeren,
H6ja6n . Zanggodin - H et klassieke begin,de aanroep tot de M uze:
Begin te zingen,mijn Muze.
me- stilistisch voor onsvreemd.Hooft zag blijkbaar geen bezwaarin
de combinatie van m6 (= m '
n,mijn)en pw z6!
om
rermaeren teneinde op luisterrijke wijze bekend te maken,
teneinde de roem te verkondigen van.

Metadeli
jken tö6n,'tonscheydeli
jkepaeren
M 6t...tôôn - op een toon,die bijdeadelpast (Hooftzalhierdenken
aan H uigens'ridderschap, dat ook in de titel van het gedicht wordt

genoemd.) Tegelijk ook:op edele,verheven toon.
'tozèt
sch6gd6lï
p'/c: paeren - de onverbrekelijke vereniging.
Van 't bestgegaeyde paer,dat min m et m inne löönt.
bestgegaeyde-(samenstellingmethetpartic.praet.van gaden = tr.paren)
bestgepaard,waarvan de leden het best bij elkaar passen.
datmin ...lôônt- dat (subj.)liefde beloont metliefde,waarin liefde
met wederliefde wordt beantwoord.

De weeld is in haer'krits.'t Gaet op een hooghtijdthouwen.
De...krits- Devreugdeisop haartoppunt,isvolkomen (W NT W II,
1,296).
,

'fGaet...hooghtijdthouwen- Ergaatfeestgevierd worden,hetbruiloftsfeest begint.

(5) H et edel hoofdtsieraedt der Aem stelsche Ionkfrouwen
H6t...Ionkjrouwen - Het pronkstuk der Amstelse joA vrouwen.
Versiertm en ;en de kröön der m aeghden wordt gekröônt.
wordtg6àrJJxf- wordtbekranst (men denke aan de gewoonte van het
kronen van de bruid).
't En is van geenen doen, m et vierige gebeden,
'f En ... doen - H et is niet nodig.

Te daegen,westwaert aen,de Paphisch' heiligheden,
t6daegen,we8twaerta6n naarhet westen zll.naar Amsterdam (vanuit
het oostelijk Paphos)te roepen,op te roepen.
d6 . heiligheden - Venusc.s.(die genoemd worden in vs.12:M in =
Cupido en Hymen, god van het huwelijk); de Paphische godheden
(W NT W ,470:Heiligheid in de zin van heilig 1p6z&Az.)
Venus was in Paphos op de kust van Ca rus geboren.
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Ona over zegening van 't bruyloftbed te gaen.
0T6T ...gG6n - Zorgen VOOr.

(10) Onnoodigh is het,dat zich zelve z# besnoeyen
Degunstvan Epikujr,en deezerfeeste moeyen.
dat...Epikuir - dat zij(nl.de Paphische goden)htm genietingen beperken,datzijzich genietingen zouden ontzeggen (nl.door,,zich (samengetrokken)deezerfeestete moeyen''.= zich metditfeestteb
.emoeien;
vgl.W NT IX,95lmetditcitaat.Degtmstvan Epikujr = deweldaad
die Epicurus leert, nl.het genot als hoogste levensgoed.h

D e bruydt,voor Venus, M in,en H ym en kan bestaen.
be8ta6n (roor) - gelden voor,opwegen tegen.
Indien dat,in den .vleesch,met haer'betaemli
jkheden,
dat-hetbijHooftveelvoorkomende,een afhankelijke,,zin''aanduidende
dat (thans ta erend voor volkstaal).
d6n - 3e nv. van het.

m6t...betaemlijklteden - met wat bij haar hoort.
d'H eilheiligh' Eer verscheen, zy zoud'haer'eige zeden,
Heilheiligh,'- zeerheilige,hoogheilige(W NT W ,455:navolging van lat.
sacro8anctu8 m et als eerste lid lteil voor heilig, zoals nieuw8gier voor

nieuwsgierig).
zeden - manieren,optreden,wijze van zich voordoen.

(15)

Hoe zinli
jk datze zyn,metwanstalzien bekladt:
zinlIj'
k - schoon,bevallig.
wan8tal - wanstaltigheid.

Niet rustend' oft z' en had gelaet en swier gebogen
ojt...6n - deconstructiedieHooftaanvankelijk naastenkelojtvolgde,

tothijkoosvoorojlt)zondermeer (W aerneming 21,zieZwaan 239).
Ook nu nog dit ojna negatieve voorzin.Hierhetbest te vertalen met
##VYYC''*

gelaeten dvs6r - wijze van doen en gebaar,beweging.
Ilae 't wezen van Susann'; en zeggen, deze toogen
gebogen N a6 - veranderd naar, geconform eerd aan.

w6z6n - uiterli
jk,voorkomen,wijze van zijn.
6n zeggen en zij zou zeggen (samentrekking met 14).
toogen trekken (maar dan toch vooral weer:manieren van doen,
manieren die voor Suzanna typerend zijn.Overhetputtruiterlijke gaat
hetpas in vs.25 vlgg.).

Zi
jn van de voeghli
jkheidteen passer zonderdat.
Zijn . dat- zijn een zuivere norm van wat past;pau86r (richtsnoer)
hier in deûguurli
jkezin van norm (nietin W NT);zonderdat = zonder
enig gebrek,zonder iets wat eraan m artkeert.Zie W NT 111, 2, 2308.
zonder dat = zonder iets waarop m en aanmerking kan maken,zonder
gebrek.Vgl.nog ons:er is niet dât op aan te m erken. L.-St. 1, 257,
noot 18 betrekt dat ten onrechte OP wan8tal van vs. l5.
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W ant haer verheven geest ontzindelt in de klaerheidt
ltaer - van Suzarm a.
ontzindelt - 3e pers.enkelv.:ontvonkt, brandt, straalt.

(20) Van ongefronste deughd,blinktmetde blijde waerheidt
ongejron8te - zonder rimpel,zuivere,vlekkeloze.
waerlteidt - oprechtheid.

Eenszujveren gemoeds,daernietschi
jnheilighs schujlt.
daer - waarin (antecedent is gen%oedj.
Alzoo dat elks gezicht gezoogen door 't geoonker
gezia t - oog,blik.
gezoogen - m et kracht getrokken.

geFonker - nl.van yyhaer verheven geest''(19).

Daerheene vliet,gelijk alsnaereen lichtin 't donker,
Daer:.
66,16vli6t- daarheen,xkl.naardatgeqoztkersnelt,ijlt,zich spoedt
(van '
pIï6s).

Waermede d'Aerdeschim derZonneschi
jn vervujlt.
+ 446r . vervujlt- Ditversl
evertgeen redelijkezin op,tenzijmen leest
Zonne acAïJ'
x.De drukfout kan veroorzaakt zijn,doordat in het hand-

schriftnietuitwaste maken of,,zonne',en ,,,
9chï
J'
Az''alofniet één woord

vormden.De bet.ism .i.:(hetdorlker)waarmee de aardeschaduw (het
aardse duister)het schijnselvan de zon bederft (alleen de aarde kent
donker doordat zij schaduwen verwekt, de zon is alleen maar licht).

(25) Zorghvuldige natujr,wat waertghy welberaeden,
Zorghmuldige - zorgzam e.

w61 /
76,.
446(J691 - wijs,vol overleg.
Toen ghy die zoete ziel niet anders dacht te laeden
die - nl.van Suzanna.
laeden - bergen.

A1s in een lichaem haer van fraeyigheên geli
jk.
haer - nl. die ziel.

ran /'
rc6pïgA6J'
n,- in schoonheid.
W anschaepenheidt beswalkt den luyster der m anieren.
Wansehaepenlteidt ...mnnieren W anschapeA eid vtan het lichaam)
vlekt,bederft de glans der m anieren,van het optreden waarin de ziel

zich openbaart (vgl. 13-18 waar het ook over die y,manieren'', daar
zezden genoemd,ging).Daarmee is weer het bekende ideaalvan Hooft:

de schone zielin het schone lichaam (zie bijv.Granida,vs.479 vlgg.)
uitgedrllkt.

Hier m aeken een gespan het schoon en 't goedertieren,
m aeken 66/,gespan - werken sam en,treden in verbond.
't goedertieren - het goede,het goedaardige, de goede inborst.

(30)

En haer beyd liefen waertaen aerd en hemelrijk.
En ...lbemelri
jk - en (maken)haar (,,die soete siel'') of eerder haar
(Suzarmavan Baerle) zowel dierbaar als geacht (geëerd)bij hemel en
aarde.

ZANG TER BRUYLOFT VAN HVIGENS

M aer lief nocht waerdt zyn kan zoo lief den hem el sm eken,
M aer ...8m6k6n - M en lette erop dat de structuur van het gedicht
grotendeels bepaald wordt doordat H ooft telkens een volgende strofe

doet aansluiten bij de laatste woorden van de vorige.
8mek6n - vleien, naar de m ond spreken.

