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WOORD VOORAF

0P woensdag 4 augustus 1971 vond ik in de bibliotheek van bet British
Museum to Londen een boek terng dat al een eeuw lang ais ver mist wer d
oPgegeven : de eerste editie van ConstantiJ'n HuYgens Heslaghe Daghen.
Met die vondst als uitgangsp unt heb ik mi J opnieuw verdiept in de tekst- e n
editiegeschiedenis van de kleine reeks sonnetten die HuYgens m Januari 1645
door CasPar Barlaeus lies uitgeven . MiJ'n onderzoek bracht voldoende nieuwe

Ik dank de Bibliotbecaris van de KoninkliJ'ke Bibliotheek to Den Haag voor
ziJ'n vriendeliJ'ke toestemming tot reProduktie van de manuscriPten ; bet
Personeel van de KoninkliJ'ke Bibliotheek en van de vele andere bibliotheken

feiten aan bet lickt en maakte voldoende nieuwe conclusies mogehJk om bet
verschiJ' nen van een nieuwe editie der Heilzge Da~h en to rech tvaardigen,
ofschoon Dr . F .L . Zwaan ng
no gmasr enke1e J'
geleden v0or een dege1iJke

van Barlaeus' LatiJ'nse lofdicht .
De beer S . . Sluts to Heiloo die m1J een exemPlaar van de Koren-bloemen
van 1658 ten geschenke gof, kan uit deze studie naar ik hoop, lets besPeuren
van bet stimulerend karakter van een dergeliJ'ke vriJ'gevigheid .
Dit boekJ'e zou eenvoudig niet geschreven kunnen ziJ'n, als ik niet door
Mevrouw L . Hellinga- uerido en Prof .Dr . W . Gs Hellinga in de geheimen van

uitgave van de gedichten in kwestie, verenigd met HuYgens' avon dmaalsPoezie, heeft gezorgd . Maar ook ofg ezien van min
J onderzoek komt bet me
verantwoord voor, dat de tekst van de ternggavonden editt' o prmceps ter
beschikking wordt gesteld van alien die be lang stellen in de Poezie van
HuYgens en de studie van ziJ'n werk . Het oPnemen van facsimile's der
handschriften kan een middel ziJ'n om met HuYgens' hand en de Problematiek
van de transmissie van litteraire teksten vertrouwd to raken .
Met Zwaan wil ik graag getuigen van min
J bewondering voor HuYgens'
reiigieuze 1yriek - niet maar 'voer voor filotogen' maar hoge taal-kunst ui t
een riJ'k gemoed ontstaan vol sPeelse paradoxen en zinriJ'ke verwisselfingeni
, n
bewoordingen die van zichzelf getuigen dat ze altiJ'd tekort zullen schieten om
bet wonder van bet geloof to 'vatten' .
Een uitgave als deze ontstaat niet in een luchtledig . Ik bouw op bet werk
van anderen verder, en ik ben dank verschuldigd aan velen
I take this opportunity to express my gratitude to the Trustees of the
British Museum, London who kindly gave me permission to reproduce the
book I was so fortunate to recover in their Library .

die ik heb bezocht voor bun onverdroten bulPvaardigheld .
De uitgeversmaatscbaPPiJ TJeenk Wilhnk-NoorduiJn en miJn collega Zwaan
ben ik erkenteliJk voor bun toestemming tot bet overnemen van de vertalm g

de analYtische bibliografie was ingewiJ'd . Ik hoop dat minJ inleiding niet al to
ver beneden bet niveau bliJ'ft waaroP ziJ' me hebben willen brengen .
Mevrouw Prof . Dr . Margaretha Schenkeveld heeft me met aanmoe digend
enthousiasme gerrsPireerd, evenals trouwens andere coliega's in de afdm
el' g
Nederlands van de VriJ' a Universiteit .
Aan de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschaPPeliJ'k onderzoek
die een subsidie verleende, is bet to danken, dat deze studie verschiJ'nen kon .
De uitgever tenslotte ben ik dankbaar voor de fraaie uitvoering van bet
boekJ'e, die wediJ'vert met die van de ternggevonden editie .

Heiloo, april 1973
L . Strengholt

Constantijn Huygens (1648)

INLEIDING

1 . Ontstaan van de Hests8he Daghen
Als ConstantiJ'n HuYgens op oudeJ'aarsdag van het J'aar 1644 in een fors
handschrift z1
n overdenkingen oPschriJ'ft met hetg
o0g op bet heili
J
avondmaal dat hiJ ' de volgende dag, zondag 1 J'anuari 1645, in ziJ'n kerkeliJ'ke
Semeente hooPt mee to vieren, weet hiJ ' nog niet dat hiJ ' met bet onder ziJ'n
handen oeiende
gedicht aan een reeks sonnetten begonnen is die voor de
~'
zal
volgende maand voorbiJ ' is in gedrukte vorm voor hem op zin
J schriftafel
J
liggen . 0P nieuwJ'aarsdag volgt een tweede sonnet met nieuwJ'aar als thema en
mogeliJ'k dat biJ ' bet schriJ'ven daarvan jets van een plan begon to schemeren .
Zo'n bewuste oPzet liJ'kt zeker aanwezig als er op 2 J'anuari een gedicht over
driekoningenavond uit HuYgens' Pen vloeit . Met de regemmakt van een klok
komt er daarna iedere dag een sonnet op een christeliJ'ke feestdag bi'J,
achtereenvolgens gJ ewid aan Goede VriJ'dag> Pinksteren> Kerstfeest en Pasen .
En op de laatste dag van die eerste week van het J'aar 1645 rondt de dichter,
in het hoge tempo dat hiJ ' kon bereiken als hiJ ' doelbewust schreef, de reeks
of met twee gedichten, op Hemelvaart en de Zondag .
NoS diezelfde dag zet de dichter zich aan bet maken van een oPdrachtgedicht dat hiJ ' 0P J 8 J'anuari voltooit . HiJ ' heeft namelik bet plan oPgevat om de
reeks sonnetten onder de naam Heslsghe Daghen in een net-handschrift op to
dragen en to doen aanbieden aan Leonore Hellemans, de echtgenote van ziJn
vriend Pieter Corneliszoon Hooft . En zo gebeurt . Een dag of wat later stuurt
hiJ ' een door hemzelf g emaakt afschrift aan een van zin
J andere Amsterdamse
vrienden CasPar Barlaeus - of van Baerle -, hoogleraar aan het Athenaeum
Illustre en befaamd filoloog, met bet vriendeliJke verzoek de gedichten
PersoonliJ'k als nieuwJ'aarsgeschenk aan vrouwe Hooft, die de winter natuurlik
J
in de stad en niet op het Muiderslot doorbrengt, to overhandigen .
HuYgens' brief van 12 J'anuari bevatte nog een verzoek aan Barlaeus : de
reeks als die tenmmste de moeite waard geacht werd, met een woord vooraf
of een LatiJns epigram in druk to laten verschiJnen en wel in het voorname
1etterYPa
t
van de Amsterdamse uit gever Blaeu. Twee bezweringen voegde de
auteur toe aan dit verzoek : hiJ ' wil zelf als corrector van de drukProeven
oPtreden en er moeten bovenal geen afschriften van ziJn gedichten worden

van de leestekens vooral
gemaakt . Door bet verwaarlozen van de spelling en
kan er zich immers zo licht tekstbederf voordoen . a
2 . Barlaeus tekstbezorger
Barlaeus heeft zodra hiJ ' de sonnetten van HuYgens onder ogen kree g,
beseft dat hiJ Poezie voor zich had van een buitengewoon gehalte : dieP van
religieuze bewogenheid, superieur van toalbehandehng, oorsPronkeliJk van
woordkeus en beeldvorming . 0ok Hooft herkende de hand van de meester en
voelde zich evenals zin
J vrouw, zeer vereerd met 'de nieuwe vrucht van onzen
hooghstvlieghenden geest, die zich gewaardig ht heeft miner
huisvrouwe zoo
J
een krans op
o de krum ' to lanten',
zoals
hiJ
'
in
maart
aan
Goddaeus zou
P
schriJ ven .3
De lovende woorden in Barlaeus' antwoord van 17 J'anuari hoeven derhalve
niet als triviale vleieriJ ' to worden oPgevat . Bovendien kon de brief melding
i
Ik denk b.v. aan de onvoorstelbare exP losie van creativiteit waaruit Ho wick
7
ontstond, augustns-december 1651(afgezien van het begin dat al in 1650 oP PaPier gezet
was), en dat in een Periode die HuY8ens' oudste zoon karakteriseert als een van de
drukste uit het leven van zin
l vader . Ook Oo8entroost heeft de dichter weiniS tiJ'd 8ekost ;
0P 5 l'anuari 1647 voltooide hil ' het gedicht in eerste aanleg, na er slechts vier zittin8en
aan gewerkt to hebben, daarna oeide
~' het uit tot dubbele omvang in een til'd die veel van
HuYgens' zenuwen ver8de (beschuldi8ing van veronachtzaming van zil'n ambt, de dood
van Frederik Hendrik op 10 maart 1647, vl8. § 8 van de Inleiding) ; 4 mei d .a.v, bedankt
Revius voor de toezending van een exemPlaar van de eerste editie (zie WorPs uit8ave van
De Brie wisseling van Constanti1'n Huygens - in het vervolg aan8a8even als Brie w . -, IV,
Den Haag, 1915, blz . 402, nr . 4583). Vergelilk Dr . C .W, de KruYter, Constants1n
Huygens Oo8'entroost, een interPretatieve studie (diss . Amsterdam, MePPel, 1971), blz .
57 e .v.
2 De brief aan Barlaeus in Brie . IV blz . 114, nr
. 3868 . Ook met vertalmg, in C .
HuYgens, Avondmaalsgedichten en HeiliShe Dagen, uitgageven en toegelicht door F .L .
Zwaan (Zwolle,1968), blz . 17-9 (in het vervolg aangeduid met Zwaan .
3

P .C. Hoots Brseven, editie-Van Vloten, IV (Leaden 1857) blz . 166-7 nr. 907 .
5

makers van het enthousis sme van het gazelschaP dat biJ' de overhandiging van
het geschenk togenw oordi8 was. Barlaeus zegt voorts toe to zullen zorgen
voor een editie in voorname letter, die biJ ' de verhevenheid van bet onderwer P
Past . Dat er drukProeven naar Den Haag gezonden worden zal niet nodsg ziJ'n :
Hoofs en hiJ ' zullen als uiter st nauwkeurgie
' correctors met meer dan gewone
aandacht voor de zuiverheid van de tekst zorgdragen . 'WiJ' verbeelden on s
namehk J J'e bedoeling to vatten en J'e sPitse wendingen' . De brief - als heel de
omvangriJ'ke corresPondentie tussen HuYgens en Barlseus in hat LatiJ'n gesteld
- bevatte sevens bet LatiJ'nse lofdicht dat de Amsterdamse geleerde op de
Heil•ghe Daghen gemaakt had .4
Een Pgar dagen later melds Barlaeus aan HuYge ns, dat de editie ensge
vertraging heeft ondervonden ten gevolga van de 'biJ'geloviga yrees' van Hoof t
die onder geen beding bet kostbare handschrift van HuYgens naar de drukkeriJ
wenste to laten gaan bang als hiJ' was voor beduimeling door de zetters . Er is
daarom schriJ'ft Barlaeus door een koPiist uit Hoofts omgevign een afschrif t
vervaardigd . Ter geruststelling van de dichter voag iJ
t h' er metoen aan toe dat
Hoofs en hiJ' op de correctie zullen toezien . De verzen ziJ'n door Blaeu
inmiddels PrachtiS gedrukt s - met andere woorden : op of omstreeks 22
J'anuari de datum van de brief, had Barlaeus de drukProeven in huffs en hi'J
kon daarom, gezien ook de geringa omvang van de tekst en de ongetwiJ'feld
heel kleine oPlaga van de editie, beloven dat HoYg ens zJ"n
i werk no g die elfde
week dat is voor de 29ste J'gnuari, thuisbezord zou kriJgen .
Dat is inderdaad gelukt . 0P zaterdag 28 J'anuari zendt Barlaeus een aantal
exemPlaren van de Heilighe Daghen naar Den Haag. Ze ziJ'n, vertelt hiJ' er in
ziJ'n begeleidende brief biJ', 'in die vorm gedrukt, wag rin ze door Jou
g eschreven ziJ n, zodat de afzonderliJ'ke titels zouden kunne n worden
oPgehangen naast elkaar en seder op ziJ'n beurt aan de wanden be vestsgd en
g elezen' .
0p zondag S februari ongeveer een week na de ontvanst,g schriJ'ft H oYgens
aan ziJn vriend om hem to bedanken voor de moeite die hiJ zich ter wille van
bet boek heeft getroost . Met de toenmaals gawone bascheidenheidsformuleringen, die op ons al gauw een i ndruk van beschamende zelfvernederi
ma en, maar waarin bet sPelkarakter niet moeiliJk to onderkennen valt ,
tYPeert de dichter de uitgave : de boekJ'es ziJ'n en orme PomPelmoezen, die een
zee van sap beloven, maar die als J'e ze van binnen bekiJ'kt niet veel vocht
bevatten . Au fond zou zo'n luxueuze uitvoering wel eens een schadelik
J effect
kunnen hebben biJ ' zulke weinig omvangriJ'ke werkJ'es .
HuYgens' karakteristiek is be iJ'PeliJ'k
. Wie de eer ste e idtie in han de nh eeft
~'
6

words dadeliJ'k getroffen door de togenstriJ'digheid van de zeer roYale
uitvoermg in groot fohoformaat en de zeer germga omvang van de tekst .
Bovendien was biJ'na de helft van de 24 bladziJ'den blanco gebleven .
In zijn brief sPreeks de dichter vervolgens ziJ'n erkenteliJ'kheid uit voor de
zorg die Barlaeus aan de tekst besteed heeft . Niettemin is het zinnetJ'e
waarmee hiJ' dit zegt een aanlooP tot de kritiek die hiJ' dadelil'k in voorzichtige
bewoordingen last volgen : 'als ik kleingeestig zou gaan letterziften zouden
slechts weinig verzen aan een kritisch teken ontsnaPPen' . Dan komt in een
snort van schertsende climax die overigens duideliJ'k HuYgens' ergernis
demonstreert een uiteenzetting over de drukf out die de dichter bet meest
geirriteerd heeft • het meest 0mdat de zin der woorden er wezen1iJ'k door wer d
aangetast . HuY8ens' bekommernis in dezen, in ziJ'n brief van 12 J'anuari zo
nadrukkeliJ'k onder woorden gebracht, bleek dan toch geen onga~' and
• .6
wantrouwen J'egens koPiisten en zetters to zJin
Barlaeus heeft in de correspondentie hierover, nogal wat onbegrip getoond
ten aanzien van HuYgens' bedoeling . Deze aangelegenheid alsmede de hele
tekstverzorging van de eerste editie in verhouding tot het bewaard gebleven
ontwerP-manuscript der gedichten, komt hierna uitvoerig aan de orde . We
zullen ons nu eerst met bet ternggevonden exemPlaar van de al een eeuw lan g
verloren gewaande eerste editie bezighouden .

Barlaeus' brief van 17-1-1645 in Briefw. IV, blz. 116-7, nr . 3872 ; Zwaare, blz . 19-21 .
Zijn brief van 22-1-1645 in Briefw. IV, blz. 120-1, nr . 3880 ; Zwaan, blz. 23-4 . Zijn brief
van 28-1-1645 in Briefw. IV, blz . 122-3, nr. 3884 ; Zwaan, blz . 25-7 .

s

Over Johan Blaeu zie o .m . Nieuw Nederlandsch Bio a inch Woordenboek (NNBW)
X, kol. 68-73 ; De boekhandel to Amsterdam voornameli'k in de 17e eeuw . Bi
aPhische en Geschiedkundi8a AanteekeninSen verzameld door M .M . KleerkooPer, aan gevuld en uit8e8even door W .P . van Stockum Jr . I (Den Haag191416), blz . 42-4,• H . de la
Fontame VerweY en W .Gs HellmSa, In 0 icing Ioannis Blaev. Twee inleidende studies
bil' een kleine tentoonstellin8 van de Dr . P .A . Tiele-Stichtin8 (Amsterdam, 1961) .
Huygens' brief van 5-2-1645 in Briefw . IV, blz, 125, nr . 3893 ; Zwaan, blz, 27-31 .
De eerste editie al een eeuw zoek : Jorissen had reeds geen exemPlaar onder ogen
gehad, v8l. Th . Jorissen Constantin Huygens. I. (Arnhem 1871), blz . 282, noot 1,• zie
ook WorPs editie van HuYSens' Gedichten naar de handschriften in het vervolS met
Wo~ aan8eduid), I, blz . XXIII en IV, blz.13, noot 3,• Zwaan, blz .12 .

§ 3 . Beschrijving van bet L ondense exemplaar
Het ternggevonden boek words in de bibliotheek van het British Museum
s
te Londen bewaard onder signatuur 1870 b. 34 .
0P het titelblad staat to lezen : Constantin HvYgens I Heere van
ZuYhchems I HEYLIGHE DAGHEN . I Niewe Iaers-gift I Aen Vrovw I
Leonore Hellemans I Drostmne van MuYden. I VYtgegeven door de Professor
I CasPra Barlaevs, I cI ~ I c xlv . I
vignet : hemelglobe, geflankeerd door
Chronos en Hercules met de woorden 'indef assus agendo' l t'Amsterdam, I
BY Iohan Blaev I M D C XLV .
Het formaat is folio biJna 28 cm breed en ruim 40 cm boog .
Het boekJa omvat 12 folic, dat is 24 bladziJden waarvan er slechts 13
bedrukt ziJn .
van het boekJe is tameliJk moeiliJk vast
Collatie de bib1 io~' afische obouw
P
to stel1en, aangezien niet alleen Paginering, maar ook signaturen ontbreken .
C ustodes komen er evenmm m voor, met een uitzondering op de rectozJi'de
van het twaalfde b1ad de 23e bladziJ' de , waar de tekst op de versoziJ' de
doorl0ot,
P wat biJ' de overiga bladen nergens het geval is . Overigens valt uit de
combinatie van een asnta1 gegevens op to maken welke bladen in het boek
conjunct
moeten ziJ' n •~ daarover in het vervolg .
c
Watermerken : o de folic 3 4 7 8 11 en 12 komt een watermerk voor,
naar min
J indruk een kompas voorstellende . Ik heb dit merk niet kunnen
identif iceren .
0mask
: ofgezien van het lofdicht van Barlaeus, dat twee ziJ'den van een
p
blad beshat staan alle teksten op de rectoziJ' de van een blad . Er ziJ' n met
andere woorden elf blanco versoziJ'den . Hiermee words bevestigd was we
westen uit Barlaeus' beschriJ'ving, in de voriga paragraaf geciteerd .
Er is een ~' ofe romein gebruikt, die met bet riJ'ke formaat en de roYale
lay-out bet werkeen
Je biJ'zonder verzorgd aanzien geeft . 0P dit punt heeft
HuYgens meer dan zijn zm gekregen : bet is een frame uitgave geworden, met
een voornaam lettertYPe .
Band en schutbladen 1Jken
i
ma uit latere tiJd to stammen 18e of 19e
eeuw .
1 m 1 recto titelblad.
De mhoud foiu
Aen Vrovw Leonore Hellemans I
2 recto Drostinne van MuYden .
3 recto 4 recto -

Niewe Iaer .
Goede VrYdagh .

5 recto -

Hemelvaert .

6 recto 7 recto 8 recto -

Kersmis .
's Heeren Avontmael .
Pmxteren .

9
10
11
12
+

recto
recto
recto
recto
verso

-

Paeschen .
Dry Coninghen Avond.
Sondagh .
In Nobilissimi viri etc . _
LatiJ'ns lofdicht ondertekend
C . Barlaeus .