Dat hy ons aiaet gun van 't bi
jster hartebreken,
aFaetgun '
ptza - kwijtschelding geeft,ontheft van.
't W elk uyt het woeden van den brandt der liefd' ontstaet.

Dat maeghdeljk vernuftwe1eergewoon telonken
(35) Alleen op wetenschap,nu grondelijk verzonken
ln m innekom m er, weet tot haeren wil geen raedt.
w66t...raedt- weetgeen raad ten opzichte van wathetwi1(zijdietot
nu toe alleen op wetenschap lette,staat verlegen tegenover deze nieuwe

begeerte).

Op nieuwe wi
jze staen haer'lichjesin de löchjes.
lickl-68 - oogjes.
lôcltjes - gaatjes,hier:oogkassen.

Haer'helder'harssen zyn bedwelmt metteêre t6ghjes.
har8s6n - hersenen,verstand (W NT VI,644:In de 17eeeuw washersen,
Acr.
:6s,vr.enk.(somsevenwelalsmv.op tevatten?)nog welin gebruik
(en alseerstelid in desamenstelling metanderewoorden isditnog zoogoed a1s de eenig voorkomende vorm ).Hier treedt ltar886n alsmv.op

blijkens ,,zijn''.
teére flghj6.
s- tedere begeerten,liefdesverlangens.

Haer hartje dobbert,en gantsch oneenpaerigh slaet.
dobbert- beeft (letterlijk:gaat op en neer).
oneenpaeriglt- onregelmatig,ongelijkmatig.

(40) De zoete zinnetjensnu luchtigh zyn en wufjes,
zo6t6 zinnetjen8 - liefelijk gemoed.
n'
a - het ene ogenblik.

wujje8 - dartel.

En in een oogenblik weêr mijmerigh en sufjes.
in e6n oogenblik - het volgende m om ent.

sujjes - Sauw,lusteloos,soezerig.

De klôp der adren weet van geen'gerijmde maet.
gerljmd6- gelijke,regelmatige.
Zy kom t te koor;te keur;te knoop,die niet m oet glyen :
t6koor - (in hetkoor (van de kerk,waar het huweli
jk gesloten wordt,
te Amsterdam).
t6 keur - Hooft associëert met koor dat hij ook nog welkende in de
betekenis:keus.W NT VII,1,2618zegtdathetnaastkeusin de 17e eeuw

nog voorkwam.tekeur = terkeuze,om te kiezen (nl.haarechtgenoot,
voor altijd).
t6knoop - (hetvolgendestadillm)totdeverbintenis(van hethuwelijk).
di6 ...glyen - die vast moet zijn,onontknoopbaar.
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En scheydt uyt het bezit van zoo veel' heerschappyen
scheydt'
upf- doet afstand van,geeftpri
js.

(45)

lfaer opgediaegen door de jeughd vaù heusscher aerdt.
h6u886h6r - goede,beschaafde (dat nl.enk.).
W at lust u,koningin der harten,in te haelen
in t6 lta6l6n - meer binnenwaarts te zetten (L.-St.).

Van uw vermogen ri
jk dewi
jdtgestrektepaelen?
Fcn ...pael6n?- de zeer wijde grenzen van uw machtig ri
jk,
Oft is een hart u m eer als duyzendt harten waerdt?

En ghy,o Brujdegoom,en vindtgh'u nietverslaegen
(50) Van ankst,dat ghy alleen 't gebiedt zult moeten draegen
gebiedt ...van - gezag,heerschappij ...over.

Van haer,die duyzenden regeerde meteen rijs?
m6t66n r1:
# - op zachtzinnige,liefelijke wijze (niet meteen scepter).
Ach, ach!wat grooter gloedt is 't, die ik zie genaeken
wat ...gloedt- welk een grote gloed.

Vw ingewandt,nu zy is zellev'aen het blaeken,
ingewandt - hart.

D ie zoo veel' vlam m en plagh t' ontsteken in haer ys?
in hc6r ys - terwijlzijzelve ijs was.

(55) Alwaer 't de dapperst en bestendighst aller helten,
be8tendighst- standvastigste.

h6lt6n-helden (W NT VI,502vermeldtdezemv.vorm bijHooft,rijmend
op sm6lt6n;ook ltelterij,heltin komt voor).
H y zoud'in zulk een' brandt gedwongen zyn te sm elten,

Geli
jk de witte sneeuw by 't heetgestookte vujr.
M aer sm elt = y, dat uw ziel gesm olten in m agh vloeyen
M aer ... vry, dat- M aar sm elt gerust, opdat.

Ter wakkre wonde,die z'heeft in haer'borst te voeyen ;
wakkre- open (eris verband m.i.m et de ,,levende quetsujr''van het
volgende vers = kwetsuur die door de liefde openblijft en alleen door
de liefde van de ander kan genezen).
di6...voeyen -diezij(doordatzijliefheeft)genoodzaaktisin haarborst
te voeden,die ongenezen moet blijven.

(60)

En strek een balsem aen dielevende quetsujr.
Ik zie uw' vuyst verlangt nae dat zy zich ontfouwe.
verlangt na6 dat - verlangt ernaar dat.

Ghy biedt haer d' ope palm ,het zegel van de trouwe,
trouw6 - huwelijkstrouw,de trouwbelofte.
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Der zege zeker,zoO zy die slechs annerandt.
annerandt- aanvat,aanvaardt (vgl.65:toe te tasten).
M aer ghy,o m aeghd, zie toe, wat gh' op u laedt voor lasten,

(65) Indien uw vingers zich vervordren toe te tasten.
zïch vervordren - wagen

Susanne, denk,gh' aenvaerdt des Prinssen rechterhandt.
desPrin886n z'
6chf6rhczdf- woordspeling metletterlijke en fguurlijke
betekenis:als zij zijn rechterhand aanvaardt,bedenke zij we1 dat ze
tevens ,,de rechterhand van de prins''aanvaardt.

Iloch geene rechterhandt geschoeyt nAet ysre plaeten,
Doch ...pla6t6n - H uygensisnietde ,,rechterhand''van de stao ouder-

als-velo eer, hij is geen man des oorlogs (,,ysre plaeten''van de gepantserde handschoen).
W aer m eê dat hy den geen' die H ollandts vryheidt haeten,
H et bekkeneel in beukt,en 't holle brein verplet:
bekkeneel- schedel.

(70) Maer een',die dient den Vorst voor tweede taelen teken,
voor ...teken - als tweede m ond,a1s woordvoerster (Huygens is de
rechterhand van de stadhouder,als secretaris).

Stadthoudster van zyn mondt,in onweêrroepli
jk spreken.
Stadthoud8ter...mondt-alsvervangster(handis= 1.)enz.,alsspreekbuis
(predicerend verbonden met di6 van 70).
Die 't zeggen m aekt tot zien, en van een woordt,een wet.
Di6 ...zien - (tweedebijv.bijz.bij8611'van vs.70)(een rechterhand)
die wat gezegd wordt zichtbaar maakt (door het op te schrijven)en
van een gesproken woord een geschreven wet m aakt.

Een'handtde moedervan diekonstelijke trekken,
kon8telijke trekken - ktmstige penseelstreken.
Dewelk' ons schildery van eenen geest verstrekken,
Een' ... rerstrekken - Typering van H uygens als dichter, onder het
bekende beeld van de schilder.

(75)

Die aen 't bevallijk lijf,in schonheidt niet en wijkt.
D i6 - antec. is g66st.

a6n ...wijkt- wijkt voor,onderdoet voor.

Een handt,dieblijdschap kan,in droefheidtsboesem,baeren,
in ...bo686m - in de boezem waar droefheid is,het droevige hart.

Als zy, m et troetelstem begaevende de snaeren,
b6ga6r6nd6- hier nog als verbllm :begiftigend (met liefelijke tonen).

't Geschalder klaere keel,door leengeluydt,verrijkt.
l66ng6luydt - geluid ontleend aan de snaren.
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Deez'draeght u aellijk op een hart,dat alzyn gröötraoedt
D66z'- Deze hand (beschreven in 70-80).
draeght op - biedt aan.

adlIj'k - op een wijze die bijde edelman past.
grô6tmoedt grootheid van gemoed, edelmoedigheid (niet in W NT).

(80) Bestaet in dienstvaerdy,en overgeven öötmoedt;
bestaet- (van bestaden)besteedt.
dien8traerdy - dienstvaardigheid.Vgl.hovaardij.
orergeven ootmoedt- (accent op 3e syll.)toegewijde,zich geheelaan de
ander wijdende nederigheid.
Een borst, die anders niet, dan vier van vrundschap, aemt.
vier '
ptzAz rrundscltap - vurige vriendschap (met de bekende omkering
van kern en bepaling).
D e schaem te m aekt u schuw. Ach! denk hoe zich doorsnyen

Gevoelt alwatter leeft,van 't lieFelijke lyen:
'fliegdijke ly6n - de zoete smart (der liefde).
lae zelfs,dat zich der M in,nocht aerdt nocht hem el schaemt.
d6r M in - ,,genitief-object''bij zïch 8cltaemt.