De merkwaardige volgorde der gedichten besPreek ik in de volgende
Paragraaf .
Dat we inderdaad met een exemPlaar van de eerste editie to maken hebben
en niet met een van de ook in 1645 verschenen tweede editie kunnen we
ogenblikkeliJ'k constateren can de redaktie van de versregel uit 'Kersmis' met
de drukfout die HuYgens zo dwars zat . De four komt in bet Londense
exemPlaar werkeliJ'k to voorschiJ'n . Aangezien Barlaeus in de tweede editie
voor een verbetering van de redaktie gezorgd heeft kunnen we met zekerheid
beslissen : we hebben bier de eerste editie voor ons . Ik duid deze editie in bet
vervolg can als 1645A .
0P de versoziJ de van alle bladen van bet Londense exemPlaar is een
stemPel gezet : 4AP60 . Dit betekent dat bet boek op 4 aPril 1860 in het bezit
van bet British Museum kwam . Het maakte deel uit van een collectie van
1373 Nederlandse werken uit de zeventiende en achttiende eeuw, door de
Amsterdamse boekverkoPer Frederik Muller can bet British Museum verkocht .
§ 4 . De volgorde der teksten in 1645A

De volgorde van ontstaan van de sonnetten der He'li
1 ghe Daghen is in de
eersto Parc~'aaf beschreven . Over die orde is geen tw i'fel
mogeli'k
de data
J
J
staan ondubbelzinnig in de autografen. In ziJ'n behandeling van de Heilighe
Daghen ~n bet vierde deel van de Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden beeft Van Es een bewonderenswaardige Poging gedaan om de
mnerh J ke samenhang der sonnetten uit de ontstaansvolgorde can bet licht to
g

Het exemPlaar staat vermeld in British Museum / General Catalogue o Printed Books
to 1955 / Compact Edition Vol . 12, (New York, 1967), blz .1011, kol .146 .

breng en . 9 Dat hoeft ons intussen niet ta weerhouden vast to stellen dat de
diohter meteen na bet voliooien van de reeks een nummering aanbracht, die
g eheel afweek van de ontstaansorde . Een ontwerP voor de nieuwe volgorde
kunnen we vinden in de marg e van bet oPdrachtgedicht zie bet facsimile van
bet handschrift van die tekst . De gedichten die de kleine 'Geusen Almanack'
moeten vormen ziJ'n daar in Principe geordend naar de chronologie van bet
kerkeliJ k Jcar, met 'Sonda gh' voorasn en "s Heeren Avondtmael' achteraan
gelaatst > zodat bet resu 1taat i s : 1 . Sondagh • 2 . Niew J'aer •~P 3 . DriJ Coninghen
avond ; 4 . Goede Vri'J dah,
g 5 . Paeschen,• 6 's Heeren Hemelvaert ; 7 . Pinxter,• 8 .
Kersmis ; 9 . 'S Heeren Avondtmael .
Het lig t voor de hand aan to nemen dat de dichter deze volgorde in
margine van bet oPdrachtg edicht vaststelde zodra hi'J voorbereidin gen ~g
'n
treffen voor bet vervacrdigen van bet net-afschrift want daarin moesten de
g edichten natuurliJ"k in de zoJ'uist gageven volgorde ingescbreven worden . Na
j de sonn
in bet ontwerP-handschrift van
de ordening voor zag hiJ
nummers,• vervo1gens kon hiJ' aan bet overschriJ'ven beginnen .
Welnu leggen we naast d eze ontwerP-vo1gorde - die ook in de latere editie
van 1647 terngkeert, met verwisseling alleen van de laatste twee sonnetten bet exemP laar van h et British Museum dan worden we op bet eerste gezicht
voor een komlete
P wan orde geP1aasst . Niet alleen is er alle chronologie in
zoek, maar ook valt er biJ'na geen zinnig ordeningsprincipa in to bespeuren .
Weliswaar liJ kt bet voorPP1aatsen
o
van 'Niewe Iaer' in een bundel die als
nieuwJ carsg eschenk gPesenteerd
e r
wordt niet vreemd en dat daarop 'Goede
Vr da gh' vol t evenmin ;~ in de latere verzamelbundel van HuYgens' Nederlandn de Koren-bloemen van 16 5 8 > vermeerderde en herziene editie
se Yg edichteg
in 1672), staan 'Niewe Iaer' en Goede VrYdagh' eveneens vooroP in de reeks .
Echter, dat in 1645 A vervofgans 'Hemelvaert' aan de beurt is met
voorbiJgcan van 'Paeschen' daarna 'Kersmis' met voorbiJ'gaan van 'Pinxteren'
dat dan 'Avontmae1' komt, g e volgd door 'Pinxteren' en 'Paeschen' - vreemde
ordening oPnieuw bi J d eze twee alleen al! -, dat is allemaal erg ondoorzichtig en 1iJ kt nergens op to berusten dan op willekeur . En dat in de voorname
editie van Januar i 1645en dat zonder dat er in de op de editie gevolgde
briefwisseling tussen HuYg ens en Barlaeus ook maar met een woord over
gerePt words!
BiJ deza stand van zaken 1Jkt
i bet redeliJk to oPPeren dat de dichter
weliswaar de sonnetten in ziJ"n ontwerPen nummerde, maar m°geliJ'k afzag van
die ordening toen bet aankwam op bet maken van bet net-afschrift . Het
lof dicht van Barlaeus maakt bet ons evenwel onmogeli'k
J in deze richting
8

verder to denken. In zijn LatiJnse v erzen vat Barlaeus nameli'k
J Hu Ygens'
so nnetten in bet kort samen en hi J doet dat in de volgorde waarin hiJ ' ze, in
het of schrift dat hij aan Leonor e Hellemans moest overhandigen, had
n getroffen . En die volg orde stemt nauwkeurig o vereen met die welke we in
de marge van het oPdrachtgedicht hebben ge vonden en die in de nummerin g
der Bonnetten in het handschrift nog eens terngkeert .
Hei is in de biblioSrafische hock dat we de o plossing van bet raadsel dienen
~~
to zo eken . io Als bet boek'e
J niet i ngabonden was zou bet makkelJi ker ziJn
' e vel vorm en .
vast to stellen welke fo1is conjunct ziJn, dat is : welke b1aden en
We hebben immers met foli0formaat to doen en dat ho udt in dat de vellen die
voor het boekJa gebruikt ziJ' n eenmaal gevouwen moesten worden wilde de
binder asn ziJ'n eigenliJke werk bgnnen . Uit zo'n eenmaal to vouwen ve
ontstonden dus twee b1aden ofwel vier bladziJ'den .
Gezien de Plaats van de watermerken meenda ik , in een eerste stadium van
onderzoek althans dat de f olia 1 en 4 conjunct waren en dat in dit
'dubbelblad bet vel gelegd was bestaande uit de folic 2 en 3,• en aldus evenzo
met de fo1is 5 en 8 waarin 6 en 7 en de folic 9 en 12 waarin 10 en 11) . Zo
zou bet werk bestoan uit drie katernen, elk van vier folic,• ieder katern uit
twee eenmaal gevouwen en vervo ens in elkaar geschoven vellen . Een
herschikking d er dubbelb1aden op grond van een dergeliJ'ke bibliografische
oPbouw leidde evenwel niet tot een minder chaotische volgorde der teksten .
as
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Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden (Baur ), deel IV (s-Hertogen-

bosch, z .J' .), blz.153-5 .

io

Over analYtische bibliol~'afie en het belan8 ervan voor de hteratuurstudie . Ronald
B . McKerrow An Introduction to Bibliography or literary students (Oxford, 1928,
htho afische herdruk 1967) ; dit boek is fundamenteel voor het verwerven van kennis
intake het oude boek. Nieuwere inzichten zil n verwerkt in E .W . Padwick, Bibliographical
Method. An Introductory Survey (Cambridge & London, 1969) . Aangekondigd als de
'nieuwe McKerrow' verscheen in 1972 to Oxford A New Introduction to Bibliography
van Philip Gaskell. BiJzondermstructief is De druk8eschiedenis van bet EPitalameon van
Jan van der Noot door Dr . W .Gs Hellmga, als biJlage oPgenomen in de teksteditie van
Van der Noots EPitalameon door Dr . W .A .P. Smit (Zwolle, 1953) . Een boek om
voortdurend to raadPle8en is Hellin 8a's Kopil' en druk in de Nederlanden (Amsterdam,
1962) . Methodologische doorlichtin8 van de analYtische biblio8rafie in het belanIniJ'ke
artikel van D .F . McKenzie, 'Printers of the Mind : Some Notes on Bibliographical
Theories and Printing-House Practices' in Studies in Bibliography (Papers of the
Biblio8raPhical Society of the University~'of Virginia, ed . by Fredson Bowers), Vol . 22,
1969, blz. 1-75 .

De moeiliJ'kheid is vooral ook daarin geleg
en dat aanwizingen
die ons
J
anders makkeliJ'k op de goede weg brengen, zoals signaturen en custoden
folie"ring o f Paginering, hier volkomen afwezig zin
J . Maar dat herinnert ons er
te rechter tJid aan, dat ook de binder het in feite hebben moest van diezelfde

Volgorde der teksten in bet Londense exem laar.
de linen
met xx geven de bladen met watermerk can
J
titelblad

indicaties wilde hiJ' de vellen op de J'uiste wiJ'ze vouwen - als dat no g
8ebeuren moest - en de katernen in de J'uiste volgorde inbinden . De oPlossin g
words ons aan de hand gedaan, als we oPnieuw de volgorde uit HuYgens' eigen
nummering in de handschriften naast die van het Londense exemPlaar leggen .
We hebben ons al kunnen afvragen waarom het lofdicht in het boekJ'e o P
de laatste twee bladziden
voorkomt, terwiJ'1 zo'n vers doorgcans toch een
J

oPdrachtgedicht
'Niewe Iaer'
'Goede VrYdagh'
'Hemelvaert'
'Kersmis'

t in hat voorwerk van een uitgave . ZiJ'n het titelblad en het laststo
Plaats kriJ"g
blad met Barlaeus' lofdicht misschien conjunct? En vervolgens : horen blad 2
elik biJ' elkaar? Die twee folic Presenteren ons achtereenvolen blad 11 mogJ

'Avontmael'
'Pinxteren'

gens het oPdrachtgedicht en 'Sondagh', en 'Sondagh' is nummer 1 in de
vo1gorde van Huygens' handschrift! Enzovoorts : het derde blad moet dan
met het
conjunct ziJ'n met het tiende het vierde met het neg ende het vifde
J

'Paeschen'
'D
Coninghen Avond'
'Sondagh'

achtste het zesde met het zevende . Reconstructie volgens dit criterium levers
Precies de ordening die HuYgens in ziJ'n manuscript had vastgesteld dezelfde
die we in Barlaeus' lofdicht weersPiegeld vinden en die met een kleine variant
: de
~'n de editie van 1647 tern gkeert . Er bliJ'ft dusg een ruimte voor twifel
J
binder van het Londense exemPlaar heeft inderdaad aanwiJ' zingen in de vorm
van signaturen en custoden al to zeer gemist en dientengevolga de katernen in
een andere orde ingebonden dan de oPzes van auteur en uitSever was . Maar
die binder wilt ook niet beter . HiJ' zal naar alle waarschinlikheid
de zes losse
JJ
vellen aangetroffen hebben zoals ze, mogJ
elik J'arenlang, bewaard gebleven
waren : als zes in elkaar geschoven dubbelbladen een begriJ'PeliJ'ke manier om
to houden! . Dat biJ' een herschikking der
~'et ing ebonden vellen bieen
J
teksten HuYgens' eigen volgorde to voorschiJ'n komt is dunks me, voldoende

Barlaeus' lofdicht

bewiJ'sgrond om voor zeker aan to nemen dat bet Londense exemPlaar
verkeerd is ingebonden, dat 1645A met andere woorden bibliografisch
oPgebouwd was uit zes op elkaar volgende katernen elk bestaande uit twee

Herstelde volgorde, overeenkomstig Huygens' nummering in hs .

titelblad
Barlaeus' lofdicht
oPdrachtgedicht

'A'
B

x4--

'Sondagh'
'Niewe Iaer'
'Dry Coninghen Avond'
'Goede VrYdagh'

x~-

'Paeschen'
'Hemelvaert'
'Pinxteren'

'C' s

folic . De eerste editie bond de teksten in Principe aan - vooroPgesteld dat het
vouwen en binden beide correct geschiedden - in de door de dichter beoogde
orde .
F

'Kersmis'
'Avontmael'
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5 . De tekst van 1645A naast de handsch rz ten
BiJ ' de vergeliJ'king van de editio PrincePs met de handschriften ier
KoninkliJ'ke Bibliotheek moeten we vooraf bedenken, dat de overgeleverde
ontwerPen niet gediend hebben als koPiJ' voor de zetter . Zoals ze daar voor

Het sPreeks derhalve vanzelf, dat we biJ ' bet constateren van verschtllen
tussen de tekst in de manuscriPten en die in de eerste editie niet eenvoudig
aan zetfouten zullen mogen denken . Een deel der varianten kan reeds door de
auteur zelf in ziJ'n net-afschrift ziJ'n aangebracht : verfiJ'ningen en Preciseringen
op bet punt van aPostroffen hoofdletters koPPeltekens, interPunctie

ons liggen ziJ'n de manuscriPten de ontwerPen van de gedichten he t klad, da t
met ziJ'n talriJ'ke doorhalingen en verbateringan, ztJ " he t to gestolde vorm lets
last zien van de wording der verzen op PaPier . Naar deze ontwerPen heeft de
dichter zetf een net-afschrift samengsteld,
e
z oa1s we al zagen bet bundeltJe

sPellingcon ~'
uentie, die uit bet resultaat, d e editt'o PrinceP stndrdaad
e
bier en
daar afleesbaar ziJ'n, al hebben we nt'et omtrent ieder afzonderh Jk ge val de

dat hiJ' door Barlaeus aan Leonore Hellemans liet bezorge n en dat voor Hooft
een relikwie was to kostbaar om bet aan zetters in handen ta geven .

we echter niet of we de koPiist van Hooft of de zetter van Blaeu er
aansPrakeliJk voor dienen to stellen, o m nog maa r te zwigen
van de correctors
J

We weten helaas niet waar dit manuscript eb1even
is . Wte weet be vtndt bet
g
zich ergens in een Partsculiere verzamelig
n . Maar a1 staat bet ons ntet ter

binnen en buiten de drukkeriJ . BiJ de zekerheid dat we met een four to doen
hebben is bet in een tekstgeschiedenis als bier aan de orde is daarom Juisier

beschikking, uit de correspondentie van de dichter met Barlaeus weten we dat
de oPmask ervan weersPiegeld words in de eerste editie : elk der sonnetten
was uitgeschreven op een afzonderliJ'k blad, bet oPdrachtgedicht stells S
eveneens en de sterke geliJ'kenis van bet titelblad van 1645A met bet
ontwerP-titelblad onder de handschriften wettigt de conclusie dat bet
afschrift een identiek titelblad omvatte . Dit afschrift was door Huygens als
koPiJ' voor de zetter bestemd .

om van transmissiefouten to sPreken . Dat wit overtgens niet zeggen dat er een
gemakkeliJke oPsomming van dergeliJke fouten mogeliJk is . De afbakening van
die 'verzamelinS' is in feite nogal lastsg . Een Paar grenzen wit ik Proberen aan
to geven .
Ik laat biJ' de bespreking van de varianten een aantal verschillen Cussen
handschrift en editio princeps buiten beschouwing, asngezien ze met
'constants' oPPosities tussen HuYgens' schriJ'fgewoonten en koPiisten- en/of

's Dichters bezweringen op dit punt aan bet adres van Barlaeus hebben niet
gebaat . De kostbaarheid van bet relikwie woog voor Hoofs zwaarder dan
HuYgens' vrees dat ziJ'n spelling en interPunctie niet geresPecteerd zouden
worden . Wat dat aangaat konden Hoofs en Barlaeus de dichter trouwens in

tYPografengewoonten to maken hebben maar zonder dat er s rake
is van een
P
willekeurig of onwillekeurig in ~'
iJ'P en in de aaneboden
'ko tJ
g
P "' . In de editie
bliJ'kt biJ'voorbeeld de vaste regel gevolgd, dat Proclitisthe hdwoorde n to bet
handschrift - b .v. in 'tack - losgemaakt worden van bet substantivum . Ik

alle oPrecbtheid geruststellen : ziJ ' stonden garant voor een zorgvuldige
correctie . Men kan zich voorstellen dat HuYSens met een zucht kennis
genomen heeft van de brief waarin Barlaeus dit alles aan hem meedeelde .
Maar gaProtesteerd heeft hiJ' bliJ'kbaar niet, de bewaard gebleven brieven laten
daar tenminste niets van zien .

denk ook aan de typo~'afische traditie een w0ord t'n de auslaut met -y e n ntet
met -i1' to zetten terwiJ'1 anderziJ'ds in de i nlaut -7z -gebrutkehJkts .Danis er
HuYgens' intervocalische u voor v in woorden als leuen 'leven' , die t'o de

Zo kwam er dan ook een Amsterdamse koPiist aan de transmissie van de
tekst to pas . ZiJ'n koPievormde na bet afschrift door de auteur zelf > de tweeds
'trap' tussen de kladhandschriften en de tekst van de eerste editie . Met die
koPie ging de zetter aan bet werk . E n daarmee zette bet Proces in 'van ko PJ
i'
tot druk', Proces waarin interPreterende en foutJ'es makende mensen ier
zetteriJ' > in de kamer der correctors ier drukkeriJ' tenslotte, allen bun eigen rol
sPeelden . En dan weten we voor dit geval nog, dat er ook buiten bet
drukkersbedriJ'f een Paar mensen intensief biJ' de correctie van de drukProeven
betrokken ziJ'n geweest .
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zekerheid dat HuYgens de auctor van de variant is geweest .
Ook waar we er zeker van kunnen ziJn dat er een four in bet sPel is weten

gedrukte tekst altiJ'd v words . Men kan zeggen dat HuYgens'
afische
gewoonte in dezen achterlooPt biJ' de ontwikkeling in de tYPograf'to die
omstreeks 1645 de intervocatische u allang ntet meer kent . Vooris is to
VergeliJk voor be~'iPPen als klad en net bet artikel van P .J .H . Vermeeren ,
'Vastaerts Penn in arrebeYt', (De Nieuwe Taalgids, 52, 1959, blz . 202-12 en 264-74).
Over HuY8ens' handschrift en de Problemen van translitteratie : Dr . H .M . Hermkens ,
Bjdraga tot een hernieuwde studie van ConstantsJn ' Huy8ens'gedichten (diss. Nil'megen
1964) ; zie ook P . TuYnman in de 'VerantwoordinS van de teksteditie' in Proeven van
tekst en commentaar voor de uitgave van Hoots lyrisk. 11. Gedichten voor Hu yRens
(Amsterdam, 1968), en de uitvoeriga besPreking van dit werk door Hermkens in bet
Ti'dschri t voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 85, 1969, blz. 49-67 .

combinatie s a 1 s aez",
de " steeds als y gedrukt • ook daarvan heb ik in
~ oz1,u1 ur1
miJn betoog geabstraheerd, alsmede van bet ai of niet aaneenschriJ'ven van
woorden als inden vanden van de transmissie 'Tis tot 't Is , van de nummers
der gedichten in de handschriften, d a onderschriften en eventuele biJschriften
en kleine s atieverschillen
. Tenslotta waar hat handschrift ons ook na
P
moei zsam vergJeli ken in twiJ"fel 1aat over de vraa g of we met een maJ' uskel of
een minuskel to doen hebben - en dat gebeurt nogal eens! - kunnen we
bezwaarliJk van een variant sPreken als er in de gedrukte tekst hetziJ kaPitaal
hetziJ onderkast is gebruikt . De lezer kan zelf de facsimile's naast de tekst van
1645A leggen en constateren hoe de letter waarover bet manuscript ons in bet
ongewessa last er tenstotte uitgekomen is . Maar ook bier zullen we onszelf er
telkens aan moeten herinneren dat tussen handschrift en druk de nodige
tussenPersonen bet hunne hebben gedaan.
Wat overbliJ'ft is een aantal van ongeveer 170 spelling- en interPunctieverschillen . Van 25 daarvan durf ik met vriJ' ~' ote stelligheid to z~gen dat ze
verf iJ'ningen ziJ n die voor rekening van de dichter zelf komen . Ik denk hierbi'J
aan bet toevoegen van een aP0str0f 9 x of een ko PPelteken 1 1 x) ;; verder
incidentele gevallen als ontsteken in Plaats van onsteken s ann-breed met de
voor HuYgens karakteristieke medeklinkerverdubbeling in Plaats van bet
aanvankeliJ'ke span-breed in bet handschrift .
Als we van de andere kant beginnen en ons afvragen op welke Plaatsen in
de gedrukte tekst de bedoeling van de dichter kenneliJ'k niet is gerealiseerd
dan kom ik tot een aantal van op ziJ'n minst 65 transmissiefouten . Het
merendeel is een kwestie van spelling en kan dus van gering a betekenis liken
J
ofschoon we in gedachten moeten houden dat HuYgens erg ~'asg tin
J
orthografie geresPecteerd wilde zien . In striJ'd met HuYgens' sPelling8ewoonten treffen we in 1645A aan : ay i . P .v . ei 10 x) ; z- in de anlaut 7 x), vooral
biJ' bet voornaamwoord si1'n, dat de dichter altiJ'd met s- schriJ'ft ter
onderscheiding van bet werkwoord zi1n dat op ziJn beurt eenmaal met s- is
ofgedrukt ; bet achtervoegsel -li(c)k
i .P .v . -lick
-l'
9 x met -i'J gedrukt ; -k i .P .v .
1
-ck 13 x) ; bet vervallen van de dubbele medeklinker in de auslaut 6 x ; licht
i .P .v . light 2 x) .
Zeker niet door HuYgens zo bedoeld ziJn ook : oodmoed- met d i .P .v. t in
de eerste lettergreeP > me' i .P .v . me; Oft' i .P . v . O 't , gelach i .P .v . glagh
e
wilt'er i .P .v . wild'er ;~ een punt i .P .v . een komma aan bet eind van 'Sondagh' vs
5 ; een vraagteken i .P .v, een komma aan bet eind van 'Hemelvaert' vs 2 • bet
vervallen van de aP ostrof 5 x ;~ en dan natuurliJk de fatale four in vs 12 van
'Kersmis' waar light en kwam to staan voor light . En.