(85) Hunn'Mingod is de Zon.W en die haer komt verwarmen,
H lm n,- nl.van aerdt en hem el.
h,
aer - de aarde.

Ontsluyt zy zich van drooght', en als m et open' arm en,
Den hö6gen hem el lokt, dat hy haer' lust verzaê.
D es hy bewogen tot het weelderige boelen,
D e8 - waardoor,zodat.
w66ld6rig6 50616/,- wellustige m innen,m ingenot.

(90)

Komt,daelend'in haer'schoot,die vruchtbaerlijk bespoelen
Met regen;en zich quijt als manneli
jke gaê.
mannelijkegc/-marmelijkepartner(bijdevereniging)W NT IV,l16vlgg.
gade:een derbeideechtelingen,hetzijman ofvrouw ;mannelijkeis dus
geen pleonasm e.Thans betekend ,,gade'' m eest echtgenote.

Haer'handt reedt toe;zy rejkt;zy raekt.Maerin 'tverbeelden
reedt toe - m aakt zich klaar, gereed.
r6rb6eld6n - zich voorstellen, voor ogen stellen, indenken, realiseren.

Van 'tgroote woordtbevruchtmetalle 'sbrujgoomsweelden,
berrucht m6t - zwanger van, dat als consequentie heeft, meebrengt.

'tVerstandtweêrstekenbli
jft.'tOoghvan'tbegripwordtwi
jdt,
Ver8tandt-overeenkomst,verdrag (datvs.91,lehelftreedsleekgesloten
te worden).
'tOogh ...wùm - Het geestelijk oog gaat wijd open (uitwerking van
>#'t verbeelden enz.'',vs.91,92).

En maelt,ten breedst',haerafveroorloven van kusjes,
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(95) Omhelsingen,en dievervaerelijkelusjes;
verraerelijke- enigzinsangstaanjagende.

En hoeze,wintz'een hart,weêrgaethethaere qui
jt.
Desdejsthet,daelt,en dut.Ach ishieraen geen helpen?
h6t- het y,oogh van hetbegrip''(maar tegelijk ook hetlichamelijk oog.
Zie ,ydeist ...''enz.,lichamelijk accompagnement van wat ergeestelijk
gebeurt).
deyt- wijkt terug,schrikt terug voor wat het ziet
daelt w ordt neergeslagen.

dut- peinst,mijmert (over aldie consequenties).

Haer'starren dujken in de parlemoedre schelpen.
Haer,...seh6lp6n - Haarogen verbergen zich in deparelmoeren (ooglschelpen,verbergen zich achter de oogleden.

Diewerpen perlen op van waeter doorschl
jnhel.
Di6 - Deze (de ,,schelpen'',het gesloten oog).
perlen

overeenkom stig het beeld van parelm oeren schelpen voor de
oogleden.De oester in zijn parelmoeren schelp brengt de parel voort.

Aan het bijna gesloten oog hangen de tranen.
door8clbijnhel zo helder dat het doorschijnend is.

(100) Nochtans de zedigheidt verbiedt haer 't volle schreyen,
zedigheidt- betamelijkheid,gevoelvoor wat past.
En weigrend' over boordt de traenen te geleyen,

over boordt- over derand van de bijna gesloten oogleden (zodatzehet
oog verlaten en neerdruppelen).
D oet haer tot foly 't öögh,tot kasse dienen 't vel.
Doet..'
v61- doetvoorhaar(m.vw.= die,,perlen'')hetoogdienen tot
foelie,hetve1alskas.W N T 111,3,4601:foelie:M etaalin den vorm van
een zeer dun blad, inzonderheid bladtin. Vooral in toepassing op het
am algam a van tin en kwik, waarm ede m en spiegels en ook wel edelsteenen van achteren bekleedt om de terugkaatsing van het licht te
versterken.
H etoog dat achter de oogleden schuilgaat m aar toch nog zichtbaar is,

nietgeheelgesloten,dientde parels als foelie,de oogleden zelfzijn de
kaswaarin ze gevat zijn.Vgl.de bekende regels uit HooftsZang aan
Leonor (L.-St.I 266):,yvonken foly van die git,/Gitten metuw gulden
pity/Blixemt niet zoo fellijk,/...'',verzen die nog nimmer bevredigend
zijnverklaard,maarwaarinzekerdezelfdevoorstelling van terugkaatsingverhogende ,yfoly'' schuilt.

Ach m et wat verwe zal z'haer uytspraeks zin verbloem en?
Aeh ...rerbloemen?-Ach hoezalzijde zin van hetwoord datzijmoet

uitspreken (het ja-woord) zo opsieren, vermooien en daarmee tevens
bedekken (dat zij er niet voor terugdeinst)?
Zy kan geen neen, en dar het tegendeel niet noenaen.

dar - durft (bijHooftis dar,darren de gewone (oude)vorm).
noem en - uitspreken.
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(105) Haer'heughnis schijntdie stem tebergen in een'hoek.
8t6m - woord (naar lat.poz)Vgl.Koelte van Antwoordt vs.149.
H oe datze 't reedschap van de taele tracht te stellen,
'f r66dseh,
ap ... ta6l6 - het gereedschap van de taal, het instrum ent
waarm ee m en de ldallken,woorden vorm t;stem banden, tong enz.
stellen - in positie, in gereeo eid brengen.

'tEn weet geen'dujtsche silb van jen a te spellen.
Oft huppeltz' op haer'tong, zy is terstondt weêr t' zoek.
In welk een' arbeydt gaet haer geest,om te geleggen
In ...g668t - H oe gaat haar geest zwanger.

(110) Van 't lastige gelujdt,en met een zaeligh zeggen
g6leggen '
pln - baren (hollandisme voor:geliggen van).
la8tige - bezwarende, zwaarwegende.

Telöönen 'tli
jden,dat haer'minnaernojtverdroot?
Ik zellef m oed' en mat van haer' bekom m eringen
Ten eindt van adem ben, en suFend' op het zingen,
8ug6nd'op ltetzingen - haperend,stokkend in mijn zingen (vgl.deun,
114),W NT XIV,470:suffen op = zich uithet veld laten slaan door,
verbaasd zijn over,perplex staan van,verlegen zijn voor.

Mijn'deun besluyten zoud',indien dat zy besloot.
(1l5) Haerhartje magh nietmeer.Dekneedervan de stemmen
d6 kneeder van d6 8t6mm6n - de tong (daarna volgen tanden,dan de
lippen).
Gevoelt bewegenis.'t Y voor vergeet zyn klem men.
bewegenis ...beweging.
'f Ynoor ...kl6mm6n - de tanden worden niet m eer op elkaar gedrukt,

gaan vaneen (om het ,,ja''uit te spreken).
't Bewillight altem ael tot op de lippen nae.
'fBewillightalt6ma6l- Allesisbereid,isgewillig (tothetuitspreken van

het ja-woord).

Te twisten schijnen deez'twee roô koraele dijken,
W ie d'eerste voor de vloedt der klank zalmoeten wijken.
d'66r836- als de eerste (pred.toev.bijwie).

(120) Zy waeghthetendeli
jk,en slaekthetswangrejae.
It6t8wangreia6- hetja waarvan zijzwanger gaat (,,indirect''gebruikt
adj.)Vergeli
jk 109.

Beslaeze Constanti
jn.Ras rep uw.hartebrander.
Beskaeze - Neem haar in bezit.

uw - u (later scherpe onderscheiding van u en uw (poss.).
ltartebrander - gij die haar hart hebt doen ontvlammen.
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Vang op 'tgewiektewoordt.'tEn won nojtAlexander
'fgewiekteYoordf- hetvluchtige,snelvoorbijgaande woord.
,En ...8tondt-Moetenwijhiereen re:ex zien op Huygens'E6n fo6r.
vs.93 vlgg.:,,...daervindt hy soo veelvreughd,/AlsAlexander oyt
kosteischen van sijn'jeughd,/...''?

Zoo veelin all'zyn'ti
jdt,als ghy op eener stondt.
H y heeft het: en om wis te wezen t'eenen m aele,

(125) Dat zy 't herroepend'niet weêr in haer hals en haele,
'f- het ja-woord.
niet ...h,ael6 - niet weer terugneem t,inslikt.

Verzegeltmet een klevend kusjen haeren mondt.