In bet onzekere bliJven we over de 'herkomst' van de 'middengroeP' der
varianten in zoverre dat we niet met stelligheid kunnen zeggen dat de auteur
zelf ervoor verantwoordeliJ'k is, noch dat we aan een four in de transmissie
hebben to denken.
Van de alles bieen
J 28 verschillen in interP unctie zinJ er enkele zoJ'uist al
vermeld . Het grootste kwantum betreft de toevoeging van een komma 11 x) .
en we kunnen niet meer dan vermoeden dat een groot deel ervan van de
dichter afkomstig is .
In bet hoofdlettergabruik is nogal was wisseling . Na aftrek van de dubieuze
gevallen in bet handschrift houden we 3 1 varianten over :11 waarin de editie
hoofdletter heeft togenover een minuskel in bet handschrift 20 waarin de
aanvankeliJ'ke maJ'uskel vervallen is . Na was door anderen intake HuYgens'
moeiliJ'k to doorgronden hoofdlettergebruik to berde is gebracht zou ik met
eniga aarzeling, in bet midden willen brengen dat men de betekenis ervan
voor HuYgens' Poezie niet hoeft to onderschatten om toch vast to stellen dat
er dikwiJ'ls een zekere willekeur in bet al of niet toePassen van de hoofdletter
gelegen kan ziJ'n . De talloze varianten in dezen in handschriften en edifies en ik voeg erbJ ' : onze eigen onzekerheid ook als we met de hand van
HuYgens vertrouwd ziJ'n geraakt - geven ~'and aan bet vermoeden dat de
maJ'uskel, al is bet hanteren ervan een middel tot stilistische nuancering, in
vele gevallen makkeliJ'k verschint
J maar ook makkeliJ'k verdwiJ'nt . 0ok als we
de transmissie in rekening brengen, bliJ'ft er een aantal gevallen over waarin
bet voor de dichter waarschiJ'nliJ'k betrekkelik
J onverschillig was of er
tenslotte in de gedrukte tekst een hoofdletter to voorschiJ'n kwam of niet . In
ieder geval aanvaardde hiJ ' zonder veel moeite dunks me de nodige
wisselingen in dit oPzicht .
Dit geldt mi J ns inziens ook voor een goed deel van de varianten die
betrekking hebben op de spelling van klanken waarin HuYgens' orthograf ie
zelf geen vaste liJ'n volgt, althans een zekere onvastheid vertoont . Ik denk
biJ'voorbeeldaanghnaastch moghtnaastmocht , ghnaastgooghennaastoogen
ae naast a baeren naast baren . BiJ' deze wisselingen kan men net zo
redeneren als biJ de hoofdletter : weliswaar is HuYgens erg gesteld op Preciese
transmissie van ziJ'n teksten, maar er is in allerlei bizondere
gevallen een
J
zekere sPeelruimte, en niet zelden zal hiJ een spelling geaccePteerd hebben als hiJ' die al oPmerkte - ook wanneer die anders uitviel dan hi'J
oorsP ronkelik
J geschreven had . Naast'uitgesProken' gewoonten - ik noem de
medeklinkerverdubbelin g in de auslaut bet suffix -lick, de ck in bet woord als
maeckt de ae in gesloten lettergreep, bet onderscheid zz"1 n verbum togenover
11

Pronomen - ziJ'n er min of meer margfinale zaken waarin de ene
sin
1
mogellJkheed naast de andere staat zonder dat de dlchter tot een defeneteeve
keuze gekomen is .
Het togendeel van marg inaal liken
die varianten waarbiJ ' de woordvorm of
J
de woordkeus in het geding is . Toch zullen we ook hier in het onzekere
bliven
verkeren over de oorsProng van de veranderingen . Heeft HuYgens zelf
J
ewizigd, in 'Niewe Iaer' vs 3 dusend in
1'n 'Sondagh' vs 8 end in eynd gJ
duysend, in 'Hemelvaert' vs 11 niet in niets? Deze en dergeliJ'ke dubbelvormen komen veelvuldig in zin
J handschriften alleen al voor . Ook durf ik niet
Zwaans stelliga verzekering over to nemen dat we in 'Niewe Iaer' vs 12 de reys
van 'teewz'gh vaderland met van in plasts van naer een transmissiefout voor
ons hebben : alle volgende edltees ook de door de dlchter herzlene, handhaven
de variant van en al zegt dat niet alles, het maant ons wee tot voorzichtigheid
biJ' het trekken van conclusies . 12
Er is e'en geval waarover de correPondente'e
van Huygens ons zekerheid
s
verschaft . Dat is de variant boeren boerter"
e1 in de editie to genover hs . jock,,
n0ch boerterz1" in vs 20 van bet oPdrachtgedicht . De dichter zelf had in een
brief van 19 J'anuari nog net op tiJ'd, om die verandering verzocht . Barlaeus
zal de correctie in de drukProeven hebben aangebracht .
6 . De geschiedenis van een 'druk out'
HuYgens wist van J'ongs of hoe slordig zetters kunnen ziJ'n, en al biJ zin
J
eerste Publikaties in de J'aren rond 1620 ergerde hiJ ' zich aan de vele
drukfouten. 1 3 Dat Punctuele ligt in ziJ'n card maar bet is vooral een
Pragmatische zaak . Ook in allerlei details tracht hiJ' een bedoeling tot
ultdrukkeng to brengen, en al ontSaat de meeste mensen de nuance van een
1eesteken een sPel met de spelling, de humor van een koPPelteken, hiJ' acht
toch de gereedgemaakte koPiJ' een ondubbelzinnige oPdracht aan de zetter, en
die behoort eenvoudig die oPdracht uit to voeren . Het Pragmatische doe! van
HuYgens' Preclsee valt of to leeden uet de brief waarmee de dichter de Heili8he
Daghen aan Ba rlaeus zond. Hej sPreeks van 'een tot zelfverdediging dienstige
voorzorsmaatre8el'
ais hiJ' bedingt dat hiJ' biJ' een eventuele uitgave zelf als
g
corrector za1 oP treden . Zelfverdediging! HiJ' wil niets anders dan dat ziJ'n vaak
subtee1 uigedrukte
bedoeling en overkomen . HiJ' schrift
t
J :
'Intake leestekens nameliJ'k en miJ'n sPeciale ortho~'afie ben ik in Poezie
vooral, gewend, in niet geringa mate angstvallig nauwg ezet to -ziJ n, a weet
immers door hoe licht een punt of haaltJ'e afbreuk kan worden gedaan aan
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a Phoristlsche zinnen die o
op zichzeif al vriJ' broos zin
J . Evenwel biJ' bet nemen
van een afschre'ft hoe weeneg en vo elen zich dan verPlicht tot zorgvuldigheid
ten aanzien van een zo onbeduidende zaak . . . van een ander! Dus, als deze
din8en gedrukt worden zou ik zelf als corrector biJ' de drukProeven gehaald
we'leen worden . Doch aan niets is miJ meer geleg en dan aan dit : alles wil ik miJ
liever en zelfs gcarne 1aten weegevallen, als maar niet afschriften worden
X 14
J beste vriend .
g enomen •~ doe daarvoor asJ'eblieft J'e best,min
Al dus HuYgens in ziJ'n brief aan Barlaeus, 12 J'anuari 1645 . De aan 's
dichters bedoeingen gemeten grove, f out die 'Kersmis' bevatte kon geen
betere illustratie ziJ'n van het gevaar dat HuYgens van de kant van nonchalance
koiisten
en zetters zag dreigen . Het kwam in de bewuste versreg el werkelik
J
P
asn op die simpele punt . In de regels die eraan voorafgaan tracht de dichter in
geladen ze'nnen vol aPradoxen de woorden to vinden die bet wonder van bet
Kerstfeest moeten uetdrukken :
God light'er in ons Vleesch ; God Vaderloos op aerde ,
God moederloos biJ God ; bet mede-schePPend Woord
God Vader van de maeghd die hem ontfing en baerde
En nu to voete light . Hier light .
En als om de 0ntoereikendheid van menseliJ'ke woorden biJ' bet mYsterie van
de vleeswordin g van bet eeuwiga Woord vorm to geven breekt hiJ' zelf ziJ'n zin
af . HiJ' doet dat vo1gens ziJ'n gewoonte met een enkele punt . Vervolgens
exP'citeert
11
hiJ' op nog een andere manier ziJ'n onvermog en door zinJ ziel op to
12
V81 . ConstantiJ'n HuY8ens Jr, in een brief aan zin
J broer Christiaan van 19-6-1648
over een ziekte van ziJ'n vader : ' . . . dat hiJ' soo 9ualiJ'ck is dat de 8ansche refs van
Bor8ondien der om achter 8'ebleven is'(Oeuvres completes de Christiaan Huygens I Den
HaaS,1888, blz .100) .
13
Zie De 9'eu8d van ConstantsJ'n Huy8 ens door hemzel beschreven. Uit het Latin
J
vertaald toeSehcht en met aanteekenm8en voorzien door Dr . A .H . Kan (RotterdamAntwerpen, 1946), blz . 19 : 'En weldra hadden onze beide ouders . . ., zooveel bereikt, dat
absoluut geen enkele sPelfout ons ontging en dat wiJ, felle tuchtmeesters in de doP als
wil' waren, niet zelden op de onwetendheid der drukkers onze aanmerkin8en hadden' .
Ook de brieven aan Cats in verband met de uit8'ave van Kostelick Mall en Voor-hout zil'n
veelze8gend in dezen .
14
Het citaat uit HuYgens , brief van 12-1-1645 is naar Zwaan blz .19 ; idem uit de brief
van 5-2-1645 : Zwaan blz. 29 ; Barlaeus' antwoord van 8-2-1645 : Zwaan, blz. 32-3 .

roePen er maar mee op to houden ongeriJ'mdheden die het menseliJk verstand
to dwingen
to boven g aan in rim
J
En gaet niet voort
MiJ'n ziele maeckt een end van d ongeriJ"ande R1Jmen .
Ons beste seggen waer ootmoedelick beswiJ'men .
Het is overbodig to zeggen hoe een essentiele Plaats in deze context de
of breking in regel 12 inneemt . Het gaat hier niet om een aan de tekst vreemde
opsiering door een willekeurig a stilfiguur,
J
de aposioPes is of retlcentia, neen,
de afbreking doet hier was de dichter in de eroP v ofgende woorden zegt, met
andere woorden : de reticentia is ten voile functioneel .
Het is be~' iJ'PJ
elik dat HuYgens boos was toen hiJ' de eersta editieo Pensloe g
en las :
En nu to voete light . Hier light en gaet niet voort
MiJ'n Ziele maekt een end etc .
We mogen aannemen dat hiJ' in de exemPlaren die hiJ' in de weken na de
verschining
aan vrienden en bekenden toestuurde met zorgvuldige hand een
J
Punt in regel 12 van 'Kersmis' toevoegde, mogJ
elik ook van de eerste letter
van en het ontkenningsPartikel een hoofdletter maakte .
Hoe bet ziJ', een week na bet binnenkomen van de eerste exemPlaren, o P
zondag 5 februari, als hiJ' ziJ'n bedankbrief aan Barlaeus schriJ'ft, last hi'J
duidelik
uitkomen dat de versregel in kwestie Srondig
verknoeid is hetzi'
J
J
door de zetter hetziJ ' door de koPiist 'die, door bet veronachtzamen van een
punt, waarin alle kracht en energeia gelegen was van een niet ongeestige
aPosioPesis van een volzin die onderbroken werd biJ'zonder ongeschikt en
slap een doorloPende volzin heeft g emaakt' . Ter wi J1 HuYgens de brief aan he t
schriven
is, heeft hiJ' geen exemPaar
1 van de edltie biJ de hand evenmin a1s de
J
ontwerP-handschriften, zodat hiJ' uit bet hoofd moet citeren en bet is de
moeite waard to constateren dat hiJ, ziJn aandacht volledig geconcentreerd o P
de veronachtzaamde punt, de versregel zelf niet helemaal citeert zoals hiJ ' hem
geschreven had . HiJ' schriJ'ft aan Barlseus : 'De versregel staat in de Gehoortoda g des Heren in bet Latin
J van de brief : 'in Natali Domini' en ik had hem
zo ziJ'n vorm gageven . Hz'er left, en gaet
verder min
Neem de punt
~
ertussen weg, en zie hoe onnozel iets er overblift,
dat
of
niemand
verstaat of
J
dat ziJ die zullen menen bet to verstaan g adoemd zin
te
houden
voor een
J

retorlsch ornament van een dlchter, die wel tot schamens toe verlegen zit , . 1 5
Barlaeus meende bet to verstaan . H1J antwoordt op woensdag 8 februari
dat hiJ' de interPun ctle waarover Ja zo Pseudo-tragisch schriJft'
"
zo beef t
aangetroffen in het afschrif t van de koPiist van Hooft, dat zich op dat
6
moment no8 steeds ter drukkeriJ bevindt .1 Hoofs zelf is afwezig en derhalve
heeft Barlaeus HuYgens' eigen afschrift niet kunnen raadPlegen . HiJ vervolgt .
'Maar ik zie op minJ erewoord, geen enkele in bet oog vallende wartaal of
four in de uitgageven exemPlaren . De zin i s uitstekend En nu to voete light .
Dit slaat op de moeder en rondt de zin van de voorafgas nde gedachteontwik
keling of, en beslult die . Na die punt Preek Je de z s
iel aan en zegt in de trant
van een die beveelt : Hier light en gaet niet voort, M11n stele. hg
i bier neer, miJn
ziel en ga niet verder . Ik zie geen enkel e wondePlek. . . Sterker, als Ja me
vergunt, aan miJn gevoelen - maar misschien misik bet rechte zintuig - de
vriJa loop to laten, zou ik Jouw lezing da arbJi achterstellen . Ik kan er geen
enkele sPitsheid in zien, ingevalJ'e leest : En nu to voete light, bier len 't',
17
Zwaan verbaast zich terecht over bet onbegrip van Barlaeus .
Die denkt
blikbaar,
dat
HuYgens
leit
als
een
formele
variatie
oP
het
vlakbiJ
'
staande light
J
uit de eerste helft van de versregel bedoelt en dat dat leit moet worden
oPgevat als Persoonsvorm biJ bet herhaalde God van de voorafaande
regel s.
g
In ieder geval ging HuYgens' uiteenzetting over de afbreking volstrekt aan hem
voorbiJ' . Hoe is dat mo1;eliJ'k?
Er is reden om aan to nemen dat Barlaeus de versregel van meet of
geinterPreteerd heeft zoals hiJ in de zoJuist geciteerde passage uit ziJn brief
deed . HiJ' leverde zoals we al zag en in zin
lofdicht een soor t van
J Latinse
J
inhoudsoverzicht van de Heilighe Daghen en over bet sonnet 'Kersmis' lezen
we daar in de vertaling biJ Zwaan
De heiliga kribbe, bet armelik
J huffs van Christus >
bet schamele dak van de verlossende God ,
15

leis naast light : het is oPmerkenswaard dat HuYgens deze twee vormen, blil'kbaar
zonder stiJlverschil, naast elkaar Sebruikt.
16

Dat betekent dus we!, dat de correctie door Barlaeus en Hooft Plasts vond aan de
hand van HuYgens' eiBen afschrift .
17

Zwaan,, biz. 33, noot 2, en vooral biz . 35, noot 2 . Over Barlaeus als lezer van
'moeiliJ'ke' Nederlandse Poezie : de oPenbare les van Dr . F . Veenstra Een litterair
kunstrechteli1'k triumviraat en heroische Poezie (Groningen 1970), biz . 5 .
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aanbidt hiJ' smekend en o de vuzle heddezak
tezamen met hem rustend vindt voor zich een las is
alwie zi7'n eigen trots veroordeelt tot dz' thooz
en schatten zoekt naast een hehoe t ig God.l a
De door miJ gecursiveerde woorden ziJ'n in eerste instants'e w ellicht een
Parafrase van de inzet van 'Kersmis' maar het is van daaruit Juist zo voor de
hand liggend biJ' oPPervlakkig lezen regel 12 to interPreteren zoals Barlaeus
doer. Er ontstaat zelfs een 'fraaie afronding', e en aantrekkellJ" ke coherentle in
het gedachtenverlooP van het sonnet, het eind sluit blJ het begin aan : Christus
ligt in de kribbe en de dichter wekt ziJ'n ziel op char ook een Phats to zoeken .
'hg
i hier neer, minJ ziel, en ga nset verder' .
Nu is dit lofdicht de directe reactie van de eerste lezer der Heilighe
Daghen, medio J'anuari neergaschrev en nog voor er een koPlist aan to pas was
gekomen . Ik durf daarom de veronder ste11ing uit to sPreken, dat Barlaeus zelf,,
die later immers ook ng al ss corrector oPtrad, in Principe aansPrakeliJk is
geweest voor de transmissiefout die HuYgens zo onverteerbaar von d . HiJ ' had
van meet of de punt over het hoofd gezien, de afbreking niet onderke nd het
tweede light in de bewuste regel o Pgevat a1s imPeratief tot de ziel gericht . En
van die interPretatie kon hiJ', zoals d at dan gaat niet makkeliJ'k loskomen .
Sterker, hiJ' was door de 'vondst' van HuYgens geboeid . De zlel die zich naast
Christus in het hoof van de kribbe viiJijt : hiJ bewonderde de trouvaille en legde
daarvan in ziJ'n lofdicht getuigenis af . Geen wonder dus dat hiJ, eenmaal op dit
spoor, niet begreeP wat HuYgens bedoelde met zJ"n
i
correctie temeer char de
dichter zich biJ ' het citeren zelf in dubbel oPzicht vergiste lez't i .Pv . light,
verder i .P .v . voort .
Al in de geciteerde brief van 8 f ebruari kon Barlaeus aan HuYgens
meedelen dat er een tweede druk op staPe 1 stond . HiJ verzocht de dichter
haast to maken met het toezenden van eventuele correcties . Nog in de loop
van dezelfde maand stuurde H uYgens een exemPlaar van de eerste editie met
verbeterengen naar Amsterdam . Maar op 5 maart ontving hlJ het exemPlaar
van Barlaeus terng met de mededeling, dat het to laat gearriveerd was dan dat
met de verbeterengen nog rekening gehouden had kunnen worden . Met een
"
uitzondering evenwel : 'Alleen da t H'er
e lent. van Jou heb ik oPgedragen to
verbeteren hoewel en J'iJ' J' e hebt vergist en ik ; want J'e autgrasf be vat
vat , bier
light, door twee Punten in8esloten ; JiJ sch rJ1 f t dat gelezen moet worden bier
left. met een punt . De reticentiaegrJ"P
bi ik nu ' .
Zwaan vat deze passage zo samen : 'Alleen heb ik die ene four her steld ,
14

volgens 1ouw auto8 ras cursiverlng van mlJL .S . . Die kwestie is me nu
• X 19
helemaal helder . We hadden ons beiden verg1st
.
De vraag is echter wel waarom Barlaeus ais hiJ vo 1ge ns de autograaf heeft
verbeterd met zoveel nadruk begi nt met to zeggen .• 'Alleen dat Hzer lest van
J'ou heb ik oPgedrg
a ne to verbeteren' . Men zou voorts geneigd ziJn to yra8en :
als het technisch mogeliJ'k was die correctie n 0g op tiJ'd in de tweede editie
aan to brengen waarom kon dat dan niet met de rest van de door de dichter
opgegeven correcties? Want het is toch alsof Barlaeus suSgereert : een van de
door Jou in het gecorrlgeerde exemPlaar aang abrackte verbeterm gen heb lk
althans nog kunnen bewerkstellgn.
ie
Maar hei is waar, h iJ noemt ook de
autograaf.
De zaak ligt m .i. anders dan Zwaan meent Toen het exe mPlaar met de
verbeterengen in Amsterdam as nkwam was de tweede editie al van de per s
gekomen . De correctie waarvan Barlaeus melding maakt was geschied naar de
brief van HuYgens waarin 'dat Ha'er lez't, van hem voorkwam . Hoewe1 hiJ" 's
dichters correctie als een verslechtering van de tek st beschouwde, had hiJ de
oPdracht, zoals hiJ ' die verstond, trouw uitgevoerd . Het moet een PiJnliJ'k
moment voor hem geweest ziJ'n, toen hiJ ' HuYgens' gecorrigeerde exemPlaar in
handen kreeg en daarin preties aantrof wat de dichter wilde . Dat is ook he t
ogenblik geweest, waaroP hiJ' de reticentia eendeliJ'k be ~'e ePt e laat evenw el
om de nieuwe uitgave dienovereenkomstig to wiJzigen . Te laat ook kloPte hij
ten huize van Hooft aan om nog eens een blik in Huygens' autograsf te
werPen teneinde de kwestie nu dan ook tot op de bodem uit to zoeken .
In de tweede editie stond naar ik met zekerheid aanneem zwart op wit
Barlaeus' onbe ~'
iP to lezen in de tekstredaktie van de bewuste versregel :
En nu to voete light, hier leis . en gaet niet voort
Maar we moeten de tekstbezorger geven wat hem toekomt : hiJ had ensg
excuus en dat griJPt hlJ in de geciteerde brief ook met beide handen aan : wiJ
hebben ons beiden vergist .
Er ziJn ons geen exemPlaren van de tweede editie bekend en men zal zich
afvragen waarom ik met zoveel stell1'g heid sP reek over de redaktie van ee n
18

Zwaan, biz . 92 .

19 Barlaeus' brief van begin maart 1645 : Brie w. IV biz . 130, nr . 3905 ; Zwaan biz.
34-5 . Zwaans samenvatting van die brief : Zwaan, biz . 17.

versregel uit een boekJ'e dat ik met onder ogen heb gehad . Ik meen dat to
mogen doen op grand van de omstandigheid, dat er drie latere edities ziJ'n die
left in Plaats van light hebben . Het ziJ'n de uitgaven van 1648, 1661 en 1663,
waarover ik verderoP nog meer hoop to zeggen . De versregel is daar aldus
uitgevallen :
1648 En nu to voete light, hier leis . en gaet niet voort
1661 En nu to voete light hier left en gaet niet voort
1663 En nu to voete light, hier leYt . en gaet niet voort
Het zi J n ook alleen deze drie edities, die na light een komma hebben . Dat kan
mi Jns inziens moeiliJ'k een toevalliga overeenstemming ziJ'n met wat Barlaeus
schreef in ziJ'n brieven van 8 februari en begin maart . Uit het vervolg zal
bliJ'ken dat de editie van 1648 uiterst nauwkeur'~biJ' 1645A aansluit maar
onder de zeer weiniga verschillen sPringen het left van 'Kersmis' vs 12 en
de zoJ'uist gereleveerde komma meteen in het oog . Dat sluit weer Precies aan
biJ' Barlaeus' mededeling dat er voor correcties geen gelegenheid meer was
Seweest, met uitzondering J'uist van dat hier leis. De aansluiting van 1648 bi'J
1645A looPt dus via 1645 B .
De edities van 1648, 1661 en 1663 zullen voorts bliJ'ken alle drie tot stand
ekomen
to zi Jn buiten HuYgens' medeweten, terwiJ'1 de editie van 1647 zeker
g
wel met 's dichters voorkennis is uitgageven, en daarin luidt de regel :
En nu to voete light . Hier light . En gaet niet voort
We mo gen met al deze feiten voor ogen tot de slotsom komen dat Barlaeus
het er 1n d e tweede editie van 1645 :1645 B niet beter op gemaakt heeft . Pas
de Haa8se editie van 1647 gof de regel in gedrukte vorm zoals de dichter hem
hebben wou .

met robegrip van ziJn vrlendinnen een belangriJke factor is geweest In z1Jn
creativiteit . Intussen sPeels er in het felt dat de dichter ziJ n Heili%he Da%hen
met oPdrachtgedichten Juist aan vriendinnen toezond lets anders mee ; dit > dat
die Nederlandse Poezie ook voor de dames var staanbaar was anders dan de
LatiJnse bundel die HuYgens in het voorafgaande Jaar, ook door toadoen van
Barlaeus had laten verschiJnen en waarvan hiJ eveneens maar toen aan allerlei
vrienden en geleerden, met gulle hand exemPlaren had uitgedeeld .
Trouwens vrienden en manneliJke kennissen werden biJ het verschiJnen
van de Heili%he Da%hen evenmin veronachtzaamd, al moesten ziJ' het stellen
met een exemPlaar zonder oPdrachtvers . De briefwisseling van HuYgens last
ons zien dat tenminste vier 'mannen' met de Heilighe Daghen begiftigd
werden : acobus Revius Daniel Heinsius Cornelis Boey en Marcus Zueriu s
22 Bovendien bond de dichter zJi., n bundel, met
, oPdrachtvers aan
Boxhorn .
de befaamde bloemschilder Daniel Saghers asn . Gezie n de daterlng van het
vers > 10 maart 1645, zal dat de tweede druk geweest ziJ'n . Het oPdrachtgedicht moet biJ de door Zwaan oPgenomen verzen gevoeg d worden .
Revius was de eerste die door de dichter met het boekJa werd bedacht . Dat
is minder oPmerkeliJk dan het kan liJken . Het eerste contact tussen HYg
u en s
en Revius kwam voorzover valt na to gaan tot stand in februari 1642, toen
Revius zich nog maar pas in Leiden had geinstalleerd en ziJ'n nieuwe we rk als
regent van het Staten-college was begonnen . 0P aandringen van een
gemeenschaPPeliJ'ke kennis, de Leidse hoogleraar in de botanie AdolPhu s
Vorstius zond Revius toen de verzamelbundel van ziJ'n Nederlandse Poezie ,
20

Zwaan blz . 115-33 . Het befaamdst is het uitvoeri8a 8edicht aan Tesselschade met
de aanhef 'Komt, Tessel, ui tJ de Miss en uiJ't het misverstand' . HuY8ens disPuteerde J'uist
ook in de winter van 1644-1645 hev '18 met Tesselschade over het rooms-katholicisme ; hi'J
kon er maar niet in berusten dat ziJ' het pad naar Rome tern B 8m&

,
Lode Roose, Zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde . Studieen en tekstuitgaven' in Dietsche Warande en Bel ort, 115e J'8., 1970, blz. 697 : 'Het is oPvallend hoe
alle oPdrachts8edichten waarmede HuY8ens bet wegschenken van ziJ'n boekJ'e be8eleidde,
tot dames Se richt zi J n . Was de vriendschaP van een vrouw misschien ook voor hem een
insPirerende factor?' Ver8eliJ'k ook Barlaeus' lofdicht, vss 21-4.
21

7 . Present-exem laren.
Van 27 J'anuari tot 3 februari 1645 schreef HuYgens een zestal gedichten
als begeleidingsverzen biJ' het toesturen van Present-exemPlaren aan verschillende van ziJ'n vrouweliJ'ke kennissen . Zwaan heeft de teksten in ziJ'n uitgave
oPgenomen. 20 Dat gof een der recensenten aanleiding zich of to vragen of
HuYgens misschien door die vriendschaPPen een insPirerende stimulans voor
z1Jn Poezle ontving .2 1
Wie enigszins thuis is in HuYgens' werk weer dat het milieu van de dichter,

22

Brieven waarin de Heili%he Da%hen genoemd worden : aan Revius (Brie w . IV, blz.
123, nr. 3887), aan Heinsius (Brie w. IV, blz. 124, nr . 3890), van Cornelis BoeY,
advokaat to Den Haa8, tevens hterator (Brie w. IV, blz. 125, nr. 3891), van M . Zuenus
Boxhorn (Brie w . IV blz . 132, nr . 3908) . Boxhorn was hoogleraar to Leiden en heeft
veel met HuYgens SecorresPondeerd.
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de Over-ysselsche Sangen en Dichten , aan HuYgens toe . 23 Vorstius moet
beseft hebben dat Revius' Poezie in de buurt van die van HuYgens kwam : met
een diePa achtergrond aan eruditie en geverseerdheid in de klassieken en de
oud-christeliJ'ke schri
J vers, maar in een verschiJ'ningsvorm die de directheid
van de volkstaal niet was kwiJ'tgeraakt . Zeker geldt dit voor beide figuren : bi'J
al hun diePzinnigheid en sPel met de taal is hun taalgebruik 'ergens' echt
nationaal biJ' een wezenliJ'ke verwantschaP in geesteliJ'k oPzicht calvinisten als
ze immers allebei ziJ'n die als dichters de PoesPas van de klassieke
godenwereld om maar sets to noemen nu ook weer niet zo erg au serieux
nemen. Allebei ziJ'n ze nog gevormd door de eerste generatie der 'geuzen'
'zonen' van Marnix als het ware : van een fabelachtiga geleerdheid maar
zonder er hun eenvoud biJ' to hebben verloren ~; met sets van de ruigheid der
oPstandelingen, nog in staat fel uit to schieten tegen alles was rooms is ; sets
alsof de heugenis aan de martelaren nog in hen brands .
HuYgens bedankt in een vriendeliJ'k briefJ a voor de toezending van Revius'
gedichten . 24 Is het toeval dat hiJ' een korte tiJ'd later ziJ'n allereerste
avondmaalsgedicht schriJ'ft? Heeft de lectuur van Revius hem ertoe gebracht? Hoe het ziJ', als HuYgens in 1644 door Barlaeus ziJ'n LatiJ'nse Poezie
last bundelen in de Moments desultoria hoort Revius tot degenen die een
exemPlaar ten geschenke kriJ'gen . 2s Die talmt nogal met ziJ'n bedankJ'e maar
in J'anuari 1645 komt hiJ' er toch toe . Met ziJ'n brief van de 20ste van die
maand stuurt hiJ' sevens een 'tegengifs', een exemPlaar van de door hem
verbeterde Psalmen van Datheen . 26 Dat moet een boekJ'e naar HuYgens' hart
geweest ziJ'n, want de zaak van het zingen in de kerk zat hem erg hoog . Hi'J
Plaatste, zoals hiJ gewoon was, op het titelblad van het boekJa ziJn motto
'Constanter' en het J'aartal '1645', alsmede onder Revius' naam de woorden
'don . Aut .' - 'donatio Autoris', 'geschenk van de auteur' . 0P het schutblad
schreef hiJ'> toen of later, een En8els citaat met betrekking tot de
PsalmberiJ'ming . Het unieke exemPlaar bevindt zich in de Utrechtse universiteitsbibliotheek . 27
Het is derhalve niet zo merkwaardig, dat HuYgens, als hiJ een week later de
Heilighe Daghen gedrukt en wel in hues heeft, vriJwel meteen aan Revius
denkt . 0P de laatste dag van J'anuari stuurt hiJ' hem een Present-exemPlaar .
Een dag later 8sat er nog een exemPlaar naar Leiden bestemd voor Daniel
Heinsius . Het heeft zin ook die naam even met nadruk to noemen, J 'uist in
verband met de Heilighe Daghen . We zullen de betekenis van Heinsius voor de
'christeliJ'ke' Poezie in de Nederlandse cultuur van de zeventiende eeuw niet
g auw overschatten . Het is wel zeker dat het illustere voorbeeld van de
16

beroemde geleerde van bustengew oon belang 1s geweest voor de oPvlucht van o P
de Heiliga Schrift georienteerde Poezie in de decennia na de Publikatie van de
L o -sanck van Jesus Christus van 1616 . In de mdien a1 niet zo ontstane dan
toch aldus krachtig gestimuleerde traditi e van schriftuurhJke' Poezie horen
ook de Heilighe Daghen thuis. Dat doer ovengens - ik hoof het nauwehJks to
zeggen - niets of aan de authenticiteit en de echt H uYgensiaanse vormgevm g
van de sonnetten . Het Plaatst ze slechts in hun historische context
. 28
0P de f iguren van Cornelis BoeY en Marcus Zuerius Boxhorn wil ik nu niet
nader mgaan . Ze horen biJ die talloze mtieme en minder mtieme kennissen
van HuYgens die we in ziJn biografie de revue zien Passeren door hun veelheid
niet van minder belang, elk op ziJn eigen m ander maar wel verbsJsterend voor
ons als we onze simPlificerende voorstelhngen naast die overvolle realiteit
Plaatsen .
Voor een klem stukJa van die reaptei t wil ik nog even aandacht vragen . In
het begin van maart 1645als de tweede e dine al uitgekomen is geeft Hoof t,
dan nog steeds to Amsterdam verbhJ vend, een exe mPlaar - van die tweede
editie naar het me toeschiJ'nt - mee aan een Predikant die zijn bescheiden
Proporties ten sPiJ't een aParse gestalte vormt : Franciscus Martmius, pastor
van de kerk to EPe op de Veluwe . Het boekJ'e was niet voor Martmius zelf
bestemd hiJ bracht het op verzoek van Hoof t over naar de Predikant van
Vaassen Conradus Goddaeus met wie hiJ als collega en hterator bevriend
23

Briefw. III, blz. 265, nr. 2943 ; vgl . hierbij ook brief nr . 2945 .
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Briefw . III, blz . 267, nr . 2953 (17-2-1642) .

2s Brie w. IV, blz . 31, nr
. 3670 van Hendrik Bruno aan HuYgens,1~dateerd 9-8-1644 •
zie ook Brie w. IV, blz . 65, nr. 3743 .
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Briefw . IV, blz . 120, nr, 3878.
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Hu Y8ens last ziJ'n motto Constanter, op het titelblad van zijn eiS'en uitgaven
afdrukken, vg1. C .W . de KruYter, 'Constanter on the title-Page' in Quaerendo a quarterly
Journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed books Vol. 1/2,
1971, blz . 46-55 . Ook op het titelblad van werken van anderen in zi1'n boekenbezit
schreef HuYgens ziJ'n motto, vg1L behalve het hier Senoemde boek verschillende
voorbeelden in het HuYSens-museum op HofwiJ'ck to VoorburS.
2s

De Lo -sanck van Jesus Christus in : Bacchus en Christus . Twee Lofzan8en van
Daniel Heinsius, oPnieuw uit8ageven door L .Ph . Rank, J .D .P . Warners en F .L. Zwaan
(Zwolle,1965) .

P .C . Hooft

P .C .

Hooft

CasPar Barlaeus

P .C . Hooft

was . Ik denk trouwens dat Martinius op ziJ'n terngrefs naar de Veluwe ook
29
voor zichzelf een exemPlaar meevoerde in ziJ'n bagage .
Habent sua fats libelli - al kunnen we vriJ' nauwkeurig nagaan hoe een deel
van de eerste en tweede editie onder vrienden en bekenden is versPreid er is
van die beide uitgaven, met de ene uitzondering van het flu teruggevonden
Londense exemPlaar, geen spoor meer to bekennen .

8 . De Haa8se editie van 1647 .
30
De editie die in 1647 biJ' an VelY,
boekverkoPer wonende in de
Gortstraet, to Den Haag verscheen, is om verschi!lende redenen interessant . Er
ziJ'n met veel exemP!aren van overgebleven, de grote Nederlandse bibliotheken
bezitten het boekJ'e niet, behalve de KoninkliJ'ke Bibliotheek in Den Haa g
(sign . 504 B 263 en het Museum Meermanno-Westreenianum eveneens in
Den Haa g (sign . M 143 H 40 . Ik heb beide exem P!aren nauwkeuri g
vergeleken, maar geen tekstverschillen gevonden .
Het titelblad luidt :
Constantin HvYgens I Ridder, / Heere van ZuYlichems, ende GeheYmschriJ'ver / van siJ'n HoogheYt, den Prins van OranJ'en l HEILIGHE
DAGHEN . / Nieuw- aers-gift / Aen Vrouw / Leonore Hellemans /
Drostinne van MuYden . / UuYtgegeven sic door de Professor / CasPar
Barlaevs . / 's Gravenhaghe, / BY Ian VelY, BoeckverkooPer, woonende inde
I Gortstraet . I n 't aer 1647 .
4 - dat wil z
Het formaat is kwarto . Collatie : A B
~g en, dat het boekJ'e is
oPgebouwd uit twee katernen, voorzien resP . van de signaturen A en B en
bestaande zoals biJ' kwartoformaat voor de hand ligt, uit vier bladen elk . Er
ziJ'n dus in totaal 16 bladziJ'den . Deze ziJ'n ongePagineerd . Het boekJ'e heeft
behalve sig naturen ook custoden . De inhoud : Air : titelblad
> Alv-A3r : In
Nobilissimi Viri etc . , lofdicht, ondertekend C . Barlae vs • A3v-A4r : Aen
Vrouw Leonore Hellemans Drostinne van Muyden ; A4v : Sondagh,• B lr :
Niewe-aer • Blv : Dry-Koning hen-Avond •~ B2r : Goede VrYdach • B2v :
Paeschen ; B3r : Hemelvaert,; B3v : Pinxteren ; B4r : s'Heeren Avontmael,; B4v :
Kersmis,• daaronder'EYNDE' .
Interessant is om to beginnen het feat van de uitbreidingen op het titelblad .
Direct na de naam van de dichter is het woodd 'Ridder' toegevoegd HuYgens
was in 1622 door de Engelse koning tot ridder geslagen
en na de woorden
'Heere van ZuYlichems' en voor de naam van de bundel is ingelast 'ende
GeheYmschriJ'ver van siJ'n HoogheYt, den Prins van OranJ'en', een m~dedelin g

die na de tweede naamval in het w0ord 'Z u Y1ishems' sYntactisch in de lucht
bliJ'ft hangen, en daardoor des te sterker de indruk maakt een in de koPiJ' voor
de editie 1647 biJg' eschreven toevoese1
g to ziJ' n .
Als we ervan uitgaan dat de Haagse editie met medeweten van de dichter
tot stand is gekomen, Ja dat hiJ zich naar het zich last aanzien met de
koPiJvoorbereidmg heeft beziggehouden, dan words de dubbele uitbreiding o P
het titelblad een boeiend gageven in het kader van HuYgens' bio ~'
afie . De
secretaris van ZiJne Hoogheld had het in de Jaren na 1645 niet gemakkeliJk .
We kunnen daarover lezen in WorPs levensbeschriJ'ving van HuYgens in de zes
delen van de Briefwisseling . Gedurende de veldtocht van 1646 al toen
Frederik Hendrik nauweliJks nog een gezonde dag beleef de west een zekere
Fran~ois van der Lee zich biJ de zieke Prins in to dripgen en HuYgens op alle
mogeliJ'ke manieren de voet dwars to zetten en to beledigen . Er werd tegen
HuYgens geintrigeerd, en het lieP eroP uit dat hiJ begin februari 1647
beschuldigd werd van veronachtzaming van zijn ambt . Als WorP geliJk heeft
ziJ'n het vooral ook HuYgens' ambtgenoten geweest die funk hebben
meegedaan om to trachten hem achteruit to zetten .
Er werd voorts ook in breder verband zonder schroom geintrigeerd aan het
hof . Er waren scherPa togenstellingen inzake de Politiek, voor of tegen de o P
handen ziJ'nde vrede en de ziekte van de Prins zal er ook toe hebben
biJg' edragen dat er op ruime schaal werd gekonkeld en met ellebogen gewerkt .
In maart 1647 kwam het overliJ'den van de Prins . De verzuchting die HuYgens'
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P. C. Hoots Brieven, ed.-Van Vloten, IV (Leiden,1857), blz . 166-7, nr . 907, brief
aan Goddaeus : ' . .. Het oovervoeren van dit Pak dar J'k den Heere Franciscus Martinius
verghen : de neevens U Ed . tot een bewiJ's dient, dat het den doornen van dat 8ewest aan
ma8ht mangelt om de roozelaars to verstikken' . Deze brief (van 7-3-1645) ook in de
Bloemlezin uit de brieven van Pieter Corneliszoon Hoot door Dr . H .W . van Tricht
(ZutPhen, z .J' .), blz . 147-8 . Van Trichts interPretatie van die 'roozelaars onder de
doornen' als 'rekkeliJ'ken onder de drivers'
beschouw ik als een sterk staaltJ'e van
J
rolegkunde . Vgl . ook Van Tnchts bio ~'
afie van Hoofs (Arnhem, 1951), blz . 102, 155,
162-3 en 200, alsmede de aantekeninS biJ' blz . 200 op blz. 252 .
Zie over Martinius NNBW VII kol . 843-4,• J .C. van Slee, Franciscus Martinius
(Deventer, 1904) ; Van Es in GLN ('Baur') V, blz. 265-7 . In hetzelfde voorJ'aar (van
1645) g of Martinius een ~' oot Treurgedicht over 't Lyden Christi uit, dat Hoofs
SeestdriftiS bewonderde, v8l . Hoots Brieven, ed .-Van Vloten, IV, blz . 182-3, nr . 918 .
30

Voor Jan VelY (ook Veeli gesPeld) zie E .F . Kossmann, De Boekhandel to
'sGravenha8a tot bet eind van de 18de eeuw (Den Haag,1937), blz. 424-6 .
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dag boek biJ de vermelding van ziJ n meester s flood bevat - 'Deus misereatur
PoPuli sui', 'Mog e God zich over zin
J yolk ontfermen' - laat zien flat hlJ de
toekomst donkey inzag . Het g evoel een feitelik
J steunPunt a an het hof to zin
kwitgeraakt
kan zich g emakkelik
J
J meester hebben gemaakt van d e a1 wat
ouder wordende secretaris die door de J'onge Willem II allicht minder
vertrouweliJ'k, of zelfs met minder respect flan HuYgens gewoon was,
togemoet getreden werd . Hoe flan ook, alle omstandigheden waren ernaar om
HuYgens momenten van onzekerheid to bezorS en omtrent zin
J Positie of
tenminste zin
J aanzien en invloed aan het hof . En is het flu niet alsof hi'J met
de toevoegingen op het titelblad van de editie-1647 oP enlik
J Proclameert da t
er geen twifJ el over ziJ n titels aan het hof mogJ
eli k is? A1sof hiJ ' ziJ'n beniJ ders
~~
~ 31
P ubliekelik
J attendeert op zJi n rechtsPositie .
De tekst van 1647 onderscheidt zich vergeleken biJ' die van 1645A, door
een groot aantal verbeteringen flat wil zeggen door varianten die een
terngkeer naar de versie van het handschrift lnhouden . Ik heb in 1647 e en
aantal van ongeveer 110 verschillen met 1645A geslgnaleerd (spelling,
interPunctie, bet uitvallen van een Paar woorden etc, bet LatiJnse lofdicht
buiten beschouwing gelaten, en van flat overtgens vriJ klelne getal zijn er nlet
minder flan 45 gevallen van herstel van de tekst overeenkomstig HuYgens'
sPelfinggewoonten . In togenstelling dus met was meestal gebeurt biJ een
volSende editie, die de fouten van de voriga overneemt en er nieuwe aan
toevoegt, hebben we bier duideliJk to maken met een tendens in de richtin g
van tekstherstel . Daarom kunnen we veilig aannemen flat de auteur zelf aan
de koPiJvoorbereiding heeft deelgenomen .
De vraag kan rizen
: zin
J
J daar de handschriften biJ to voorschin
J gehaald?
We hoeven die mogellJkheid niet uit to sluiten, manr noodzakeliJk is de
veronderstelling van zo'n terngkeer naar de bron allerminst . Ik heb bi'J
tekstvergJ
eliking van ander werk van HuYgens geconstateerd, flat hiJ ' kennelike
corruPto
Plaatsen in latere edities niet herstelt door naar de oorsPronkeJ
like
versie terng to ~'iJ pen, maar door nieuwe varianten to creeren > die
J
bewizen
J flat hiJ' niet alleen de oorsPronkeliJ'ke redaktie negeert maar die ook
eenvoudig vergeten is . Een voorbeeld moga volstaan om flit to illustreren . Het
2
is uit Ho wick,
en wel vs 1884 volgens de telling van WorP en EYmael . De
1
dichter heeft bet daar over bet P lezier flat de menselike
natuur beleeft aan
J
verandering - 'weer 't vervelende varietas delectat! ' roePt EY mael in zin
J
annotatie uit En daer door Yeder een all flat hiJ ' derft bemint .
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Aldus bet handschrift van Ho wi1ck, in bet naJaar van 1651 voltoold . Via bet
intermediair van bet afschrift door een koPitst is de versreg e1 yri
J getrouw i n
de eerste editie van 1653 overgekomen
En daer door Yeder een all flat hY derft bemint :
Met die tekst als koP1J maakte de zetter van de Koren-hloemen van 1658
daarvan met volstrekt voorbiJzien van de strekking van de passage :
En daer door Yeder een al flat hY heeft bemint :
Er is weliswaar niets anders gebeurd flan flat bet woordJ'e der t biJ ' vergissing
vervangen is door hee t, maar intussen is de betekenis volslagen in haar
togendeel verkeerd en de regel in de lucht komen to hangen .
Ongeveer in bet J'aar 1670 maakt de dichter de Koren-hloemen gereed voor
een tweede editie en biJ de koPJ
ivoorbereiding gant hiJ' uit van een exemPlaar
van de editie van 1658 . HiJ' stuit flan ook op de grove four in de geciteerde
regel - als hiJ' die al niet eerder aangestreePt had -, en restaureert de reSel ,
maar kenneliJ'k met de redaktie van 1658 als uitgangsPunt en zonder zich to
herinneren hoe de tekst oorsP ronkelik
J luidde want bet resultant is :
En daer door Yeder, was hY niet en heeft bemint :