OP 'T R IJM EN VANDEN H EERE CONSTANTIJN HU YGENS,
IN 'T LEGHER VOOR GROL
SON NET

Inleiding

H uygens schreef drie gedichten over Grol:

Snrle t
sïèg: deGvol(W .11,184)- G'
alielmlu Xlt
st
slz
pïv,
sN .ad Uvollam
cqedvt
:.(W .lI,18* 185) Op de tfoordc/lofezlkerck teOroll.(W .II,185),
respectievelijk op 18 aug.,20 aug.en 23 aug.1627.
De feiten waren alsvolgt:20 juli1627 kwam de prins voor Grol;de
bolwerken werden ondermijnd en de l8e aug.sprong de eerste mijn en
werderstorm gelopen.19aug.gafdestad zichover.(W .11,184,noot1,2).
M en vindt deze feiten kort verm eld in H uygens'Dagboek, uitg. Unger,

p. 12: 20 Julii Castra metatur (drukfout voor mutatur) ad Grollam.
25 JuliiPrim avalliductio ad urbem.30JuliiTormenta majora adhibita.
18 Augustus.Grolla de compositione m ittit.Occidit Guilielm usN assovius
H ollandiae admiralis summae spei.die connubii l36 (op de 136e dag

na zijn huweli
jk Vgl.W .lI,l84 noot 2).20 AugustusPraesidium hostile
Grolla educitur. Deo laus in secula.
H uygens' gedichten op Grol werden voor het eerst gedrukt achter

1.V.VondelensVevorevingwqzlœ ol,1627teAmsterdam bijW .1.Blaeu
verschenen.(Zie de titelpagina,afgedrukt in de W .B.uitgave,II,124).
Onder de titel - N oclt8om migevgedickten op de86I
'
p68tojwerddaareveneens opgenom en H oofts Op 'tv'
jmen vanden f.
&6r6Con8tant'
jn Svpgeld
in 't legev voov Grol. (Leendertz,Bibliographie p.42,en 202).
Huygens'Snr le t
sïlg: de Gvol beschrijft hoe alle elementen: aarde,
water,vuur,luchtmeehelpen om Groltedoen vallen.HetLatijnsegedicht
iseen hom mage aan de dappere bastaardzoon van M auritsen M argaretha

van Mechelen,18 aug.bij Grolgesneuveld (W .I1,184,noot 2).
H et derde gedicht Op de dooryc/efezl kerck te Groll vermeldt hoe de

heiligenbeelden omlaag zi
jn gestort en tegen elkaar te pletter geslagen
(,,'t Zijn wree' mirakelen daer Sant op Heiligh slaet''),een feit waar
Huygens niet om treurt:,,Beeldenstormeri
j moet voor de preke gaen''.
De briefwisseling Hooft-Huygens enz. biedt over de totstandkom ing

van de Grol-gedichten het volgende,waarbij ik een dankbaar gebruik
m aak van de door H .W .van Trichtvoor de nieuwe uitgave der Brieven
verzamelde gegevens.M en zie thanshet artikelvan Van Tricht in Ts.79,

p.l-9:Hoojt,Svpg6zl.
îen Orol.7 aug.1627:briefHuygens aan Hooft
(v.VI.,1,301):herlezing van Hoofts Henrik de Grote heeft hem veel
genoegen verschaft.Hijzendttwee lofdichten voorditwerk (W .lI,181,
182).Hettweedelofdichtisvan 9 aug.,maarwordtmetdezelfdekoerier
naar Den H aag gezonden aan Suzanna.

10 aug.Suzanna aan Hooft (v.VI.II,p.456):terbegeleiding van de

OP T RIJMEN VAN HUYGENS V00R GROL

209

briefvan Huygensmetdienslofdichten.Zi
jhad zelfook gedichten ontvangen,vermoedelijk Op z/l.
#zl'8cltildevl
jeenz.en XpcAop de8elve(W .lI,
180,181).Zi
jverwondertzicheroverhoehi
jinhetstrijdgewoelti
jdheeft
kunnen vinden ervoor.Zij verzoekt Hooft,als hi
j iets terugschri
jft dit
door haar bem iddeling aan H uygens te doen toekom en.

15 aug.Hooft aan Huygens (v.VI.1,302):hijreageert op Huygens'
tweedelofdicht,sluiteengedichtin (Op 'trll'mezlvandenS66r6Con8tantl
jn
Svpgezld,in 'tlegevroortprol),alvermeldthijditnietin zijn brief.Hooft
aan Suzanna,ongedateerd, maar te stellen op 15 aug.(v.Vl.I.,307):
Hooftstuurtzijn briefaan HuygensmethetgedichtOp 'tr#'z4ezIenz.
aan haar.H et gedicht is gem aakt op het door haar aangegeven m otief

(hoeheefthi
jindiedrukteditkunnendoen?).Hjheeftslechtsderijmvorm
aan die gedachte gegeven, zodat het eigenli
jk haar werk is.Alles ter
doorzending aan Huygens.

7 sept.(v.V1.1,305) Hooft aan Huygens.Hi
j stuurt ,,weder''een
gedicht (d.i.d6zIden Spanjaerdtop 't'
p6rorrezlran Grol,L.-St.1,276).
Een afschrift voor W its is bi
jgevoegd en een afzonderli
jk gedicht voor
W its (d6s den HeereJacob Fïfz,L.-St.1,277).
7 sept.Hooft aan W itz (v.VI.1, 303):twee sonnetten ingesloten:
eenvoorhem persoonli
jk (Aen#6zlHeeveJacobWitz),een meeralgemeen
van inhoud (Aen den Spanjaerdtop 'trerorven ran Grol).
8 sept.Hooftaan Suzanna (v.Vl.1,306):Hijstuurthaar ,,wederom''
een gedicht (d64 den Spanjaevdtenz.),verder de briefaan Huygensvan
7 sept.en de briefaan W itz met hun bijlagen).
20sept.SuzannaaanHooft(v.Vl.11,456):Zjbevestigtdedoorzending
aan Huygens en stuurt tot ,,naeder blijck''daarvan een gedicht van
Huygens,reactie op Hoofts ,164 den k
g lzljq6rtffenz.,nl.Huygens'Op
P.C.Hoojt8 Sonnetorer 'fr6rorr6zlvan Orollenz.(W .II, 187).Het belangrijkste met betrekking tot Op 'trll'z4el enz.is de brief van Hooft
aan Suzanna van 15 aug.1627,die hier in zi
jn geheelvolgt:
M evrouw ,

De zucht,om eenigh welgevallen te doen hebben aen mi
jnen Heere
U Ed.welgekooren Eegae,gespeurt ujtU Ed.schri
jven,gaet m iJ'n
hartzoo nae,datick 'tgaen hiernevensgaet,nietalleene doorU Ed.

handt,maeroorspronkelijk van dezelve doe komen.W ant geli
jk zy
ziet,devondtisvan U Ed.,sich verwonderendeoverzooleeghbaerli
jk
werkende zinnen in zoo m aghtigh een gewoel ende onleede.Ick en
heb se m aer wat verleemt, m et de ri
jmen:om,wtbewijs van de

geringheitmijnermaght,degrootheitendegoetheitvan mi
jnenwille
tedoen bldken.Als'tmi
jaengeenevanbejden ontbrak,onsewerelt
zoude weten, dat Arria ende Petus,Paulina ende Seneca,Eponina

ende Sabinusderoverledene eeuwe nojtmeerstofsvan goeddunkenheit gaven,als Suzanna ende Constantin aen onsen ti
jdt reden van
op hen te draeghen zoo hooghen m oet,als ick draegh op d'eere van
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dçlievelettersvanUwerEd.handt,diealti
jdsgeprentzullenbli
jven,
M evrouw ,
in 't hart van den genen,die,nevens 't kussen der waerde handt,

sich eerbiedeli
jk t'haerwaertsni
jgt,altijdtsbli
jvende
U Ed.
Verplichte dienaer
P. C.H ooft.
B. Tek8t
Er is geen handschrift van het gedicht bewaard. Leendertz-stoett
drukken het afnaar de druk van 1627 (zie boven).ln Gedichten 1636

komthetnietvoor,welin Gedichten 1644.Brandtnam hetookopin zijn
uitgave van P.C.Hoojt8 W evken enz., 1671 (p. 292 van de afdeling
Gedicltten).Vergeli
jking van de tekst 1627 en 1671 levert,behalve enige
spelling-en interpunctieverschillen slechts één afwijkende lezing op,nl.
in vs. 1,waar Brandt heeft ,,verhit OP;; I
*.P.V. 11verhit door''1een ver-

andering (van wie afkomstig?),die geen verbetering lijkt.
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Op 'trjmenvanden Heere Constantjn Huygens.
in 't Legher voor Grol.
SO NNET

Octaviaen,alshy verhit doorsusters spijt
Oetaviaen - Caius Jttlius Caesar Octavianus, na de slag bij Actilam
Augastus genoemd,trok op tegen Marcus Antonius,gehuwd met zijn
zuster Octavia en m irmaarvan Cleopatra,en versloeg hem in de zeeslag

bijActillm in 31voorChr.
als ...quijt- geintercaleerde bijw.bep.
verhit...epïp'
f- vertoornd doordebelediging (hoon,smaad)zijn zuster
aangedaan.