3Z

Het voorbeeld staat niet alleen en bet materiaal flat ik op flit punt ter
beschikking heb wist
J steeds diezelfde richting uit : ook biJ' ingriJPende
correcties kwamen er geen manuscriPten op taf el . Daarom als we van
terngkeer naar de versie van bet handschrift sPreken betekent flat voor de
editie 1647 van de Heilighe Daghen, flat HuYgens met een exemPlaar van
1645 A of B als legger de tekst gecorrigeerd heeft overeenkomstig zin
J
sPelfinggewoonten : de ay words weer ei
11 x de -k weer -ck 8 x de -iiin -li7c
' k weer -1- 5 x), de z- in bet Pronomen zz7 "n weer s- 3 x) . Daarnaast
worden er verfiJ'ninSen aangebracht die nog niet in voriga versies oPtraden :

31

32

in de J'aren 1646-47 : Brie w. IV, in de InleidinB, blz . XI e.v.
HuY8ens' moeilikheden
J

vs 1884 zie Wo rP, IV, blz . 314 ; editie-EYmael 2 (ZutPhen, 1920),
Voor Ho wick
1
blz . 94 ; editie Vermeeren (offsetdruk naar de eerste editie van 1653, Wassenaar,1967),
blz. 74 .

aPostroffen toegevoegd, verdubbeling in de auslaut toe8ePast . Met name in de
interPunctie is klaarbliJ'keliJ'k de hand van de auteur aan het werk geweest
b .v. in 'Hemelvaert' waar een komma de tweede regel afsluit i .P .v . het
vraagteken in 1645A . Wat ons natuurliJk vooral mteresseert is de twaalfde
regel uit 'Kersmis', en ik heb al laten zien dat die J'uist hier voor het eerst in
overeenstemming is gebracht met HuYgens' bedoeling - ofgezien even van de
komma aan het eind van de regel die, al of niet door toedoen van de dichter ,
vervallen is .
Het zal duideliJ'k ziJ'n dat om al het bovenstaande de editie van 1647 in
allerlei oPzichten dichter biJ' HuYgens' tekst-ideaal komt dan 1645A . Dit
houdt overigens niet in dat 1647 geen fouten zou bevatten . Er ziJ'n aPerte
zetfouten
in de biJ'laga is er sic achter gaPlaatst , b .v . het hinderliJ'ke
wegvallen van de woorden God Soon in 'Sondagh' vs 12 . Er ziJ'n buitendien
onJ'uistheden uit 1645 bliJ'ven staan, zoals de punt aan het eind van 'Sondagh'
vs 5 . 0P ~' and van deze en dergeliJ'ke fouten kan men zich afvragen of de
dichter wel biJ' de correctie van de Proeven betrokken is geweest . Het liJ'kt niet
voor de hand to liggen . En zo is met 1647 al evenmin het ideaal van Precisie
bereikt .
In deze Para~'aaf is de vraag nog niet behandeld of de koPiJ' voor 1647
gevormdwerddoor een exemPlaar van 1645A of van 1645 B . Een van die twee
ik heb het al gezegd, heeft stellig gediend ass de legger, waarin de auteur ziJ'n
verbeteringen biJ'schreef .. Welke van de beide edities van 1645 dat geweest is
zullen we pas kunnen bePalen ass we ons verdiePt hebben in de volgorde van
de sonnetten in 1647 en de daarna komende edities . Daarover dus verderoP .
9 . De tekst in de Verscheyde Nederduytsche Gedichten
Voor ik overga tot de besPreking van de editie van 1648, stel ik eerst de
uitgave van de Heilighe Daghen aan de orde zoals die Plaats vond in de
bloemlezing die in 1651 to Amsterdam verscheen onder de naam Verscheyde
Nederduytsche Gedichten . De Preciese titel kan men onder andere vinden in
WorPs uitgave van HuYgens' gedichten naar de handschriften deel IV biz . 31,
foot 1 terwiJ'1 Penon reeds biJ'na een eeuw geleden, in ziJ'n Bi1'dragen tot de
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, een uitvoerige beschriJ'ving van
bet boekJa en ziJnmhoud leverde . Ik heb gebruik gemaakt van bet exemPlaar
in de Amsterdamse universiteitsbibliotheek, signatuur 1304 E 39 . De Heilighe
Daghen staan ofgedrukt op de bladen K2recto tot K4verso . Het lofdicht van
33
Barlaeus ontbreekt .

De reden waarom ik met de behandehng van deze uitgave afwiJk van de
chronologie is gelegen in de omstandigheid dat de tekst in de Amsterdamse
b1oemlezing o ngetwiJ'feld teruggaat op 1 647 . Het bewiJ's daarvoor acht ik
geleverd ~n bet vaststelle van bet feit, dat alle interPunctievarianten
waardoor 1647 zich van 1645A en van 1648 onderscheidt in de bloemlezing
oPnieuw verschiJ'nen in combinatie trouwens met andere alleen in 1647 en
niet in 1645A en 1648 oPtredende eigenaardigheden . De regel met de
herstelde 'fatale' four in 'Kersmis' is letterliJ'k geliJ'k aan de redaktie ervan in
de Haagse editie . Ik meen dat bet overbodig is andere voorbeelden to citeren .
Voor de rest is de zetter van de tekst in de bloemlezing geheel eigen wegen
gegaan . HiJ' ~' iJ'Pt volkomen willekeurig in inzake de spelling en de
woordvorm zodat de vraag riJ'st : wilt HuYgens dat ziJ'n sonnettenreeks in de
Verscheyde Nederduytsche Gedichten zou worden oPgenomen? Ik geloof dat
bet antwoord ontkennend moet luiden . Dat bliJkt wel ult bet gedicht dat
direct op de Heilighe Daghen volgt, bet bekende scherPa vers waarmee
HuYgens zijn boekJe in bet begin van f ebruari 1645 toezond aan Maria
Tesselschade - een van die oPdrachtgedichten waarover ik in een vorige
Para~'
aaf sPrak . De bloemlezing van 1651 bond bet gedicht
voor zover wi
J
weten voor het eerst aan bet Publiek aan . Maar dat gebeurde kennelsJk zonder
dat de auteur eraan to pas gekomen was, want de koPiJ' was in zo'n slechte
conditie dat de zetter zich verPhcht voelde biJ de gedrukte tekst to vermelden
dat hiJ een aantal regels eenvoudig had moeten overslaan . BiJ vooroverleg met
34
de auteur zou zoiets uitgesloten zijn geweest .
De volgorde der sonnetten in de bloemlezing is ass volgt : 1 . Sondag b ; 2 . 'S
Heeren Avondtmael • 3 . Nieuwe aer ; 4 . Dry-Koningen-Avondt,; 5 . Goede
-VrYdag,
h ; 6 . Paeschen ; 7 . Hemelvaert ; 8 . Pincxteren,; 9 . Kersmis . De
verschuiving van 'Avondtmael' van de achtste naar de tweede Plaats komt
gezien bet zoJ'uist betoogde, niet voor rekening van HuYgens .
In bet J'aar 1659 zag een tweede druk van de Verscheyde Nederduytsche
Gedichten bet licht . Er ziJ'n exemPlaren die Leiden ass Plaats van uitgave
noemen en acobus Burghorn ass de boekverkoPer voor wiens rekening de
33

Over de Verscheyde Nederduytsche Gedichten ; Dr . Georg Penon, Bi1'dragen tot de
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Eerste deel~ 'e (Groningen,1880), biz . 1-75 .
Over HuYgens' verzen in de Amsterdamse bloemlezing : biz . 25-7 . Het werk verscheen bi'J
LodewYck SPillebout ; vergeliJk voor deze : KleerkooPer-Van Stockum, I, biz . 768-9 .
34

Ver8eliJk voor de corruPtie van de tekst van het gedicht aan Tesselschade in de
bloemlezing: Zwaan, b Iz .132 .
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uitgave gedaan is, andere exemPlaren vermelden Amsterdam met Gerrit
Willemsz,
ck als boekverkoPeDoorni
r . Deza tweede uitgavei
is overSns
e zoa1s
Penon ook meedeelt in alles aan de eerste geliJ'k zozeer > dat zelfs de klacht
over de corruPto tekst van de koPiJ' van het gedicht aan Tesselschade
onveranderd herhaald wordt ofschoon inmiddels in 1658 de eerste editie van
de Koren-hloemen met de integrate tekst verschenen was .
Aang ezien de beide edities der Verscheyde Nederduytsche Gedichten
buiten HuYgens om tot stand gekomen ziJ'n, meen ik dat het niet nodig is een
aParse biJlaga met de varianten die erm voorkomen to geven .
§ 10 . De editie van 1648
35
BiJ de studie van de editie van 1648, door T Ymen Houthaeck
in
Amsterdam gedrukt, heb ik gebruik 8emaakt van het exemPlaar in de
universiteitsbibhotheek to Amsterdam, signatuur Broch . 275-6, alsmede van
een exemPlaar ter KoninkliJke Bibhotheek in Den Haag, signatuur 501 G 73 .
Zwaan noemt nog een derde exemPlaar, dat zich in het boekenbezit van de
MaatschaPPiJ' der Nederlandse Letterkunde in de Leidse universiteitsbiblio36
theek bevindt .
De titel geeft het volgende aan .
Constantin HuYgens / Heere van ZuYllchems / HEYLIGE DAGEN . / Niewe
aers-Gift I Aen Vrouw Leonore Hellemans / Drostmne van MuYden . l
U Yt geg even door de Professor / Cas Par Barlaeus . / cia 13 c xlv. I vignet /
t'Amsterdam / Gedruckt by TYmen Houthaeck . / Voor Dirck Cornelisz .
Houthaeck / BoeckverkooPer . M D C XLVIII .
Het boekJ'e is in kwartoformaat . Collatie : A B4 - net als in de editie van
1647 dus twee katernen van elk acht bladziJ'den, dat is 16 bladziJ'den in totaal .
Deze ziJ"n nngePgineerd.
a
Er ziJ"n si gnaturen, maa r geen custoden, op een na :
onderaan de eerste bladziJ'de van de twee waaroP Barlaeus' lofdicht staat
afg edrukt . De inhoud : Air : titelblad Alv : blanco, A2r-A2v : In Nobilissimi
viri etc, lofdicht ondertekend C . Barlaeus A3r : Aen Vrouw / Leonore
Hellemans I Drostinne van MuYden • A3v : blancoA4r : Sondagh,• A4v : Niewe
aer • Blr : Dry Coning hen
hen Avond • Blv : Goede VrYdagh>• B2r : Paeschen ;> B2v :
Hemelvaert • B3r : Pinxteren • B3v : 's Heeren Avontmael ; A4r : Kersmis ; A4v :
blanco .
Het boekJ'e is in alle bekende exemPlaren ingebonden met :
Geestelikke / Door-zichten I 0P 1 Constantin HuYgens / Ridder > / Heere
van ZuYlichems, en GeheYm-SchrYver van ziJ'n / Hoogheid den Prince van
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OranJ'en, &c . I Hailiga Da8en. I Beneeven een / Kars-dagh / Aen den Zelfden l
vignet : fontein met bet woord'eeuwigh' I t'Amsterdam, Gedrukt by TYmen
Houthaeck > / Voor Dirck Cornelisz . Houthaeck I BoeckverkooPer . M D C
XLVIII .
Met voorafgaande 'franse titel' : Constantin HuYgens I Heere van ZuYlichems I HeYliga Dagen . I Met een BY-voeging der / Geestelikke Door-zichten /
Door / an Zoet . - Althans in bet Amsterdamse exemPlaar gaat deze franse
titel dadeliJ'k vooraf aan bet boekJ'e van Zoet ;~ in bet Haagse en ook in bet
Leidse exemPlaar gaat hiJ' vooraf aan bet titelblad van de Heyliga Dagen zoals
bliJ'kens de inhoud van de franse titel ook de bedoeling was.
Het formaat van de Geestelikke Door-zichten is geliJ'k aan dat van de
Heyliga Dagen. De collatie geef ik in bet biJ'gaande schema dat bet
Amsterdamse exemPlaar als uitgangsPunt heeft . Men kan eraan zien dat de
Heyliga Dagen van 1648 een zelfstandi g a bibliografische eenheid vormden
of zonderliJ' k verkooPbaar, maar door de franse titel ook verenigbaar met
Zoets merkwaardiga boekJ'e, dat een snort van sPiritualistische commentaar
37
op de Heyliga Dagen bevatte .
Katern B van de Doorzichten bestaande uit
de twee bladen B2 en B3 is zeker met de conJ'uncte bladen waaro P
resPectieveliJ'k de franse titel en 'B1' voorkomen uit een en hetzelfde vel
gemaakt, d .w.z . in dezelfde binnen- en buitenvorm gezet en ofgedrukt - de
bladziJ'den Blr B2v B3r en de blanco versoziJ'de van bet franse titelblad in de
buitenvorm de bladzi'den Blv B2r B3v en de franse titel in de binenvorm .
Het is voor wie zich een voorstelling wil vormen van de oPbouw van een
boek)'e als dit nuttig de katernen met tweemaal gevouwen blaadJ'es na to bootsen .
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Over Houthaeck (Sr. en Jr .) : KleerkooPer-Van Stockum, I, biz. 281-5 .
Zwaan, blz,13, noot.

Zoet schreef ziJ'n wonderliJ'ke commentaar op de Heili8he DaRhen in Januari 1647
en stuurde het 8edicht aan HuY8ens, die met een kort Puntdicht op Zoets kritiek
rea8eerde, zie Wo ~, IV, blz . 120-1 . Zie Zoets eigen aantekeninS over datum en
verzendin8 van ziJ'n commentaar op ril'm in de Geestelikke Door-zichten, biz . B1 verso,
8eciteerd door Zwaan, blz,13, noot.

1 - titelblad (recto)
A
3
4
1
2
3

Heylige
Dagen

Geestehkke
Door-zichten

CA

- franse titel (recto)
1 - titelblad (recto)
-2
3
4
B1
2

B
3
Het eerste dat oPvalt biJ• de tekstvergeliJ'king met betrekking tot de editie van
1648, vooral nadat we 1647 onder ogen hebben gehad is, dat deze nieuwe
Amsterdamse editie met voorbiJg' aan van 1647 rechtstreeks biJ ' 1645 A of B
aansluit . In het algemeen liJ'kt er, als we zien hoe weinig verschillen er ziJ'n
tussen de tekst van 1645A en 1648, een uiterst nauwkeuriga overeenstemming met de 'koPiJ'' nagestreefd, met inbe
~' iP van de oPmask : het LatiJ'nse
lofdicht is biJ'voorbeeld op Preties dezelfde wiJ •ze over twee bladziJ'den
verdeeld zodat de enige custode in de beide edities zelfs hetzelfde woord
Crucem is ,• in beide edities ook beslaat het oPdrachtgedicht slechts een
bladzi'J •

een gebruikeliJ'k middel : hiJ' lies in een woord als oock de c weg, in woorden
als Sondagh en coningh de h. Dit verschiJ'nsel doer zich elf maal voor, en dat
maakt het totaal der varianten in zekere zin nog geringer .
Onder het minieme getal der verschillen met 1645A Pringt
des to sterker
s
naar voren : a . het uitvallen van 't in vs 10 van 'Niewe aer' : 'En past haer
mo yelick' sic een four die terugkomt in de edities van 1661 en 1663 ,• b . de
reeds besProken redaktie van 'Kersmis' vs 12 : 'En nu to voete light, hier leis .
en gaet niet voort,', eveneens naar we gezien hebben in de edities van 1661
en 1663 voorkomende . Gezien het geheel der f eiten rest ons maar een
conclusie : 1648 gaat niet op 1645A, maar op 1645B terng . En dat zonder dat
er koPiJ'voorbereiding in de zin van herziening door de auteur van de tekst die
als legger dienst deed heeft Plaatsgehad. We kunnen trouwens nog een
conclusie trekken • als er, ondanks de tussenschakel 1645B zo'n nauwe
aansluiting van 1648 biJ 1645A is, moet 164SB zelf ook met een hoga graad
van nauwkeurigheed naar de eerste editie vervaardigd ziJ'n .
In het geheel van de tekst- en editiegeschiedenis van de Heilighe Daghen
bliJ'kt het belang van 1648 daarin gelegen
dat die editie naar alle
waarschiJ' nliJ' kheid het nauwkeurigst de zoekgeraakte tweede editie van 1645
weersPiegelt . De genoemde fraPPante overeenstemmingen in oPmask en
tekstverzorging maken dat heel aannemeliJ'k . VermoedeliJ'k bootste 1648
zoveel moSeliJ'k ook de verdeling van de tekst over de bladziJ' den van 1645B
na . Dat zou betekenen dat 1645B kwartoformaat had en dat ligt helemaal in
de liJ•n van de uitgeversgewoonten van die tiJ'd . We moeten immers niet
verwachten dat de tweede editie dezelfde kostbare uitvoering zou gekregen
hebben als die we in het Londense exemPlaar van 1645A kunnen bewon38 Zolang 1645B zoek is, zullen we 1648 als het sPiegelbeeld ervan
deren .

mogen beschouwen .
ik laat de mogeliJ'kheid dat 1645B gedrukt is naar hetzelfde zetsel als
1645A -- in termen van de analYtische bibliograf ie : dat 1645B een herdruk

En wat de tekst betreft : het totale aantal varianten van 1648 ten oPzichte
van 1645A in de Nederlandse teksten komt niet boven de dertig . Twee van de
sonnetten, 'Hemelvaert' en 'Pinxteren' ziJ'n zelfs tot in alle details identiek ,
en dit is volstrekt uniek in de tekst geschiedenis van de Heilighe Daghen .
DaarbiJ' komt nog dat een flink gedeelte van de verschillen in 1648 toy .
1645A biJ' nadere beschouweng berust op bewust ingriJ'Pen van de typo~'aaf .
Het valt nameliJ'k op, dat er nogal wat letters vervallen ziJn in tYPografisch
zeer lang uitgevallen regels . De zetter had daar moeite om de tekst binnen de
vastgestelde breedte van de bladsPiegel to kriJ'gen en nam ziJ' n toevlucht tot

38

De eerste editie is meestal de mooiste, v81 . McKerrow, blz. 184 : We may as a
general rule assume that the handsomest edition of a book is the first . The tendency of
reprints has at all times been toward the saving of expense in production, for when the
reputation of a book is once established, its appearance becomes a less important factor
in its sale ; while if it can be sold at a cheaper rate it may fairly be expected that a new
public will be reached and a larger number of copies disposed of . Accordingly we
sometimes find that books originally issued in folio or quarto are reprinted in a smaller
size' .
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was en geen nieuwe editie