Bestoken quam ter zee de trotst der Coninginnen,
d6 tvotst ... Coninginnen - Cleopatra.

En waeghd'in eene worp,oft hy de wereld winnen,

Oftnevenszijnen kop zoud zjn de werelt qui
jt,
(5) Gebood zijn'harte slaep,in'tnaeken van den stri
jdt,
Tot dat hy werd geweckt om 't vechten te beginnen.
Totdat ...beginnen - nabepaling bijslaep.

Zoo korthad hy in dwang zijn'onderdaene zinnen.
Zoo kort...zinnen - Zo had hijzijn gehoorzame hart in bedwang,zo
strak betoomde hijzijn gehoorzaam innerlijk,zijn gehoorzaam gemoed
(W NT W I, 2,kol.5706:kort = met weinig speelruimte, niet ruim
ofvrij.O.m .dit citaatuit Hooft:Te ruym dat struyckeltvaeck,en al
te cort leydt achter.).

O sterke zielen van min afgeleefdeti
jdt!
min ...tijdt- krachtiger tijd (dan de onze)vgl.Krachtighe vs. l0;
tegenover ,,Nu'' van vs. l0.

Hoe zelden wort natup',zich pijnende ten goeden,
zïch ...goeden - zich ùzspannend voor het goede, ona het goede voort
te brengen.

(10) Nu bljde moeder van zoo kraghtighe gemoeden!
'K en zie m aer Vastaerts ziel uytblincken als een baek;
'X 6n ...maer- Ik zie slechts (,,en''ontkezmingspartikelbij,,maer'').
Va8taert8- Vastaert isde door Hooft (en Tesselschade)veelgebruikte
bijnaam van Constantijn.

Die onbekommertrijmtin woelen kri
jgsvervaertheyt,
Di6- terugslaande op Vastaert (ondanksdegenitiefvorm hiervan,zoals
meermalen bij Hooft en andere l7e eeuwers).
woel- (krijgslgewoel.
krijg8vervaertheyt- schrik des krijgs,krijgsbenauwing.

De dagheli
jcksche doodt besiende met bedaertheyt.
Zoo rustigh wasAugustnietin si
jn vaste vaek. P.C.Soo/l.

OP H ET DAGH W ERK
VAN D EN H EER E CONSTANTIJN HU YGENS,

Ridder der Ovde ran Slw,fM icltael,S66r6 van Zvjlïckz4,
RaedtendeOelzeïz?àt
sc/lrïjz
p6rvan DeSoogh6jfde8Prïlcezlvan orllje
A. Inleiding
H ooft had H uygens'Dagltwevk in m anuscript gelezen.H uygenswaser

waarschi
jnlijk reedsvan 1627afmeebezig (zieuitvoerig hieroverW .111,
48noot l).Toen zi
jn vrouw hem ontviel,ontbrak hem delusttotverder
dichten en maakte hi
j een abruptslotaan hetgedicht.Dat wasin 1637.
In 1639 dachtHuygensaan uitgave.Hi
j zond hetmanuscriptaan Hooft
(7febr.1639)meteen brief,dieikhiernaarW orpsuitgave(Briefwisseling
C.Huygens,lI,p.432)opneem :
))Nu volghtdedonderslagh,daervan ick U.E.onlangsblixemsgewi
jse
gewaerschouwt hebbe. g1n de brieven is hierover niets naders te
vinden.jU.E.en houde sich evenwelaen geenebeloften verbonden,
alsofthijnietontgaen enmochte,dusveelvuijlpapierstedoorlesen.
Het gelooven alleen van andere,dat U .E. een ure daeraen te kost

geleghthebbe,salmi
j te stade komen,om het eldersniettesien
verwerpen ;m et sulcken aensien versoeck ick,dat het in handen van
den H e.Barlaeus moghe komen.Vossius is 't niet te verghen, soo
verr om te sien naer 't poppegoed.De H .en M ostart, Baeck ende

Vondelen sullen der mogelick toe te bepraten zi
jn.U.E.wijze toeversicht bevele ick het misvall.Dese is de allereerste reise dat het

onder vreemde ooghen komt.Mi
j sa1vriendschapp geschieden,soo
het ten spoedigsten teruggeschickt werde,'t zij om te smooren,oft
wijderin dewereld tejagen,naer'tU.E.salbevelen.Totditlaetste
soude mi
j seerdoen verstaen de vreese van stuckelinghe afschriften,
die ick som mighet'haren nadeelehebbe sien overkom en.U .E.gelieve

de voornoerademijne weinighelezerste meerte perssen,opdat ick
ten minste voor dit maelbuyten die bekommeringhe moghe zijn.
W illen sijijeder verstaen,om i
jets in dicht van haer gevoelen daer
bijte stellen,wijsullen te vastergissen,waer haren tyd gegaen is.
Mijn liefste keurwaere,datdesekorterollten hui
jsevan U.E.by
eenighegesamentlick mochte afgelesen werden.U.E.vergeve mijne
onbeschaem theid en volghe niettem in syn welgevallen,daernaer sich
altoos rechten sal...

Mtjn titel spreeckt van Yet m eer;ernnt illi I'
ucfv,
s mei eafplxrol,
dieick daertoe by den anderen sa1rapen ende,soo mijdunckt,niet
ongevoeghlick doen volgen ad calcem opevi8 8ingnltn et ll-esfïd
abvnpti.''
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Huygens'wens is vervuld.W e vernemen dit uit de brief van H ooft

van febr.1639(Br.1I,p.435),dieik hiereveneens(naarWorp II,435)
opneem :

)1U Ed.Gestr.Dagkwerkdeed mi
j daetli
jk heilighavontneemen van
ander werk.lk scheidd'er niet uit,eer 't uit was;uitgezeidt bedt
en taefel, ende besteld' het voorts aen den heere Barlaeus. Deez,

houdende noch zijn'kamer,vond goedt het daer gezamentlijk te
doorzien met de H.H.Mostart,Baek en Vondel,die nevens mi
j
eenighe avondtuiren daeraen besteedt hebben.Maer de vergaedring

hield zoo welgeen'streek,datik i
jderbeletten kon 'tgedichteens
nae zich te neemen,om in 't bezonder voorts te leezen.M ostart en
Vondel hebben yets aengeteekent dat den taelschick betreft,opdat

U Ed.Gestr.,overweghe,oftzijzich dienaengaende met onsvergelijkenkonde,dewijl'twelpassenzoude daerin eenengemeenen voet
te volghen.Eevenwelkan ik niet alles voor volaenvatten,wat hun

behaeght,ende Vondeldunkt mij somtijds knorven in de biezen
te zoeken.Wijders,aen zoo blinkend een Dagltwerk den dagh te
verbieden,waerejammer;ook,mi
jnsgevoalens,een verlooren toeleg,
gemerkthetmetde scherpa straelen zi
jneraerdigheitde dompighste
duisterheitkondedoenverdwijnen,enmidnachttotmiddaghmaeken.
Mi
jn arme geest,hoewel alleenli
jk gestelt- en dit noch quaeli
jk
genoegh - om maetvri
jgeluidtteslaen,heeftzichnochtansverpijnt
deverdrooghderijmpen tedoen inktgeeven.De springadervan den
heere Barlaeusbruist m et weleen'andren toon.Dezes onderscheidts

zalU Ed.Gestr.aendebi
jgaendereghelengewaerworden,gelijkzi
j't
zondertwijfelverwachtheeft.De H.H.Mostarten Vondelhebben
ook yetsbelooft.Dat - meen ik - zalhaestvolghen,endealtijds
uwe geboden, wen z' hem gebeuren m oghen ...''

W orp deeltverdernog mee (W .111,48nootl),dathetwerk eveneens
werd gelezen door de Leidse professor M . Zuerius Boxhornius, Anna
M aria van Schurman en G. Rataller Boublet.Allen prezen het gedicht.
Toch kwam er niets van een uitgave.H et werd eerste gedrukt in K orenblo6m6n 1658.

Het lofdichtvan Barlaeusvindt men in diens Poemata II,205 (Van
W oten,Brieven 111,278 noot 3).
Van Vondelvind ik geen lofdicht in het Register van de W .B.-uitgave

vermeld.Het is er blijkbaar niet van gekomen.
Daaanmerkingen van Vondelen Mostartzijn inderdaad gemaakten
Huygenstoegestuurd.Zi
jzijnineenhandschriftvanhem,metzi
jnrepliek
bewaard en naar dit hs.uitgegeven door Th. Jorissen, in Yer8lag6n en
M ededelingen der K on.A kademie ran W eten8cltappen,Afd.Letterkunde,

2ereeks,3edeel,234-239(alsbijlageII,bijzijn artikel:DeM 4#8cArï/f6l
van Svygel8.).Vgl.Br.II,p.XV.
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D e opmerkingen en H uygens'reactieszi
jn merkwaardig genoeg Om er
dieper op in te gaan.Daarvoor is het hier echter de plaatsniet.lk hoop
er nogeens toe te kom en.