39

- buiten beschouwing . De luxueuze uitgave van

J'anuari 1645 was een hommaga aan de secretaris van de Prins aan Barlaeus >
aan Hoofs en ziJ'n vrouw, een karwei dat tussen het grote werk door niet zo
veel moeite hoefde to kosten . Maar de Produktiekosten zullen naar
verhouding tameliJ'k hoog gelegen hebben . Blaeu zal biJ' een tweede-editievoorbereiding toch wel de overweging hebben laten gelden, dat hiJ ' de tekst die in
de luxe-uitvoering zes vel per exemPlaar vergde, zonder moeite ook op twee
vel kon afdrukken als hiJ' kwartoformaat hanteerde . In latere edities 1647
1648 kunnen we zelf zien hoe gemakkeliJ'k de tekst binnen twee kwartokaternen paste . Het is vriJ'wel ondenkbaar dat de uitgever, na eenmaal zo
roYaal voor den dag gekomen to ziJ'n > een tweede editie die natuurliJ'k voor
een ~'oter Publiek bestemd was, oPnieuw zo duur zou hebben uitgevoerd .
Afgezien van dit alles : het bewaren van zetsel na bet afdrukken is op zichzelf
hoogst onwaarschiJ'nliJ'k . Na bet afdrukken werd zetsel zo gauw mogeliJ'k weer
gedistribueerd, want men kon met 'letter' maar niet onbekommerd omsPringen, daarvoor waren de lettervoorraden ter zetteriJ, hoe S'root ogenschiJnliJk
40
ook niet toereikend.
Het zal > was 1648 betreft duideliJ'k ziJ'n dat de dichter met deze
Amsterdamse editie niets to maken heeft gehad . Als dat al niet bleek uit de
samenvoeging met bet boekJa van Zoet, zou bet voorbiJgaan van 1648 aan de
Haagse editie van 1647 bet ons nog eens zeggen . Uit de titel van de
Door-zichten zou men kunnen concluderen, dat Zoet ziJn commentaar, in de
nacht van 8 0P 9 Januari 1647 geschreven en de 14e aan HuYSens
toegezonden, oPstelde met de editie van 1647 voor zich . Die editie zou dan
eind 1646, maar reeds met bet Jaartal 1647, verschenen moeten ziJn, en dat is
gezien bet karakter van 'nieuwJ'aarsgeschenk' van de Heilighe Daghen heel
goed mogeliJk .
11 . De verwisseling van de laatste twee sonnetten in 1647 en 1648
Een eigenaardigheid die 1648 onderscheidt van 1645A heb ik tot nu toe
achtergehouden : de plasts van de laatste twee sonnetten in de reeks . Uit de
b eschriJ'ving van de inhoud der behandelde edities beeft men bet al kunnen
o Pmaken : torwiJ'1 de eersto editie 'Kersmis' aan "s Heeren Avontmael' last
voorafgaan i geheel in overeenstemming met de oPzes van de dichter
Presenteren en 1647 en 1648 de twee sonnetten in de omgekeerde volgorde
met 1648 bedoel ik in dit verband meteen ook de edities van 1661 en 1663 ,
die naar alle feiten uitwiJ'zen, met 1648 een'groeP' vormen .
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A1s we nu in aanmerking nemen dat 1648 buiten de auteur om is tot stand
gekomen en in alle oPzichten biJ' 1645 B aansluit enerziJ'ds, dat anderziJ'ds
1647 00k op 1645 A of B ternggaat, maar niet zonder koPiJ'voorbereiding
door de dichter zelf, dan komt de vraag op ons of : heeft de verwisseling van
'Kersmis' en 'Avontmael' al in 1645 Plasts gevonden? De veronderstellin g
liJ'kt al voldoende grand to ontlenen aan de omstandigheid dat twee zo
volslagen los van elkaar vervaardigde edities als 1647 en 1648 op dit punt
samengaan . Met behulP van de analYtische bibliogrof ie kunnen we de
veronderstelling nog was meet kracht biJ'zetten .
We hebben gezien dat de ternggevonden editie uit eenmaal gevouwen
vel1en bastond, imm ers fo1ioformast had, en dat d a zes katernen, elk van een
vel niet in elkaar gelegd dienden to worden zoals in het Londense exemplaar
verkeerdeliJ'k is gebeurd, maar op elkaar behoorden to volgen . De vergissin g
van de binder was in Principe mogeliJ'k door bet volstrekt ontbreken van de
gebruikeliJ'ke aanwiJ'zingen voor bet vouwen en binden : signaturen custoden >
Paginering . Welnu, bet vouwen zelf kon dientengevolge ook gemakkeliJ'k
verkeerd gaan . Er stond op elk van de twee ziJ'den van ieder vel maar een
sonnet ofgedrukt, en onJ'uist vouwen was derhalve niet fataal voor bet goed
verstaan van de teksten afzonderliJ'k . De volgorde mocht dan nauwkeurig door
de dichter bePaald ziJ'n, iets onherstelbaars in de zin van tekstbederf met
onleesbaarheid als gevolg kon er niet gebeuren . Zo valt de verwisseling der
beide laatste sonnetten geheel to verklaren uit de tYPografisch-bibliografische
biJ'zonderheden van dat uitzonderliJ'ke boek, de eerste editie der Heilighe
Daghen .
HuYgens zelf, die in maart de nodiga exemPlaren van de tweede editie
ontvangen zal hebben heeft naar we mogen aannemen, de verandering in de
volgorde wel oPgemerkt, maar als hiJ ' in 1647 een van die exemPlaren gebruikt
- want van die veronderstelling ga ik nu even uit - om de koPiJ' voor de
nieuwe editie in gereedheid to brengen, dan ziet hiJ' de verwisseling toch over
bet hoofd . TenziJ' hiJ ' bet slot van 'Kersmis' alsnog aanvaardde als een fraai
39

Over onderscheidm n als editie en druk zie : McKerrow, blz.175-83 ; Padwick, blz.
21-4 ; Gaskell, blz . 313-6.
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Zetsel words na het afdrukken in het alSemeen niet bewaard : v . Padwick, blz . 22 :
'In the days of hand printing the terms "impression" and "edition" were synonymous
since the printer normally distributed his tYPa immediately after printing and in order to
print a subsequent batch of copies he was compelled to set up the type afresh, thus
establishing a new edition'.

besluit vao de hele reeks : 'MiJ'n' Ziele, maeckt een end van d'ongeriJ'mde

een BY-voeging der l Geestelikke Door-zichten, / Door 1 an Zoet . I vignet I

RiJ'men . . .'
B11J"ft de vraag : is de fout biJ' het vouwen van het 1oatste vel gemaakt in het
ene geva1 waarin men op de zetteriJ van Blaeu, om tot een tweede editie to

Tot Harderw Y ck, Gedruckt by Paulus vanden Houte 1661 . Formaat : octavo
oblong .

komen een exemPlaar en n1 t'emeer van de eerste edltle nodeg had? 0f is die
fout biJ' herhalinS gemaakt? ZiJ'n er, met andere woorden meer exemPlaren
van de - overigens kleine - oPlaga van de eerste editie de deur uitgagaan met
een onJ'uist gevouwen laststa katern? Het Londense exemplaar heeft de twee
sonnetten in de J'uista volgorde . Maar staat het feit dat daarin zowel de tekst
van 'Kersm1's' als die van 'Avontmael' enigszins overhelt, de eerste naar links
en de tweede naar rechts met dit alles in verband? Was er iets technisch niet
helemaal in orde?
Dit ziJ'n allemaal maar gissing en . Ze weerhouden miJ ervan zonder
aarzeling 1645B als de legger voor 1647 to beschouwen . Dat 1647 0P 1645B
teruggaat acht ik intussen wel waarschiJ'nliJ'k . HuYgens zal tenslotte niet over
vee1 exemPlaren van 1645A beschikt hebben . En zou hlJ, als hlJ de minder
kostbare uitga ve 1645B biJ de hand heeft, een exemPlaar van de zeldzame
eerste editie gebrul'ken om de tekst to corrigeren? AnderziJ' ds is het niet
ultesloten,
dat hiJ' het in 1645 al gecorr'~ eerde maar door Barlaeus
g
ongebruikt gelaten exemPlaar van 1645A naar de zetteri J van VelY heeft laten
gaan .
Een ding dur f ik wel met zekerheid to zeggen : de tweede editie gof de
sonnetten in dezelfde volgorde als de latere van 1647 en 1648, met 'Kersmis'
als sluitstuk . En de daarmee geleverde verandering had geen literair-esthetische maar een Puur technische achtergrond in de eigen aard van het boek
dat de koPiJ vormde .
§ 12 .1661 en 1663 .
Het is ni et nodig uitvoerig stil to staan biJ' de edities van 1661 en 1663, die
met 1648 > zoa1s ik a1 zei een 'groeP' vormen . Ze ziJ'n zonder medeweten van
de auteur van de Pers g ekomen •~ ze zetten immers een liJ'n voort die de dichter
al 1n 1647 los g elatan had . Daarom stel ik ze hier aan de orde voordat ik kom
tot de bea'de edI'ties der Koren-bloemen waarin Hu Yg ens uiteraard wel een
aandeel heeft 8ehad .
De tltel van 1661 luidt exemPlaar in de universiteitsbibliotheek to
Amsterdam, si8natuur 2 766 G 41, het enig bekende .
Constantin HuYgens / Heere van ZuYlichems / HEYLIGE DAGEN . / Met

De titel wiJ'st al uit dat we hier een uitgaafJ'e voor ons hebben dat
rechtstreeks op 1648 ternggriJ'Pt . De tekst en de volgorde der sonnetten
bevestigen dat .
De titel van 1 663 is als volgt exemPlaar in de universiteitsbibliotheek to
Amsterdam signatuur 1 368 F 9 •~ volgens de Centrale Catalogus in de
KoninkliJ'ke Bibliotheek is er ook een exemPlaar aanwezig in de bibliotheek
van het Canisianum to Maastricht :
Constantin HuYgens / Heer van ZuYlichems / HEYLIGE DAGEN . I
Nieuwe aers ift / Aen Vrouw I Leonore Hellemans / Drostinne van
MuYden . I U Ytgegeven door de Professor / CasPar Barlaeus . I vignet / Tot
Gorinchem / U Yt de Boeck-winkel van David van Wesel Boeck-verkooPer I
aen de Peter-brugh . In 't aer 1663 .
Het boekJ'e heeft octaooformaat, b estaat uit e'en katern van 16 b1adz1jden
en geeft de teksten evenals 1 661 in de volgorde van 1648 . Kolofon op de
laatste bladziJ'de : 'Te Dordrecht, Ter DruckeriJ'e van Gillis Neering, Boeck-verkooPer tegen over de Lomberde-brugh . In 't aer 1663' .
In het Amsterdamse exemPlaar is de editie ingebonden met een aantal
andere werkJ'es . De Hey liga Dag en vormen nummer 4 in de band . Eraan
vooraf gaat een werk van Vondel, met het volgende titelblad : De Helden
Godes Des Ouden Verbonds Dicht-kunsteliJ'k verklaart Door .v .Vondelen .
Midsgaders De HEILIGE DAGEN van C .HuYgens vignet : als van de Heylige
Dagen van 1663 zelf . Tot Gorinchem Uit de Boekwinkel van David van
Wesel BoekverkooPer aan de Peter-brugh . In 't aer 1663 . - Deze uitgave van
de Heylige Dagen door Van Wesel maakte dus deel uit van een groter
oPgezette editie . Niettemin vormde, zoals uit de beschriJ'ving valt of to leiden
41,
de edltle der Heylige Dagen een zelfstandig bibliografisch geheel .
Ik durf niet to beslissen of 1663 evenals 1661 0P 1648 ternggaat dan wel
rechtstreeks van 1645B is ofgeleid . De veelzeggende overeenkomsten met de
tekst van 1648 kunnen immers betekenen dat 1648 de legger was voor 1663
maar ze kunnen ook voortvloeien uit een gemeenschaPPeliJ'ke herkomst van
1645B . Voor de tekst maakte dat zoals in Paragraaf 10 gebleken is, weinig of
niets uit .
41

VergJ
eh k J .H .W . Unge r, Biblio~'aphse van Vondels werken (Amsterdam, 1888), b lz .

33 .
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13 . De tekst in Koren-bloemen 1658 .

Met de gedachte aan e en grote v erzame1bundel van ziJ'n Nederlandse Poezie
s Peelde HuYgens allang voor 1658 . In de comesPondentie rondom de
Publikat ie der Hez'lT'ghe Daghen in 1645 Koren we de dichter al tegen Barlaeus
nitsreken~
dat hij nog ve el mear van die dingen in ziJ'n bureaula heeft
P 42
En Barlaeus s Poort hem in die tidJ al aan, zin
J Nederlandse verzen to
g8 en
bundelen zoals hiJ het zijn LatiJnse kort tevoren had gedaan . Vervolgens is er
een moment sprake van een grote uitgave in februari 1651 , als de
Amsterdamse uitgever Van RavensteYn belangstelling toont voor een eventuele editie . 43 Pas in 1655 evenwel is HuYgens met een ui ever tot
overeenstemming geraakt, 44 met de Hagenaar Adriaen Vlack die in de J'aren
in
viJftig biJ h erhelm g werk van de dishter P ubliceerde : in 165 3 Ho wick,
1
1655 de tweede, uitgebreide editie van de Moments Desultoria in 1657
h

Tri1'nt1'e Cornelis. 45

De comes Pondentie van HuYgens, in de uitgave van WorP op bewonder enswaardiga wiJ'ze toeg ankelik
J gemaakt, last zien hoe het Proces van zetten
en drukken in het begin van 1656 op gang komt . Eind 1657 is het kolossale
werk g ereed . 46 BiJ het klaarmaken van de koPiJ' voor de uitgave is de dichter
uiterasrd intensief betrokken geweest • met de correctie daarentegen schiJ'nt
hij zich niet of nauweliJks ingelaten to hebben . Geen wonder . HiJ had het in
a ~ moest bi
die Jaren onvoorstelbaar druk in zijn functie aan het hof,
J
herhaling op refs, in mei 1657 stierf zin
J zoon Philips ergens in Oost-Pruisen ,
en bovendien was hiJ' in het naJ'aar van 1657, toen de editie hear voltooiin g
naderde, gedurenda enkele maanden heel ernstig ziek . Het is mogeliJ'k dat
Huens'
Yg zoons het werk van de correctie deels of geheel van hun vader
hebben overgenomen . Christiaan zien we in november 1657 bezig met het
verzamelen van 1ofdichten .4a Het boek is in die maand gereed op het
voorwerk na . 49 In de tweeda helft van december begint de dichter
Present-exemP laren aan ziJ n vrienden en kennissen toe to sturen .
De vollediga ontstaansgeschiedenis van de eerste editie der Koren-bloemen
is hiermee natuurliJ'k niet getekend . Die is een aParse studie waard en ik last
het daarom biJ' deze vluchtiga schets . De ureag die ons nu moet bezighouden
is wet voor tekst van d e Heilighe Daghen zat er tussen de staPel koPiJ die de
dichter aan de uitgever in handen gaf? In ieder geval een gedrukte tekst, zoals
er zich onder de koPiJ stellig ook een exemPtsar van de Otia 1625 van
00gentro ost (1647), van Ho wick
16 53 bevonden heeft , door de dichter
1
ongetwiJ'feld in meerdere of mindere mate gecorrigeerd, hier en dear mogeliJ'k
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Brie w. IV, blz. 114, nr . 3868 ; Zwaan, blz . 17-9 . Barlaeus sansPorin8 tot

bundeling:

Brie w. IV,

blz .132, nr . 3909 ; Zwaan,

blz. 37.
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Brie w. V, blz . 71, nr . 5108, gedateerd februari 1651 . Vermeeren wiJ'st hier al op,
'Vastaerts Penn', blz. 208, foot.
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In een brief aan Westerbaen, Brie w . V, blz. 248, nr. 5442, kondigt HuY8ens het to
Perse leggen van zil'n Nederlandse gedichten aan, 28 december 1655 .0P 1 februari 1656
schriJ'ft hiJ' aan Wendelinus, dat zil'n Hollandse gedichten gedrukt worden Brie w. V, blz .
251, nr. 5456 .
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Ik heb de indruk dat er verband bestaat tussen het uitgeven van de vermeerderde
editie van de Moments desultoria en het tot stand komen van de overeenkomst die leidde
tot de editie van de verzamelde Nederlandse Poezie, vg1 . de brief van Bruno over Van
RavensteYn, Brie w. V, blz . 71, nr. 5108 . Als miJ'n indruk J'uist is, moet HuYgens al voor
de heruitgave van de LatiJ'nse bundel met Vlack tot overeenstemming ziJ'n geraakt inzake
de Koren-bloemen Over Vlack (Vlac9) zie : E .F. Kossmann, au ., blz. 435-43 .
46

Vg! . HuYgens brief aan J .F. Gronovius van 18 december 1657,
nr. 5560 .

Brie w.

V, blz . 297,

4?
Vg1 . WorPs bio~'afie in de Brie w. V, Inleiding, blz . XXI-XXII . Zie ook : Da8boek
van Constantyn Huygens, voor de eerste meal near bet a schri t van diens kleinzoon
uitgageven door J .H.W. Unger als biJ'laga van Oud-Holland, III, 1885, blz . 58-61 .

Ondanks zil'n ambtsbezigheden, die hem gere8eld buiten Den Haag riePen, wist de dichter
in 1656 dne boeken Puntdichten to creeren (in K.a . zijn dat de boeken XII, XIII en
XIV), en in de winter van 1656-57 tot en met het voorl'ear van 1657 de vertaling der
SPsense sPreekwoorden (boek XVIII in K.a.), alles biJ'een tegen de zevenduizend
versregels . Een bewiJ's voor HuYgens' vaste creatieve wil, dit sYstematische werken aan
ePitoammenverzamelingen .
48

Vgl . Van der Burgh aan HuYgens, Brie w. V, blz . 296, nr. 5558, gedateerd
Amsterdam, 23 november 1657 : 'La gentitle lettre 9ue Mons .r vostre filz m'a rends
~' aces et vows avez une obligation Particuliere, de cc 9ue pendant vostre maladie vows
vows estes servy d'un si noble secretaire' V . ook Vondels lofdicht voor de
Koren-bloemen, getiteld'SPore voor den edelen en gestrengen Heeie Christiaen Hui8ens
. . . Dat hY zYn Heer vaders gedichten bet licht gunne' (in de WB-editie van Vondels
werken, deel 8, blz. 604-7) . V81 . tenslotte ook OEuvres van Christiaen Hu Ygens, T . II,
blz. 77, 78, 81-5 .
V81 . HuYgens, brief (Brie w. V, blz. 295, nr . 5557) aan zil'n zwager De Wilhem, die
hil' 0P 17 november de niet ingebonden katernen van het biJ'na voltooide boek toestuurt
om hem in zijn ziekte wet to verstrooien ; het voorwerk ontbrak no 8, zoals we kunnen
afleiden uit HuY8ens' oPmerking dat ziJ'n afbeelding, die deel zou uitmaken van het
voorwerk, nog niet ofgedrukt was.
49

nauwkeurig nagezien elders zeker maar oPPervlakkig doorgelPen
o
. BiJ een zo
massale koPiJ zullen we moeten oPPassen voor het doen van lagmene
a
uitsPrakenmzake de tekstverzorgmg . Die kan bmnen de verzamelburide1 gas n
van een uiterste aan Precisie tot een hoge mate van slordigheld .so
TekstvergeliJ'king maakt bet mogeliJ'k een antwoord oop de yr asg naar de
aard van de koPiJ' der Heilighe Daghen voor de Koren-bloemen to vinden . Het
variantenonderzoek wiJ'st nameliJ'k sterk in de richting van een der edities van
1645, in elk geval niet naar 1647 om van 1648 maar to zwiJ'gen . Niet dat
K .a . Koren-bloemen eerste editie nietveel gemeen beeft met 1647 togenover
1645A . Beide 1647 en K .a ., ziJ'n immers vooraf door de dichter bekeken, in
beide edities kan men dus correcties verwachten op ~'and van ziJ'n eigen
sPellingPraktiJ'k en interPunctiegewoonten . Maar die overeenkomsten die de
beide latere versies t .o .v . 1645A gemeen hebben mogen ons niet misleiden .
HuYgens hoefde 1647 niet op tafel to leggen om de onnauwkeurigheden van
1645 > voor de tweede meal weg to werken . HiJ' herkende in last ons zeggen
1655 of begin 1656 ook biJ' een tweede correctie wel de afwiJ'kingen van ziJ'n
sYsteem' zoals 1645 A of B die to lezen gaf .
SPrekender ziJ'n die gevallen waarin K .a . met voorbiJ'gaan van 1647 weer
aansluit biJ ' 1645 , vooral als bet Plaatsen betreft wear de tekst van 1647 een
kenneliJ'ke verbetering leverde, terwiJ'l K .a . de onnauwkeurigheid van 1645
last voortbestaan . En dat doer zich nogal eens voor . Niet minder den ± 50
meal keert K.a . naar de tekst van 1645 terng zonder zich aan 1647 gelegen to
laten liggen, alhoewel vele van die biJ'na 50 gevallen in 1647 verfiJ'ningen van
de tekst inhielden of op z'n minst niet corruPtief waxen . In zaken als
interPunctievarianten b .v . zien we dat K .a . konsekwent ziJ bet met twee
uitzondermgen 1645 volgt en niet 1647, ook bier : ondanks de aanvaardbaarheid van de varianten in 1647, zoals uitroeptekens na vocatieven en een aantal
toegevoegde komma's . Het materiaal is in de desbetreffende briega
controJ
leerbaar .
Ik meen op grond van dat materiaal ta mogan concluder en dat niet 1647 ,
maar een der editie s van 1645 koPiJ was voor K .a . . Het valt moeihJk uit to
maken of dat 1645 A of B is geweest, al heb ik d a neig'g,
m net als biJ 1647,
eerder aan B den aan A to denken .
Het belang intussen van miJ'n conclusie is naar ik meen ander meer daar'm
gelegen dat ze ons leert > niet voetstoots aan to nemen dat iedere vol ge ride
editie rechtstreeks aansluit biJ' de chronologisch onmiddelhJk vooragaande
f
.
Het liJ'kt eroP dat Zwaan in ziJ'n besPreking van de edities der H e'zlzghe Daghen
bier en dear zo to werk geat . s i Het diagram, dat hierbiJ ' ofgab eeld 's
~ en dat

samenvat wet ik op dit punt meen gevonden to hebben, last zien dat we geen
al to eenvoudiga voorstelling moeten koesteren omtrent de onderlinge
verhouding van edities in de zeventiende eeuw .
De Heilighe Daghen vormen in K .a . de mzet van bet viJfde boek dat de
titel 'Gods-dienst' draggt . De tekst beslaat elf bladziJ'den Oo2r - PP3r . Het
oPdrachtgedicht aan Leonore Hellemans geat vooroP, daarna komt Barlaeus'
lofdicht - vol foutJ'es -, vervolgens de sonnetten in een geheel nieuwe
volgorde : 1 . Niew Iaer • 2 . Goede VrYdagh,• 3 . Paeschen ;~ 4. Hemelvaert ;,
5 . Pinxteren • 6 . Kersmis ; 7 . Dry Coning hen
hen Avond ; 8 . Sondagh,• 9 . 's Heeren
Avondmael . Het ligt in dit geval voor de hand to denken dat de dichter zelf
deze herschikking heeft volvoerd . Ik stel daarom, met Zwaan vast dat hiJ' 'nu
Primair ordende naar de chronologische orde der Protestants-christeliJ'ke
feestdagen to beginnen biJ ' NieuwJ'aar, waarna Driekoningen volgde als niet
sPecifiek-Protestantse feestdag, en de telkens terngkerende feestda8en Zondag en Avondmael de reeks besloten» . s2
14 . D e tokst in Koren-bloemen 1672

De verhouding van de tweede editie der Koren-bloemen, in 1672 biJ' Van
RavensteYn to Amsterdam uitgekomen, tot de eerste is in PrinciPa onProble53
Het onderzoek
matisch voor zover de Heilighe Daghen betreft althans .
so Vgl . de m.i . to algemene beweringen van Vermeeren op dit punt, Vastaerts penn , ,
blz . 207 . We dienen naar ik meen to onderscheiden tussen een eventuele zor8'vuldiga of
onzorSvuldiga koPiJ'voorbereidinS, een eventuele zorSvuldi8'e of onzorSvuldi8a correctie
(door wie den ook), en de kenneliJ'ke onzorSvuldigheid van de tYPografische uitvoerin g
van K.a. Het liJ'kt me op grand van bet variantenonderzoek zeker, dat de dichter de ko i'
PJ
met zorg heeft voorbereid, wet de Heili8he Da8hen betreft tenminste . De KruY ter komt
ten aanzien van Oogentroost in K.a. tot eenzelfde conclusie, zie ziJn genoemde
Proefschrift, blz . 77 . Overigens 8eeft De KruYter in een noot op blz . 77 van zil'n studie
niet helemaal J'uist weer wet Vermeeren omtrent de edities der Koren-bloemen gesteld
had .
Ik 8a met Vermeeren mee als hiJ' constateert dat de dichter kennelil'k weinig of geen
bemoeienis heeft gehad met bet gereedmaken van de ei8enliJ'ke uit8eve . V8l . evenwel
Zwaan, Da8h-werck van Constanti1'n Huy8ens (Assen, 1973), blz . 15 .

si
sZ

Zwaan, blz . 12-4, zeer summier en niet vnJ van onnauwkeuri8heden .
Zwaan, blz . 15 .