Hooft legt in zi
jn lofdicht de nadruk op de overeenstemming tussen
Huygens'leven en zijn voorschriften voor hetleven.Ditverleentaan
zijn woord de grote kracht.
B. Tek8t

Het gedicht werd voor het eerst gedrukt in Kovenbloemen 1658 (ook
1672),bijhetvoorwerk van Daglt-wevck (de tekst 1672 vertoontslechts
twee drukfouten,isoverigensidentiek op een enkelspellingverschil'na);
daarna in P.C.Hoofts Feràezl 1671 (slechts spellingverschillen).
#
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C. COM M ENTAAR

Op het Daghwerk van den H eere

Constantin Hujghens,Ridderder
orde van Sant M ichael, H eere

van Zujlichem,Raedtende gehejmschri
jvervan deHooghejt des
Prinsen van Oranje.
##Riddev :6rordevan SantA ïchccl''- Zie overhet verlenen van dezeorde
aan H uygens:W orp,Br.1,XLIX .H uygens ontving de orde op 27 febr.
1633, was reeds spoedig bezig m et de sam enstelling van een wapen,

dateerstin 1642 doorde fransekoning werd goedgekeurd.Bijdelatere
inkrimping van het aantal ridders tot 100, behield Huygens de orde.

(Dagboek,23;Br.1,398,399,467).
D aghwerk,dat den plicht vervaet
plieht - taak,dienst, werk.

vervaet- (naast vervat)omvat,behelst,in zich begrijpt.
'S naenschen die in eere staet;
di6 in 66r6 staet - die een eervol ambt bekleedt, een eervolle positie
bekleedt.

D aghwerk, dat,in weenigh stonden,
in ...8tonden - nl.de weinige uren die m en nodig heeft om hetgedicht
te lezen.

K om t kompas en streek oorkonden,
kompas6nstr66koorkonden- (synoniemen)richtingen koersverkondigen,
bekend m aken.

(5) Om te doen behoude rejs,
Met de schujt van 't doolziek vlejs:
Veel is 't waerdt voor liên en Landen,

Dat ghi
j komt ujt Hujghens handen;

VAATANTRN IN HET HS.

Hooftbrachtinhethandschriftenigeverbeteringenaan(ziemanuscriptologische
beschrijving),waarvan de volgende m.i.aandacht verdienen;
vs. 8 Datvwroohten werd Datghïp'komtW f...W ashettweedeeenvoudiger?
Bevielde woordspeling wroehten,Daghwerk hem niet? W e klannen hier
slechts gissen.
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Die geen ander zedespoor

(10) Schildert dan zijn hartverkoor.
Die...'
verkoor-Diegeen anderezedeleerverkondigt,dan zijn hartkoos;
wiens zedeleer geheelovereenstemt met zijn innigste overtuiging.
Daer,in 's werelds onderrechten,
's wJ6r6I#.
: - objectieve gen.
Praet en daedt te zaenaen vechten,
t6...v66ht6n - met elkaar in strijd zijn.
Vecht nlen onl des Leeraers zin,
recht ...de8 .
:66r4167.
9 - twist m en over de bedoeling van de leraar,wat

hij (eigenlijk)wil(in theorie,in praktijk).

En zijn'woorden gelden min.
En ...min - en zijn woorden hebben nainder gezag.

(15) Veelen die van Deughde schreeven,
W ischten 'tujtmet stri
jdigh leeven.
8trljdiglt- (daarmee)tegenstrijdig.

Maer zijn letter en zijn geest
Schoei
jen jujst op eene leest.
P. C.H 6öft.
VARIANTEN IN HET HS.

vs. 9 W 6lk6r p6z4geen ander spoor werd Di6 geen ander z6d68poor.

vs. 10 H ooft schreef eerst Fo! (vermoedelijk wilde hij Volgt schrijven,dat
aansluit bi
j de oorsproA elijke redactie van vs. 9) daarna In8laet,
dateveneensgeschraptwerd,daarnainterlineairSchi,dathijschrapte
om dan toch Schildertte schrijven.W e moeten de regelsin verband
m et elkaar beschouwen.In vs. 10 veroorzaakte #FVolgt dan'' een afwijking van het trochaeïsche m etrlam ,die door schildertwerd hersteld.

Hetsubjectdaarbij (pen)bevielhem niet en bovendien wilde hijhet
vage spoor verscherpen tot zedespoor.Het gaat immers om zedelijke
voorschriften, ook in het vervolg van het gedicht.

vs.14 En geloojtzïJ'Az'woorden min werd En zïJ'
s'woorden g6J#6Almin.Vond
hij de uitdrukking zo krachtiger? In plaats van het wat slappe en
subjectief gerichte geloojt enz. kwam nu het krachtiger, objectief
gerichte:zIjn,,'
d
roorAs g6ld6n min.

0P H ET ORGHELGEBRUJK VAN
DEN H EERE VAN ZUJLICH EM , CONSTAN TIJN HU JGH EN S,

Ridder,.
Sq6#f8A66r6 en tpeA6jzzàt
sc/lrll'
z
p6r Z'
jner Soogh6jfven Oranje
A .Inleiding
H uygens'geschrift Gkebrnyk en olgk ôrvpà ran 't orgel in de àercàel

der F6r66zlïgA#6 Nederlanden kwam anoniem uit in 1641,bi
j Elzevier
te Leiden (herdrukken op naam in 1659 en 1660).
Over de voorgeschiedenis van deze uitgave geeft W orp, Briefw. 111,
Inl. VIl vlgg.uitvoerige inlichtingen. H uygens hield zich reeds in de
winter van 1639 op 1640 m et deze actuele kwestie bezig.
lfet resultaat Nzas een verhandeling,waarin hi
j zich een voorstander
betoontvan hetorgelgebruik in de godsdienstoefening terbegeleiding van

degemeentezang.Hettractaatisgeschreven in een pittige sti
jl,waarvan
VanEsin Gesch.van deLetterk.derNederl.(IV,l47vlgg.)eenuitvoerige,
zeer waarderende analyse geeft.
Alvorens tot uitgave van ziJ'n geschrift over te gaan, zond Huygens

het manuscriptaan de Haagse predikanten Streso en Loots,en aan zijn
vrienden Hooften Barlaeus.Barlaeusbetuigde zi
jn instemming in een
kort briefje (Briefw.111,151)Hooft schreef uitvoeriger,eveneens met
grote waardering.Deze brief van 6 sept. 1640 (Briefw.111, 103, 104)
volgt hier:
De bedenking van U Ed.Gestr.op het gebruik der orghelen vind ik

t'eenenmaelopgeleidt van onverwrikkeli
jke redenen,zoo in 't beweren alsin 'twederleggen ;maer dit getempertm eteen'bescheiden-

heit,zoo omzightigh en ontziende,dat het der tegenparthi
je niet
alleen demaght,maerook dewiltotstrijden beneemen moet:
Animo quoque subjugat hostes.
Hierbijgaen eenigheveirsen,zoomaegeren ongedaen alshun dichter
die uit zi
jn'tweede ziekte,sedert twee maenden herwaerts,komt.
M aerJohannesRulaeus,predikant,beroepen van hiertot Rotterdam ,

raekte onlanx met mij te kouten van deze stof,in 't bezondervan
de krachtdergulleklanken,die geene,ofte - 'twelk eevenveelis

onverstaenlijke woorden vervatten, ende verhaelde mij deze geschiedenis. Een ltoonasgezint schipper van H oorn quam , te lande
gereist uit Italie,over Genève,en hier terpreeke van den heer Beza,

uitenkelenieuwsgierigheit,oftom ti
jdtverdrijf,alzoo hy 'tFranchois
niet beter kende dan 't Hebreeuwsch.De voeghlijke leiding der
stemme,de beweghende lieijjkheit van 't geluidt - het gelaet
m oght'er toe helpen

wracht in den goeden m an een'graetigheit

naeonderwi
jsin deleere,diehem dochtnaergelijke zoetigheitte
smaeken.Hi
j lietzich berichten,en verliethetPausdoom.Oftdit
voorbeeldterghenseen hoexken verdientin 'twerk van U Ed.Gestr.,

zj haeren oordeelbevolen,samtin haeren beste gunste..
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Over het verdere verloop van de uit.gave en het succes van H uygens

in zi
jn strijd voor hetrechtegebruik van hetorgelin de çredienstzie
m en W orp t.a.p.
Op dezelfde datum ,6 sept.1640 schreefH ooftook aan Van W ikkevoort

enkeleregelsdiebetrekkinghebben op zijn gedichtvoorHuygenswerk.
Ik citeer uit deze brief (v.VI.111,370):
Het aenstaen des H eerçn yan Zulichem heeft,m et den naedruk van
U Ed.Gestrengheits aenm aening,eenighe drooghe veirsen gewrongen

ujtmijnendorrengeest.ZooU Ed.Gestr.belustisophetaenschouwen
van yetzeldzaem sin wanschaepenheit,ik heb den briefopen gelaeten,

en 'tslot daeraen gehangen,om toegekniptte worden,alshijop
wegh za1 slaen.

W atde ,,aenm aening''van W ikkevoortbetreft,ik heb dezenietkunnen

vinden.Hetisook devraag ofzeschrifteli
jkgegeven werd.W elschrijft
Huygensin een briefaan Descartesvan 14 aug.1640 (Briefw.111,85),of
hijhetmanuscriptvanzi
jnverhandeling ,,quej'escrivisl'hiverpassé-non
pasdejour,maisdenuict,carvoussavezquelesoleilnemevoid gueres
amoy-surlesubjectdel'usage desorguesen l'église''wilopvragen bi
j
Wikkevoort,diehetthansin bezitheeft.Hi
jvraagtDescartesom zijn
m ening over het geschrift en verzoekt hem na lezing het exem plaar van

hetmanuscript,hetenigedateris,terug tezenden aan zi
jn broer;,,je
pretendslefaireimprimerpourintroduireceque jecroy utile,ou faire
abroger ce qui est scandaleux sans double.''
D escartesantwoordtin een briefvo1waardering (aug.1640,Briefw.111,

95).Huygens antwoorddeop Hooftsbriefvan 6 sept.op 5 oct.(Briefw.
111, ll3):
Ontrent het scheiden van 't leger,'
t welck mijne besighste tyden
zijn,ontfngick d'eerevan U.E.schrdvensmethetbygaendegedicht.
Sooveèlmoetick voorui
jt setten,tmi
jnerwettelicke ontschuldinghe
van 'tlanghe swijghen op soo grooten beleeftheid.Nu ick dan den
adem beghinneteverhalen,endetegensmijnevrienden afterekenen,
keerick voorallhetaensichttotU .E.,m eteerbiedighedancksegghing

voor de moedte in 't lesen mijner droomen,en 't berijmen mijner
ongerijmtheden genomen.Ik verneme met groot genoeghen,panci8
Iecforïsld, qnibn8 dcrïôo, m e non dït
v lïc'
d
zït
st
se, d6 tnrba '
pvlgi nnice
8661/18.##

Verderspreekthijdehoop uitdatHooftgeheelhprsteld magzi
jn van
zijn ziekte.
B . Tek8t
H et gedicht werd in de uitgaven van H oofts gedichten vöor het eerst

gedruktin Diclttknn8tige F 6rà6> van P.C.Hoojt,1657,voor de verdere
uitgaven zie'm en Leendertz' Bibliogvaplde,p. 69.

OP HET ORGHELGIBRUJK VAN HUJGHENS
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C. COM M EN TAAR

Op het Orghelgebrujk vanden Heerevan Zujlichem,Constantijn
Hujghens,Ridder,
Raedsheere en gehejmschri
jverZjner
Hooghejtvan Oranje.
W ievlijtigh 't oogh op 'tboek der wereldtvelt,
v6lt- slaat (vellen vroeger ruimer gebruikt dan thans.Vgl.Huygens'
Op 66n zzlïd-lvc/cf:M uydseh,er6ys6,vs.60metdecomm.,in dezeuitgave).
Jn elke soort van schepsels vindt gespelt
g68p6lt - verteld, meegedeeld, verkondigd.

DesSchepperslof.De bijen en de mieren
Getujghen 'smethaer'geest.De dommedieren,
'a-ervan (gen.bijgetujghen),nl.van dielofvoordeschepper(lof0= .).
(Voordealgemenegedachteinvss.lvlgg.vergeli
jkemen deNederlandse
geloofsbelijdenis (37 artikelen),art.2: Door wat m iddel God van ons
gekend wordt.W ijkennen Hem door twee middelen.Ten eerste,door
de schepping, onderhouding, en regering der gehele wereld : overm its
deze voor onze ogen is als een schoon boek,in hetwelk Alle schepselen,

groteen ldeine,gelijk alsletteren zijn,dieonsdeonzienlijkedingen Gods
geven te aanschouwen enz.).
m6t Ac6r' g6e8t - door haar vernuft (tegenover ,,
De domme dieren'');
bijen,mieren vrl.mv.Hooftonderscheidtin deze tijd haaren hvn!Vgl.
hlanner (6).

(5) Van groottotkleen,jae d'alderminsteworm,
Verklaeren 't,metgeschikthejthunnerform.
V6rkla6r6'
n m elden, bekend m aken.
'j - poa Soheppers l
oj.(lof is onz.).

ge8ehikthejt Avns8r jorm - doelmatigheid van hun lichaamebouw, (geschiktheid = wijze waarop iets ,ygeschikt''is,waarop de verschillende
delen toteen geheelzijn verenigd.Vgl.Baeto,389,debekende passage
waarHooftaan deze,ygeschiktheid''eenvan zijn Godsbewijzen ontleent.)

'T ontoerend tujgh,de leevenlooze dingen,
'T onroerend fwkh - de nietbewegelijke dingen (syn.methetvolgende
#'de leevenlooze dingen'').
Die zeggen 't niet alleen,m aer leeren 't zingen.
'f- nl.,,Des Scheppers lof''(het lof).
l66r6n - in de zin van discere.

VARTAm

N IN M T HS.

InhethandschriftbrachtHooftenigeverbeteringenaan (ziemanuscriptologlche
beschrijving),waarover niet veel op te merken valt.
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llet drooghe been,het dorre hout, het tin,
H 6t ...tin - waarvan achtereenvolgens de hoornen,houten en m etalen

muziekinstrumenten gemaakt zijn.Ook alle in 't orgelverwerkt.

(10) Verheftzi
jn'stem,en zwaejtdesmenschen zin
zwaejt...zin -buigtgeesten hartvan demens,neigt,beïnvloedtin de
richting van,beweegt.

Totdeftighejt,tot ootmoedt,toteerbieding
depigheit- ernst,ernstige stemming.
eerbieding - betoon van eerbied.

Aen zi
jnen çod;metwonderli
jk'ujtwieding
Derwoestighejt:en preektin tael,verstaen
uitwiaing d6rwoentighejt- uitroeiing,wegneming van wilde,opstandige
gezino eid (wat tegen God ingaat).

Van Nooren Moor,Oost-en W estjndiaen.
(15) Dank heb 't vernuft,ujtvinder van de keelen
k6616n - (verschillende)stemmen.

D es Orghels,dat de zielen weet te streelen,

En ment ze,met geneughte,tothetpujk
ment - voert,leidt, stuurt.

Haershejls.Hetplejt,gevoert om 'tslim gebrujk,
h6tpuik Nc8r.
s h6)'
18 - hun hoogste heil.
pl6)
't- strijd,twist.
slim - verkeerd (wat Huygens yyonghebruyk''noemde).

W aerujt,voorheen veelaenstoots was gerezen.
(20) HeeftHujghensnu beslecht;en 'tRechtgewezen.
'fRba tg6z
?
zYze'
n,- hetvorm is geveld,de twist beslecht,uitspraak gedaan;

entegelijk:hetRechtegebruik (tegenover,,'tslim gebrujk'')aangewezen.
1640
P.C. Höôft.
VM M NTEN IN HET HS.

vs. 9 D6 drooglte p66(z?) werd H6t drooghe been. Hooft zaleerst hebben
gedacht,aan snaren (zie W NT XII, 1,kol.906 voor deze betekenis
van pees).
vs.17 sle6ptwerd ment (treffender woordgebruik).
vs.19 Datoorzaek ran w861a6nstoots plcgh t6 w6z6n werd Waeruit'
?
JoorA66a
ve6la6n8toot8 wa8 g6r6z6n.De uitdrukking is krachtiger en zo ontstond

geen gelijkrijm met gewezen van het volgende vers.