53

Over K.b . ten oPzichte van K.a. . Vermeeren, Vastaerts Penn', blz . 208-10 .Ook .
Vermeeren, 'TrYntJ'e Cornelis voor bet voetlicht' Levende Talen nr . 214, april 1962, blz .
171-3 .Over Van RavensteYn zie KleerkooPer - Van Stockum, I, blz . 578-84 .
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: K .b . gaat rechtstreeks op K .a .
bevestig t wat al door anderen is vastasteld
g
terngen voorts : Hu enshftvladchbestandv0orbei~Yg
ng
van de tweede editie hiJ' vergewiste zich van de J'uistheid van de tekst in K .a,
corrigeerde die waar nodig, tourPleteerde somtiJ'ds een gedicht met ee n
nieuwe versregel, verving een goed woord door e en beter, bracht de
taalvormen in overeenstemming met z1 J n PrinciPes enzovoort . Dit werk moet
al goeddeels gebeurd zin
J voor hiJ' in november 1670 naar Engeland reisde
waar hiJ' biJ' na eenJ'aar doorbracht .
De tekst van de Heilighe Daghen vertoont t .o .v . K .s . slechts een gering
aantal varianten minder dan zeventig namelik,
J Sours betekenen ze een
sYstematische verfiJ'ning . Zo is het voornaamwoord di1'n, in HuYgens'
gebedstaal heel gewoon voor uw , steeds dat is acht maal, van een hoofdletter
voorzien . Sours liken
er moderner typo~' afische gewoonten in het sPel to
J
zin
J : hoofdletter I in woorden als Iaer is konsekwent geworden hoofdletter
C, in Conin8'h biJ'voorbeeld, konsekwent K. Als we voorts zien dat een niet
onaanzienliJ'k deel van de verschillen tussen K .a . en K .b . correcties ziJ'n van
foutJ'es in K .a . of eerder gemaakt - ongeveer 10 maal -, da n bhlven er heel
weinig varianten over, weinig anders dan sPellingwisselingen als gh to . g, sours
ook nieuwe foutJ'es van de zetter . Er is een substantiele variant : loop in vs 4
van 'Goede VrYdagh' is haen geworden .
De volgorde van de gedichten in de reeks is dezelfde gebleven . De reeks
zelf heeft in de Koren-hloemen een andere Plaats gekregen : de dichter heeft
in 1672 al zi J n godsdienstiga gedichten biJ'een gezet in het eerste boek . Hi'J
handhaafde daarmee zi nJ eigen traditie, die hiJ' al in 1625 in ziJ'n eerste
verzamelbundel de Otia creeerde, door namelik
J een boek met religieuze
Poezie vooroP to Plaatsen biJ' de ordening van zin
J Nederlandse gedichten .
K .b . verenigt, wat in K .a . gescheiden was in het eerste boek 'Bibel-stof' en het
viJ fde boek 'Gods-dienst' . De Heilz'8'he Daghen kan men vinden op E4v - F 4r
4r ,
de bladziJ'den 40 tot 47 .
BiJ ' het onderzoek van de tekst in beide edities der Koren-hloemen heb ik
gebruik gemaakt van exemPlaren in eigen bezit .
15 . 'Het hinnenste Seweld' .
BiJ alle scherts die HuYgens in het oPdrachtgedicht aan Leonore Hellemans
te pas weet to brengen verzekert hiJ' de toegesProkene, dat de gedichten die hi'J
haar aanbiedt hem dieP a ernst zi Jn, 'en uiJ t min'
adren / Het binnenste
J
geweld, soo very' haer swackte gaet' .
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Overzicht van de handschriften en edities
en hun onderhnga relaties .

OntwerP-handschriften
autograaf

• Net-afschrift
autoInas
i

• Afschrift
(apograaf door
A'damse kopiist)

1645 A .
rr r r r

r' = ko Pi'J

• 1645 B

1648

1661

1

r
1663

1659
(VNG2)

1658 = kopij
(K .a .)
1672
(K .b .)

N .B . Met het woord 'koPiJ'' achter een J'aartal van uitgave is uitgedrukt dat de
tekst van die uitgave gecorrigeerd is door HuYg ens zelf om daarmee de k o P i'J
voor de ervan ofgeleide editie in gereedheid to brengen .
Van een sterre 'e voorziene versies ziJ n zoekgeraakt .

BilderdiJk meende, en dat strookt ook wel met ziJn visie op het
dichterschaP, dat 'geweld' in deze regels zoveel betekent als ' 't binnenst
oPgewelde, of 't oP8ewelde uit het binnenst' .
Deze verklarm8 is door Seen der latere commentators overgenomen . sa
Terecht naar min
J oordeel . 'Geweld' is hier 'kracht', en het sPel met de
togenstelling 'swackte' in dezelfde regel wiJ'st daar ook op . Zwaan annoteert
dus J'uist : 'de diePste kracht uit miJ'n dichtaderen, zover hun zwakte gaat
m gg
zoveel kunnen ze niet . De toevoe ng van de bescheidenheidsformule ma
ons niet afleiden van die veelzeggende uitdrukking 'bet binnenste geweld' .
Huygens heeft vaker als hiJ' over Poezie sPrak dergeliJ'ke woordengebezigd ; en
ze brengen ons biJ bet hart van ziJn kunst. Zo gebruikt de dichter in ziJn
gedichtJ'e 'StiJ'i' van 24 J'uni 1667 ook dat woord 'geweld', en hiJ' bedoelt er
dan mee de kracht van de in Poezie of Proza onder woorden gebrachte
gedachten : 'kloeck geweld van deftighe gedachten', dat is : van ernstige ,
deugdeliJ'ke, verheven gedachten . ss
Die kracht van gedachten is evenwel niet de eniga constituent . Dat zegt
Huygens in hetzelfde 8edicht . Ze ziJ'n uit een oogPunt van Poetisch ideaal
zelfs volstrekt niets als ze verstikt worden in barse duistere woorden . Wit men
met een kloeke 'inhoud' Poezie creeren, dan moet er dus bet tegendeel van
die duistere woorden biJ'komen, nameliJ'k 'goe woorden sachte Tael' . Het is
die Precieze sYnthese van 'soet en krachtigh', die bet hem doer . Huygens zelf
vat bet zo samen
In een woord all ons werck moet sterck Gebeente ziJ'n
En Zenuwen > en 't yell daer over, klaer en fiJ'n .
'Zenuwen' = sPieren
Ook elders in HuYgens' werk komen we deze eis van bet samengaan van
'kracht' en 'zoetheid' > dat is zoetvloeiendheid liefeliJ'kheid, tegen . In
Ho wi'Jck biJ'voorbeeld komen op een gageven ogenblik de Psalmen van David
t er sP rake, met de comPosities die de muzikale HuYgens crop S em askt en
uitgg
a even had m zJn
i Pathodza sacra et ro ana~ en dan karakteriseert hi J
Davids 1Yriek ais ' 'tsterck en 't lz'e elick van 's Conin8hs dieP bewegen' .
BegriJ'PeliJ'ke sYnthese trouwens als we overwegen dat David, herder n
konmg~ het lief eliJ'ke van de pastorale met bet imPosante van de heroische
Poezie b iJ' uitstek verbinden kon . En Huygens vertelt erbiJ ' dat hiJ' er in ziJ'n
muziek op de Psalmen naar gestreef d heeft dat 'bevallicke geweld' to bereiken
- men lette op de stiJ'lfiguur van bet oxymoron, dat exact uitdrukt was de
dichter wit ze en .5 6

Dit nu is echt HuYgens . Van J'on8s of, Zwaan wiJ'st er ook op in ziJ'n
inleiding tot bet gedicht 'StiJ'1', heeft hiJ ' een hart~'ondiga afkeer van dichters
die niets to 'verteren' geven die een snort van zachte zouteloze pap
voorschofelen In Dagh-werck noemt hiJ' die smakeloze Poezie met een
b ekend woord bet 'lamme laffe h Jm / Vanden da ge lixen RiJ"m', en in ziJ'n
Prozasamenvattmgen biJ Dagh-werck vinden we bet no g eens : 'Inder daed ick
hate de laff icheit vande gemeene dichteri,J en Poogh'er tegens in to gaen' en
hijJ P riJst i St erre omdat ziJ ' werkeliJ k begriJ'Pt 'hoe bet krachtighe en
>taengenaeme tsamen een volmaecktge dicht moeten uitmaken>
s ~
1'
HuYg'
ens Poe"zie-ideaal keert zich derhal ve teen
g twee eenziJ' digheden r en al
zal de Prakti Jk van de zeventienda-eeuwse dichters hem de striJ' d voorat op bet
front van de to 'weke Poezie hebben doen voeren bet is de moeite waard to
constateren dat hi'J evenzeer waarschuwt tegen en zichzelf tracht of to houden
van een Pezie,
o
die volg estouwd is m at diePa gedachten maar die is als
ebeente
zonder
fine
g
J zachte huid erover gesPannen .
Hei s Preekt vanzelf dat deze dichter Poezie asnbiedt die de lezer mo Sehk
J
vluchtig ontroeren kan biJ' eerste oPPervlakkige 1ezmg,
'
m asr die niet werkeli'k
J
verstaan woodt zonder lezen en herlezen . Min
J ervaring met Huygens leers me
dat men ass men echt vertrouwd raakt met ziJ"n werk tot de slotsom kan
ziJn Poe zniet
zelden bet ideas1 benadert dat hiJ' voor ogen
komen dat hijJ
ie
had .
Het krachtige, Pittiga zit in de 'inhoud', maar ook in de daarbiJ ' Passende

s4
Commentaar op de Heili8he Daghen is to vinden in : BilderdiJ'k, editie der
Koren-bloemen (in zes deeltJ'es, Leiden, 1824-25), de tekst in deel 1, blz . 43-51,
commentaar in deel 5, blz . 36-9 ; vervolgens in de editie-Van Vloten, in tweede uitgave
verzorgd door EYmael, in derde door Hemsius (de laatste druk to ZutPhen,1925, met de
Heilighe Daghen op blz . 34-40 van het in een band uitgageven eerste en tweede deel) ;
tenslotte Zwaan .

ss

.,
HuYgens gedichtJ'e Stil1 in WorP , VII, blz . 137 ; ook in Zwaan, Voet-maet, Ri1'm en
Reden (tweede editie, Zwolle, 1969) blz . 141-2 . Daar words abusieveliJ'k 24 l'anuari
1667 als ontstaansdatum vermeld .
56

Hofwijck, vss 478-86 .

Dagh-werck 8eciteerd naar Zwaans nieuwe editie, de vss 1323-4, blz . 125 en de
Proza-notities van Huygens nr . 132 en 135 blz . 346 . In de corresPondentie met Barlaeus
over de Heilighe Da8hen komt Poezie van Tesselschade ter sPrake en dan noemt Huygens
die to duister, v81 . Zwaan, blz. 24-5 .
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'vorm' : spel met woorden en begrippen onverwachte gedachtensprongen, bet
biJ'eenzetten van woorden die men niet biJ'een verwacht . Het 'soete' worth
zinsbouw zonder
werkeliJ'kheid in de vloeiende mast, in een natuurhke
J
gewrongenheid, in klanksPehngen die regels en zmnen muzikaal maken .
In hoge mate karakteristiek voor HuYgens' dichterliJ'ke kracht acht ik de
'verwisseing' van namen en be~'iPPen . Ik geef een voorbeeld . In 'Paeschen'
treedt de angstaanJagende verderfengel op, die alle eerstgeborenen der
»
EgYPtenaren ,sloeg,, terwiJ 1 hJ~~i de huizen van de Israelieten
waarvan de
deurPosten met bet bloed van een onschuldig lam bestreken waxen
voorbiJ8' ing. De geschiedenis is vanouds sYmbool van Christus' verzoening .
Maar bet 'Lam Gods' beet in bet Nieuwe Testament ook de 'Leeuw uit de
scam uda' . Deze motieven verbindt Huygens nu op ongewone wiJze . Men zou
de leeuw allicht met de notie van veees aanJ'agen kunnen associe ren en bet
lam met bet togendeel daarvan . De dichter le
de verbindingen J'uist
andersom : hiJ' smeekt de 'leew van Iudas Stamm' de deuren van de harten der
elov'
g
~ en to 'merken', en bun ta leren intiJ'ds te 'vexschricken voor een
Lamm' . Welnu dergeliJ'ke omkeringen, die 'te denken geven', komen we o P
iedere bladziJ' biJ' Huygens te8en . En de moderne lezer hoeft niet meteen van
vernuftsPel to sPreken . Wanneer een dichter als Achterberg in bet S el van de
wilde 1'acht woorden gebruikt als'getroffen door Gods kinderkataPult' dan is
daarin dezelfde paradox tot uitdrukking gebracht als in HuYgens' 'verschricken voor een Lamm' . DiePzinniga paradox : voor God is de verschiJ'ningsvorm van een onschuldig dier voldoende om veees to brenSen over de
mensen • maar in werkeliJ'kheid kiest HiJ' die 'vorm' om ziJ n barmbartigheid to
betonen en bet geluk van de >geschrokkenen to bewerkstelligen . s a
Ik wil niet verhelen dat ik ervan overtuigd ben dat Huygens met name ook
in de Heilighe Daghen die hoge volkomenheid van bet liefeliJ'ke en bet
krachtiga heeft bereikt . Ik sta trouwens niet alleen • Van Es en Zwaan hebben
al eerder van hun grote bewondering getuigd . Er is biJ' Huygens in ziJ'n beste
gedichten - en die ziJ'n er vele - niet maar demonstratie van spits vernuft
alleen er is voor wie ziJ'n 'stem' heeft leren kennen een sterke innerliJ'ke
bewogenheid in het sPel . Zo zei de dichter bet immers zelf van de Psalmen : '
'tsterck en 't lieff click van 's Coninghs die heavegen'. Dat laatste is niet no g
een derde constituent biJ' de eerste twee, het is veeleer datgene waarvan bet
'sterck' n het 'lieffelick' samen de exPressie ziJ'n, een diePa gemoedsbeweging, die 'manliJ'k', 'fors' 'kloek' enerziJ'ds en 'seer', 'fiJ'ngevoelig'
vrouweliJ'k > anderzi Jds gestalte kriJ'gt. 5
DiePa bewogenheid : ik meen dat we dat zonder overdriJ'ving van HuYgens'
>
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Hezlzga Da8hen mogen zeggen . De kleme reeks sonnetten behoort tot bet
allerbeste wat m Cor~sta ntiJ"ns oeuvre uit de dieP to van ziJ n gemoed is
oPgeweld' .
' 'ghe Da8hen a is 'metaphysical poetry'
59
Een beschouwmg ov er de Heih
geeft Rosahe Colic i n 'ConscantiJ'n Huygens
oud the Metaphysical Mode'
Yg
Gexmanze Review 34, 1959, blz 59-73 . V01gens Frank . Warnke ,
European Metaphysical Poetry
rY (New Haven and London Yale University
Press, 1961 blz . 27, is HuYgens in ziJ'n reli
~ 'euze 1Yriek 'unquestionably a
Metaphysical Poet" . Warnke heeft dan ook vier sonnetten uit de Heilighe
met Engelsa bewerkingen ervan 'New
Dahen
m iiJ'n boek oPgnomen,
e
8
Year's Day', 'Good Friday', 'caster en 'Sunday', blz . 232-9 . HiJ' besPreeks
deze gedichten op blz . 68-71 .

AchterberB, Spel van de wilde 1'acht in het 8edicht Horeb , , Verzamelde Gedichten
(Amsterdam, 1967), blz . 894.
58

s9
,
De noties mannelil'k en vrouweliJ'k met betrekkin8 tot Poezie al in de antieke
P oetica, vg! . Dr. Jacob Smit, Driemaal Huygens (Assen,1966), blz . 171-4 . Recensie met
hier en daar PrinciPiele kritiek van dit boek door Zwaan in De Nieuwe Taal8ids, 60,
1967, blz . 52-5 ; voorts door Vermeeren, 'HuY8ensP arallello~' am' in SPiegel der Letteren,
11, 1968, blz. 32-49, in het biJ'zonder blz . 48. Over HuYgens' oPvattin8en van Poezie v8l .
G.J . Buitenhof, Bi1'draga trot de kennis van Constanti1'n Huygens' letterkundiRe
opvattin8en (diss. Gronin8e n,1923), blz . 55 e.v. ; dit boek is no gal verouderd .

VERANTWOORDING VAN DE TEKSTEDITIE

De teksten worden hier in tweevoud aangeboden . 0P de linker bladziJ'de
van iedere opening is de tekst der manuscriPten in facsimile ofgedrukt . Enig
arrangement was hierbiJ ' onontkoombaar, maar bleef tot het uiterste bePerkt
het oPdrachtgedicht moest over twee bladziJ'den verdeeld worden . 0P de
rechterb1adziJ'de treft men de fotomechanisch weergageven tekst van de eerste
editie aan, ziJ' bet enigszins verkleind . Een transcriPtie van de tekst der manuscriPten treft men verderoP, onder de 'Toelichting' aan .
Van Barlaeus' LatiJ'nse lofdicht is geen handschrift bekend . Naast de tekst
van de eerste editie is de vertaling gaPlaatst die ik aan Zwaans uitgave heb
mogen ontlenen .

De overiga manuscriPten vallen onder nummer 1 van J'aaromslag 1645 Dit
nummer omvat allereerst een dubbelbiad waarvan bet eersto folium o P de
rectoziJ'de een ontwerP-titelblad geeft . De versoziJ'de beefs bet oPdrachtgedicht voor Leonore Hellemans. Het is na vs 18 aanvankeliJ'k gedateerd
7-1-45 maar dit is doorgehaald en na de uitbreiding van het gedicht is de
nieuwe datering op 8 J'anuari gaPlaatst . Het tweede folium is aan beide ziJ'den
onbeschreven . In bet dubbelblad liggen vier losse enkelbladen elk aan een
ziJ'de met twee sonnetten beschreven :
a . 'Niewe Iaer', 8edateerd 1-1-1645 en 'DriJ' Coninghen auond', ged .
2-1-1645 .