ADD ENDA EN CORRIGENDA

Ziehieronderbijp.35 (vs.17en 23),36(vs.34)en 47 (vs.63).
Tran8litt.:26:beghuntkommal?) M 8.aantt.:13:Son-ragt+ q(d) 17:
%djtg6p6r8tislichtonderstreept. 23:'fisonderstreept. 25:gs+ )(d)e
si
jn begonnen?
p.36 M s.aantt.:29:g- zedertqG sintsy l-ickq/hijy
30/31:fol.IR kolom
a/kolom b. 32: (W ?+ ltDlocht 34:...als in vs.1.Vgl.voorts
bijvs.17 en 23.
p. 37 T6àef:vs.s6:genaecken Tran8litt.:59:sijnapostrojl?) 61:Euenalst?)
M s.aantt.:62/63:fol.IR/IV 84:(h+qlsloo - hollbegonnen?
P.39 M s.aantt.:7:steilelnlt?)- Vgl.bijvs.73.
P. 41 M s.aantt.:*51: Evt.: kattequaegd+ qltls 51:Mogelijk werd alleen
verduidelijking van de e beoogd. 56:detnlt?)
P.34
P.35

-

T6k8t:vs.69:Zinnen M s.aantt.:69:(s+ qlzlinnen - Een hoofdletter
Z waarschijnlijk slechts om de (lange) 8 duidelijk te ktm nen corrigeren
totz.Vgl.bijvs.51van HooftsKoelte'
pJs antwoordt(p.98). 73:Vgl.
ook bijvs.7. . deslot-x in vs.7,56en 73,dieeen eigenaardigevorm
heeft,secundairis.Mogelijkwerdhijindezedriegevallen slechtsbijgewerkt.
P.43 M 8.aantt.:87:jeughgt-hltdlt
P.44 M 8.aantt.:l08:islapostrofltt?) Misschien dus eerst:is t/ist 110:
Achter het doorgehaalde g(o?)#(6s?)staat na spatie nog een mede doorP.42

gehaalde a en boven de tf en do voorafgaande letter staat een circonqex.

Bedoelde Hooft dus aanvankelijk ,,goen avond''?
M s.aantt.:Opschrift r.2: gd+ qtDlanckhebt Vgl.bijvs.73.
M s.aantt.:24:mocht Lkomma+ jluitroeptekenj
Translitt.: 53: booren kommal?) M s. aantt.: 51: Evt.: (i+ )(ij) 0/
inktsporen? verralt. gl ophaal wcs een
(ic+ qtij) 63: Of
e+ltbelrgt W eer l66ntbegormen? 64:Mogelijk isook een stadillm
Djveijlt,waarna de twerd overschreven met e (waarachter later een zI
werd toegevoegd),of&gel direct rnet en.
P.50 Sub 56 rerralt.(Zie hierboven bijp.37.)
P.57 Tek8t:vs. 56:genaecken Comm.:(vs.56)
voor hij zijn doelkon
P.45
P.46
P.47

naderen, ...

P.70
P.93
P.94
P.95

Tek8t:vs.69:Zinnen

Tran8litt.:231:Schijntse(?) 232:Vatse(?)
M s.aantt.:263:Foej Lkomma+ jluitroeptekenj
M s.aantt.:Opschriftr.11:KAPNEM ophetopgeplaktestrookjegeschreven
in drukletter-kapitalen.

p. 96

M s.aantt.:13:Misschienbehoordehetverwijzingstekenreedsbijanagramma;
dan zou hetvan Hooft zijn.

p. 98

Translitt.: 59: da6rs6 aanéén, ondanks slot-r van daer.

.
M s. aantt.:

51:Misschien: gv?+ jlM/m lin - Vgl. voor de eventuele majuskel ook
bijvs.69van HooftsDankhebt(p.42). 59:Misschienwerd oorspronkelijk
gescheiden daer .
:6 achterna verbonden tot da6rs6.

P. 99
p. 1p2
p. 10a
p.1p4
p. jQ5
p. 1p6

p.l50

Translitt.:80:W ilje(?)
M s.aantt.:75:s(a+ qlolud - salbegonnen?
86:Misschien:kge+ qlolnnen (met bijwerking van de k).
M s.aantt.:l78:Hetverwijzingsteken lijkthier,meer dan in vs.13,tot
deoorspronkelijkeaantekeningtebehoren en zou dan reedsvan Hooftzijn.
M s.aantt.:2l2:W aarschijnlijker als correctie:(ij+ q(y?)(?)
M s.aantt.:238:Vgl.bijvs.51.De ed.-l671 heeft onderkast--.
Translitt.:263:Zoud ze(?) 264:zietgh't?)
Translitt.:283:toefwatplm t(?) M s.aantt.:283:woordtje Lkomma?+ )
(n)(?)
Translitt.:56:bi
jdet?)
sept. 1967.

Keuze uit nog in de handelzijnde publikaties op hetzelfde en
aanverwante gebieden :
AsslLBlxgs,W .J.M .A.:Guido Gezelle's Kerkhofblom m en, 1958. . .
BRoM, G.: De herziening van M ax H avelaar, 1950
: Boekentaal, 1955
H M RINGEN, C. B.vAN :N ieuwe synthese, 1950 .
: Iierverfransùlg, 1957
.. .
: sveder en weer, neder en neer,rnede en rnee . .

/ 3,60
/ 1,25
/12,50
/ 1,25
/ 1,70
/ 2,50

KLolxl,G.G.:BonneResponseàtouspropos(1547),édition enfac-similé,
1960
/ 16,LIEFTINCK,G.1.:Problem en m et betrekking tot het Zutphens-Groningse

Maerlant-handschrift, (Réslamé en Français), 1959
Losv,A.vAN :Het bezittelijk voornaamwoord ,,hun'', 1958

3,25
2,-

M Ax, J.J'.: Boendale en de legenda Aurea, 1957
R OMBAUTS,E .: Noord-Nederlands gouden eeuw gezien in de spiegel der
Zuid-Nederlandse zeventiende-eeuwse literatuur, 1960.

2,50

R ou N, G.: Ongaaf Nederlands, 1941.

4,50

2,25

:Buigingsverschijnselen in het Nederlands,4 dln.
1. 1947
II. 1948 . . . . .

111. (le stuk) 1952
(2e stuk) 1953

/ 9,50
/ 15,#

/ 9,50
9,50
9,50

IV . 1954 .

SzxluxlNs,Eo.A.:De dichter-predikant François Haverschmidt (Piet
Paaltjens), 1955. .
/
SMIT,JAcos:De kosmische zelfvergroting van de dichter bijBilderdijk,
Perk en M arsm an, 1957 . . . .
...
. ..
SMIT,W .A.P.:Proeven van tekst en comm entaar voor de uitgave van

Hoofts lv iek,1,De Psalmberijmingen, 1961
TOLLENM RE,F.D>n:Nieuwe wegen in de lexicologie, 1963 .
W llu xs,Tu.:Beeldspraak,klarlk en bouw van ,,D e N ieuwe Geboort'',
1957
... ...

W ITSTEIN,S.F.:Brormen en bewerkingswijze van deontleendegedeelten
in Rodenburgh's ,yEglentiers Poëtens borstweringh'' (1619),
1964

1,25

/ 20,-

Verhandelingen, uitgegeven gedurende het lopende jaar en een aantal daaraan
voorafgaande jaren
Nieuwe Reeks, deel LXVIII (l060-1961)
G. G. KLOEKE, Bonne response à tous propos (1547)
.
W. A. P. SM!']', Proeven van tekst en eommentaar voor de uitgave van
Hoofts lyriek. 1. De Psalmberijmingen. - Tekst: Bureau van
de Commissie voor de uitgave van het Verzamelde vVerk van
P. C. Hooft, onder leiding van W. Gs Hellinga. - Commentaar:
vVo A. P. Smit, met taalkundige medewerking van F. L. Zwaan
S. J. FOCKEMA ANDREAE, De Nederlandse staat onder de republiek . .
JACOBA HOOYKAAS-VAN LEEuwEN BOOMKAMP, Ritual Purification of a
Balinese Temple
. . . . . . . . . . . .
D. BAx, Jeroen Bosch' drieluik met de gekruisigde martelares

I

16.-

I 12.-

*
I 12.I 10.-

Nieuwe Reeks, deel LXIX (1961-1963)
C. C. BERG, Het rijk van de vijfvoudige Buddha . . . . . . . . . .
ROBERT SHAFER, Vergleichende Phonetik der karaibischen Sprachen . .
R. P. CLEVERINGA PZN., Clauwgerechtigde Ommelander Heerd en de eisch
van gegoedheid van den redgel' . . . . . . . . .
P. J'. VERDAM, Een Commentaar van Hugo de Groot op de Lex Rümana
Burgundionum . . . . . . .
. . . . . .

I 32.50
I 15.I

11.-

16.-

Nieuwe Reeks, deel LXX (1963-1964)
F. DE TOLLENAERE, Nieuwe wegen in de lexicologie . . . . . . . . .
B. A. VAN GRONINGEN, Traité d'histoire et de critique des textes Grecs
K. lVI:. C. ZEVENBOOM, Theorie over de ontwikkeling van de Nederlandse
voet- en ellematen . . .
. . . . . . . . .
C. HOOYKAAs, Agama Tïrtha, Five studies in Hindu-Balinese religion

120.I 15.-

I 20.I 35.-

Nieuwe Reeks, deel LXXI (1065)
A. HOEKSTRA, Homeric Modifications of Formulaic Prototypes
J. GONDA, The Savayajiias (Kausikasütra 60-68. Translation, Introduction,
Commentary)
.

22.50

I

60.-

Nieuwe Reeks, deel LXXII (1966)
B. A. VAN

GRONINGE~,

Theognis. Le premier livre, édité avec un commentaire
.
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