De handschriften van de Heiligbe Daghen bevinden zich onder de grote
verzameling manuscriPten van HuYgens in bezit van de KoninkliJ'ke Akademie
en in Permanente bruikleen in de KonmkliJke Bibhotheek to Den Haag, onder
de titel Korenbloemen signatuur K .A . XL . De gedichten in kwestie ziJ'n to
vinden in de tweede map XL . b in de J'aaromslagen 1644 en 1645 . Het
avondmaalssonnet van 31 december 1644, is in J'aaromslag 1644 ondergebracht als blad 13 . Dit blad is slechts aan een ziJ'de beschreven.

b . 'Goede Vri'dagh', ged . 3-1-1645 en 'Pinxteren', ged. 4-1-1645 .
c 'Kersmis', ged . 5-1-1645 en 'Paeschen', ged . 6-1-1645 .
d . 'Hemelvaert' en 'Sondagh', beide ged . 7-1-1645 .
Tweemaal treffen we in deze bladen een watermerk aan, op bet laatste folium
van het diploma en op bet vierde inleln'el . Het vertoont een hoorn met de
letters M .C . • ik heb dit merk niet kunnen thuisbrengen.
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In Nobiliffimi yin,
i

CONSTANTINI HVGENII
Eq. Zulechemi Domini, & Celfifilino Araufionenfium
Principi a confiliis & fecretis

DIES

FESTOS .
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0P de Feestdagen van de Hoogedele Heer
CONSTANTI N HUYGENS
Ridder Heer van Zuilichem en Raad e n
Secretaris van de doorluchtiga Prins van OranJ'e

Ilete notes Attics & vos Vefpera~
Siculis feroces, vofque noes & Dies
ainfanientis Graci
~ ae
Scribentis Afcre.
Silete fefta, queis Eleufis tollitur,
Vel Roma fcedis diffoluta gaudiis,
Colic Lupercal ; feque Baccho devover
Lafcivientis fex profana Romuli .
eNoes, Dies
En, Chriftianis Vefpera,
Alii refulgent, & fugatis nobibus
Cacutientis feculi, crepufculum
Illuftre mundi deviis mortalibus
Ccxilefte lumen Pundit & facrat Deo .
Z V L E C H E M V S Aula~ cultor & Celli duds
Divina fatur, & falutis principes
Sacrofque nobis tot dies loqui facit.
Qui nuper orbi tot diferta prodidit
Commcnra varr~s, ingeniquc fulgctra,
icur turn 3z acre in multiformes na~nias
Oi
Epigramma torfit, & per impetus breves
Saliens, acutam rovocavit Bilbilirn :
Satur latini mafculique fpiritus,
34
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ZwiJgt, Attische nachten en giJ> Vespers,
voor de Sicili~rs zo g rimm'8en
giJ, nachten en Dage n
~
van bet schriJ vende Ascra, zwiJ'gt giJ' feesten
van bet uitzinnig Griekenland waardoor E1euses eer ve rwerf t
of feesten waarbiJ' Rome, ba n deloos door bevlekte vreugden ,
LuPercus' ~'of vereert, en waarbiJ' zich aan Bacchu swJ"i dt
de onheiliga drek van de brooddronken Romu1us .
Zie voor Christenen blmken Vespers Nachten en Dagen ,
die anders ziJ' n •~ en nadat hiJ' heeft veasgd
de nachten
rJ
der wereld die in blindheid leeft, giet de dageraa d ,
die bet aardriJ'k in licht zet nu voor verdoolde stervehngen
een hemels schiJ'nsel uit en wiJ'dt hen zo aan God .
Zuilichem vereerder van bet Hof en van den Hoogstep leider ,
sPreekt goddeliJ'ke taal • en doer zovele voor ons beil voorname ,
ons Heilige Da8en tot ons sPreken .
De zanger, die onlangs de wereld zovelemvallen overgof,,
vol van welsprekendheid en flitsen van vernuft,
die bet beknoPto, scherPe epigram omzong tot aPitaPhium
van velerlei vorm en met korten aanloo p
sPringende, bet sPitse Bilbilis heeft uitgedaagd ,
geeft nu, verzadigd van LatiJnse mannehJke Seest

Latiique do9is expeditus vocibus ;
Jam verba donat Belga Belgis matribus,
Decufque grandis H o o F n r£ in lucein rapit,
Sacerque linguam mutati & facundiam.
Nunc Solis illam myftici illuftrat die,
Caufafque prodit ter verendi nominis,
Solemque Soli ab ipfo Sole ftenerat.
Egreltus annum, ceu renafcens Virbius,
N ovum falutat, hofpitemque corporis
Animum reformat, induitque veftatbus
Reh, pudoris,juris, innocentia,
Humanitatis, gratia; 8t modeftia .
Dum vagientis quarimus cum Regibus
Cunas Iefu, & ftella rxlucetMagis, ,
Sequitur fatelies no~cr, & per invias
Vias eunti i~ella fit uer Des .
Sol ora condit, oc cdente C nthio
/Eternitatis, fed medentem erimini
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en los zich scheurend van Latiums geleerde woorden
Hollandse woorden aan vro uwen van Holland .
De lusi ter van d 'eedle Vrouwe Hooft rukt hiJ' in het licht
en flu gewi d "J e zanger, vera ndert hiJ van taal en w elsPrekendheid .
hcht op de dag van die onzienliJ'ke Zon ,
Nu zet hijJ hasi
en geef t d e ~'o nden aan voor die driewerf to eren naam ,
en voor de Zo n on tleent hi j Zon aan die
d de Zonzelf is .
Dan overschriJdt hiJ hetJaar en a is een herlevende Virbius
be8n' o et hiJ het Nieuwe J'aar : en des lichaams gast ,
d e ziel verandert hiJ van gedaante en b ekleedt haar met gewaden
s chroom van recht o nschuldigheid ,
van het gede>
o
van menseh"kheidvan
gunst en ingetogenheid .
J
TerwiJ1 w iJ ' met de Koningen zoeken de wie g
van de schreiende ezus, en de ster de WJi'zen voorlicht,
"1 1ang s 0ngebaande
vo 1gt o nze wachter en terwiJ
wegen hiJ doolt wordt hem tot Sterre > 't Kind dat God is .
De zon verbergt het gelaat, w anneer ondergaat de Zon
der Eeuwigheid, maa r naar het misdaad genezende
leed voelt,
kruis ziet op de dichter die over zingruwel
J
en de dagdoor straffen vresehJk, maakt hiJ mild wat hem betref t.
De toorn en de slagen van de E ~el die aanstormt en woedt

Crucem tuetur, qui fuum dolet nefas,
Diemque pcni
e $ horridum placat fibi .
Ruentis cram & favientis Angei
35

Evadit ~tcui
ius, cruenta liming
Nihil merentis vi1ima taUo madent .
Hoc Pafcha vatis . Ills gentibus fuic
Aurora felix, quay fepultum reddidit
Vita parentem & morte mortem contudit .
Mox raptus alts nubiumque curribus
Venus poeta, fe potentis vindicis
Infers triumphis, feque adunari cupit,
Ceu Sponfa Sponfo, films
ufuo patri,
Capitique membra, miles optimo duci,
Fraterque fratri, palmes ipfi vine .
Hinc lapfum ab alto Flamen omnes occupat,
Variifque linguis dum loqui Tacit Patres
Biulex, in ipfo Vate fit miraculum,
Vnoque Batavis ore diverfum fonat,
Grajufque Grajo ) Belga Belgis, Aufoni
Refpondet Aufon, Celta gents Ce1tica .
~pauperes Christi laces,
~fanum,
~Prafep
Deforme te5Ium Cof itatoris Des ,
Sulex adorat ; fo pdidif ue culcitris
Vn~~quie(cens, invenit fb~locum,
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vermidt
J hi,J w iens roodbestreken deurPosten
druiPen van h et b 1o ed van 't schuldel0ze 0fferlam .
Dit is des za ers Pascha . Het andere was voor de heidenen
een gelukbregende
n
Daeraad die weder of een be graven
vader des levens en door ziJ'n dood de dood teniet deed .
Kort daarna wegerukt
omhoog en in de wolkenwagens
g
riJdende begeeft de dichter zish onder de triomfstoeten
van de macho ga voorvecht eren bageert, dat hiJ' verenigd worde
als een Bruid met haar Brui deom,
een zoon met zi Jn vader
g
en met het hoofd de leden de kriJB sman met een aanzienhkJ veldheer,
i'n
de broeder met de broedeyde wilnrank met de wJstok
zelf .
Dan neergedaald uit den ho e~ zet de Geest zich neer op alien
en terwiJ1 hiJ m twaalf onderscheidene tonen
tong ende vaderen doer s
geschiedt er in de zan8er zelf een wonder :
Uit "
een mond doet hiJ' de Baraven onderscheiden talen horen
en als een Gri ek antwoordt hiJ de Griek als Nederlander
Nederlanders de Itale'er a1s Itolier, als Fransman her yolk der Fransen .
De heiliga kribbe her armeliJ'k huffs van Christus ,
bet schamele dak van de verlossende God ,
aanbidt hiJ sm ekend, en op de voile beddezak
tezamen met hem rustend vindt voor zich een Plasts

Quicunque fafturn damnat hoc fcno
eIlium,
Opefquc qttrit ~indium
~juxt~ Deum .
Tandem patcfcit Menfa, qucc det pabula
Anima labanti, &fanguine occultam fitim,
Famemque carne pellat indomabilem.
Dome feipfum corpus & fimul datur .
Idemque fan6is pluribus corpus datur .
Quin plus farina vefcimur . mews digeric,
Quod dens nequivit . intrat os pium Ceres
Stupenda, menses efca fra&i corporis .
Res tota very eft . difcreparnus in modis.
Hos difcrepantes dulcis uni Charitas .
Hac
;facra fcribis Autor H E z z E M A rt T Y ~,
Dumque Orbis orbi dome orbis fruftula,
Strenifque amoris vincla ftringit vilibus ;
Tu fumma don as, quemque cun6U pofcimus,
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alwie ziJ n eigen trots veroordeelt tot die hoof
en schatten zoekt mast een behoeftig God.
Ten laatste staat de Tafel open om de sPiJs te geven
aan de wankelende ziel, en met bloed de verborgen durst
en met vlees de onstilbare honger to verdriJ'ven.
Het lichaam geeft zichzelf en w ordt tgehJk
e " gegeven ,
en 't is hetzelf de lichaam dat 8ageven words aan vele heiligen .
a, wiJ ' voeden ons met meer dan meel. De geest verteert
was de sand niet vermocht . In de vrome mond gaat een
wonderbaar brood in de zielen de sPisJvan een gebroken lichaam .
De zaak is waar, g
;~ehl wiJ verschillen in het hoe .
Dezen die zo verschillen verenig ze, z0ete Lief de .
Deze gewiJ'de stof draggt ge op, Auteur, aan Hellemantia >
en terwiJ'l de hele Wereld aan heel de wereld stukken van de wereld geeft
en met goedkoPa geschenken a banden van lief de aanhaal t,
schenkt giJ' het hoogsee : HiJ' die wiJ' alien verlangen
die wiJ' alien behoeven, die gewonden wend in doeken
die viel en herrees door zoveel Koningen gevonden werd ,
die zoveel gaven zendt, words zelf als een NieuwJ'aarsgift gezonden : God .
C .Barlaeus .

Quo cun~i egemus, involutus fafciis,

Cadens, refurgens, tot repertus Regibus,
Tot doria mittens, Strena mitritur D E v s .
4M6O

C, B ARLEVS.
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Aen VR0VW

LEONORE HELLEMANS
Droftinne van Muyden .
E1-weergepaerde weew, doordeughd
elijke ~vrouw,
Die foo voorfichtelijk't pack pan den eerften rouw
Gelicht hebt, en geleght op de geleerde fchoud'ren
Daer't wijfe Hoofd op ftaet dat noyt en fal veroud'ren .
Bevallijke Droftmnn, die met een taey geduld
Mijn onmacht hebt geborght, en my mijn' hooghe fchuld
Van menigh bly gelach en minnelick onthalen,
Genadelijk gedooght met woorden te betalen .
Reckt die lanckmoedigheyt noch eene fpann-breed uyt
Aenveerdt noch eens licht geld, geflagen op mijn' Luyt,
Ter goede reekening van danckbare voldoening .
Schoon ick mijn uyterfte vermogen aen 't voldoen ping,
't Voldoen en ftrekte niet . Nu neenl ick 't Niewe Iaer
Behendelick te baet, en grijp 't gevall by 't haer,
En oiler' wat papiers, verguldt met Heyligh' dagen ;
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Om of 't u nooden mocht tot langfamer verdragen .
Wat is 't ? een hand voll rijms, een Boexken in den fack,
Een Bedelaers gefchenk, een Geufen Airnanack.
Een ding verfeker ick : 't en zijn geen' 1ogenb1adren,
Noch boeren boerterij . 't Is emit ; en uyt mijn' adren
Het binnenfre geweld, foo verr' haer fwackte gaet .
-Mevrouw, 't is Heme1praet
;
't En is Been Sterrenwaen,
't Zijn tochten van mijn' Ziel, die ick voor henen fende
Naer 't geen noyt oor en hoorde en ooghe noyti en kende,
Noyt nienfchen hers begreep ; gelijk een reis-baer Heer
Sijn' huyfe-vefters fchikt, met krijt en met geweer,
Daer hy vernachten will . Bevalien u haer plichten,
Gebruyktfe t'uwen dienif . Mijn iicht fal beter iichten,
Soo shy het waerdigh kept om me' tot Cod te gaen .
't Ys op foo goed weerom : foo s' u niet aen en ftaen,
Ick wacht 'Cr betere van utid befcheydentheden .
Oft wand elti ghy nzct my, of laet my met u treden .
d' Eer komt de vrouwen toe : gact voor, en fleept my naer
.
'lt Will geeren met u gaen naer 't tewigh NieweIaer
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SON

DAGH

1.L S 't Sabbathdagh,
-mijn Ziel, of Sondagh? Been van tween .
De Sabbath is voorby met zijne dienftbaerheden :
En de Son die ick lie fcheen gifteren als heden .
Maer, die ick niet en lie en fchijnt niet foo fe fcheen .
Son, die ick niet en lie als door mijn' fonden heen .
Soon Gods, die defen dagh het aerdrijck weer betreedden,
Fier als een Bruydegom ter ioop-baen ingereden,
'k Sie Sondagh fonder eynd door dijne wonder been .
't Zy dan oock Sondagh nu, men mach 't Gods Soon •d agh noemen,
Ia, en Gods Soen-dagh toe . Maer, iaet ick oils verdoernen,
Waer ick van dryer gae, ick vied ors in de fchuld .
God Son, God Soon, God Soen, hoe iangh duert dijn geduld?
Hoe langhe lijdt ghy, Heer, dijn' Soon-dagh,Soen-dagh, Sondagh,
Ondanckbaerlick verfpiit,verfpeelt,verfpelt in Sonddagh?
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NIB

E

A

S uyt. d e lefte Sonn gingh gifteren in Zee,
Getuyghe van mijnjaer voll ongeregekheden .
O dien daer duyfend jaer zijn als de dagh van heden,
Voor wien ick defen dagh miju'vryle ziel ontklee
Van 't frnodderigh gewaed van veertigh jaer en twee,
En dry, en noch eens twee, die ghy my hebt geleden ;
All vergh ick 't dijn geduld met fondighe gebeden,
Gunt my een fchoonder pack dan ick'er oyt aen dee .
In d'eerfte niewicheyd fal't vleefch en bloed wat prenghen,
En 't paft haer moyeIick : maer ick betrouw dijn' hand ;
Die fal 't my lichtelick wat ruymen en wat Ienghen .
Maeckt my maer op de reys van 't eewigh vaderland
In defe wildernis een' dijner Ifraelijten,
En laet dit niewe kleed mija leven niet verflijten.
't
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DRY

CONINGHEN AV

N

Aer is Gods eenigh Kind, dat ick 't aenbidden magh ?
O Wijfen, wijft my 't pad. 'k zie duyfend Sterren proncken ;
Maer geene die my leyd' als met verkeerde voncken :
-niet daer op uw' wijfheyd fagh .
Ick lie de LeidSterr
Terwiji ick opwaerts gaep, wat hoor ick voor gewagh?
Wat roept de wulpfche Stad, in weeld en wijn verdroncken,
De Coningh drinckt? wegh, wegh, de Coningh heeft gedroncken,
En. drinckende voldaen het bittere gelagh,
't Gelagh van Gall en Eeck, dat geenen mond en monden,
Daer geen keel tegen mocht, van die daer kopp en keel
En Ziel en all verbeurt bekenden voor haer' fonden.
Nu treed ick moedigh toe met all mijn wonden heel .
Komt, Wijfen, 'k weet het pad ; all is het freyl en verre,
Ick vrees den Dool-wegh niet,'t Kind (dyer
lis mijn' Sterre .
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GOEDE VRY

AGH .

-hoe luff haer niet te blincken?
W At lett de MiddaghSonn?
Is 't avond op den Noen? Ten minfren, voile Maen,
En, Sterren, haer gevoigh, hoe haefl ghy 't ondergaen?
-drincken?
Moet ghy ter halver loop van koele Zeenatt
Neen, neen, ick lie 't u aen, ghy voelt den moed ontfincken
Voor 't fchandige Schavott, daer Sions dochtren ftaen
En fwijmen voor den fchrick van 't heyligh,'t Is voldaen,
En op den drooghen Bergh in tranen gaen verdrincken .
O, mijn voldoende God, vergeeft ghy my een woord?
't Voldaen voldoet my niet, ten zy ghy my vermoordt
En van mijn felven fcheurt, en briefek de gewrichten
Van mijn verftockte Ziel, foo dats' haer' weder-plichten
Gedwee en morrow doe ; foo dat ick haev en huys,
En lijf en luff en tijd leer' hangen aen dit Cruys .
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PAESC

E

I} En Engel is voorby : de grouwelicke nacht
Der eerftgeborenen
-is bloedeloos verftreken
Ons' deuren fijn yerfchoont ; foo warenfe beftreken
Met heyligh Paefchenb1oed,
-dat d' uytgelaten rnacht,
Die Phar~.os kinderen en Phar~o t' onderbracht ;
Doorgaens verfchrickelijck, verfchrickt heeft voor het teeken .
Wy zijn door 't Roode-Meer de flaverny ontweken,
lEgypten buytens reicks . Is alle dingh volbracht ?
Is 't Schip ter haven in? Oh! midden in de baren,
De baeren van ons bloed, 'reel holler dan dat Meer .
Den Engel kornt weerom, en 't viammige geweer
Dreight niewen ondergang . Heer, heet hem overvaren .
Merckt onfer herten deur, O Leew van ludas Stamm,
En leert otis tijdelijk verfchricken voor een Lamrn .
51

52

Fl E M E L V A B K L
Wagers Ifraels met uwe Ruyterknechten,
Waer voert ghy onfen Vorif . o, aller fwacken trooft ?
Zijt ghy zoo toeverlaet der geenen die ghy koo1?
~
Blijft ghy hun foo te huip? verlaet ghy haer in 't vechten,
Voorvechter van dijn volck? werpt ghy fe tot gerechten .
Den dwingelanden toe, gefoden en gerooft,
Haer fpieren uytgetanght, haer' ad'ren uytgeooil,
Haer' zenuwen gefnerpt op roofteren en trechten?
O, Duyve, feet om leegh ; vlieght onfe herten toe,
En rucktfe voor dijn aes uyt defe fterflickheden ;
En deelt de wereld mis, en Iaet haer niets beneden
Dan daer de lefte pier fun' luften in voldoe .
O die van mu af aeu in 't endeloofe bly zijt,
Weeft hier, en voert ons foo van nu of aen daer ghy zijt.
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PINXTE

E

Oo overdadibh is des Heeren milde hand .
Sijn' fprekers hadden hem 't wel-fpreken lien beloven
Voor 's Werelds rnachtighe . noch ftorc hy haer van boven
lUck zijri ontifeken tong en tael voor yeder land .
Waer toe het overfchot van gaven allerhand?
Hy had de Hemelen zijri almacht leeren loven,
De dagh, de ftomme nacho verkondight het den dooven,
En all zijn maexel fpreeckt. Maer fonder grond en Brand
Zijn zijne wonderen, gelijck fijn' vriendlickheden .
Heer, deelt ghy Tongen oin? ilet noch eens naer beneden,
En deek'er my een' toe die Dy in my bevall,
Die niet en framer' daer de boofe fullen beven,
Die naer den doem verlang' van dood en eeuwigh leven,
En onbekominert zy wat fy daer feggen fal .
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KERSMI

S.

L is de herbergh you, al light Gods Soon in 't hoy,
Mijn' Ziele mach 'er in, en wilt 'er by vernachten .
Kom, vleefchelicke menfch, de vleefchige gedachten
Zijn heden van verdienft. Daer fchreidt vat in dit ftroy,
Dat voor ons fchreyen will : daer all het ydel moy
Van Koninginnen kraem voor ftroy is by te achten .
Daer licht in defe kribb, dat ons geloovigh wachten
Voll-tijdelijk vervull' en all ons Teed verftxoy .
God licht'er in ons vleefch ; God, vaderloos op aerde,
God, moeder-loos by God ; het mede-fcheppend woord ;
God, vader vande Maeght die hem ontfing en baerde,
En flu te voete light . Flier light en gaet niet voort,
Mijn Ziele, maekt een end van d'ongerijmde Rijmen ;
Ons befte feggen waer oodmoedelijck befwijmen .
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's HEERE

AVONTM EL .

S t veer dijn' hooge Feeft, en ick weer van de gaften?
Maer, Heer, het Bruylofts4deed daer in ick leis verfcheen
Is over halver fleet, jae't en gelijktgeen ;
En ick fit moedigh aen als oft my puntigh paften .
Hoe waer de wraeck befteedt, foo ghy my flu verraften,
En uytter deure dreeft in 't eewighe geween!
Noch borght ghy my 't gelagh, en, op Geloof alleen
En wat boetveerdicheids, en laet mijn' ziel niet vaften .
-hert. maer't veerdigh gaet niet veer :
Dit's dan't boetveerdigh
't Is Been begonnen werck. Wanneer wilt boetigh wei'en,
Voor nu, voor gifteren, en voor den tijd naer defen,
Eens boetigh voor altoos ; en wanneer wilt ghyHeer?
Is 't altijts veer op niews, en altijd veer op 't ouwe?
Oh, dat my't boll berouw eens endtelijck berouwe!
59

TOELICHTING

I nleiding.

De hier volgende toelichtingen op de Heilighe Daghen moeten niet oPgevat
worden als een vollediga cultuur-historische literair-historische taalkundige
en stilistische commentaar . Ik heb alleen de teksten in beginsel - en voor
zover nodi8 - verstaanbaar willen maken en aanwiJ'zingen willen geven voor
verdere studie . Ik heb daarbiJ' uiteraard een dankbaar gebruik gemaakt van
Zwaans uitvoeriga en grondiga annotatie, en al wiJ'k ik een enkele maal in mi Jn
interPretatie van hem of, min
J w ~ is door ziJ'n aanwiJ'zing en aanzienli J k
bekort zoals iedereen zien kan die mi Jn Parafrasen naast Zwaans aantekeningen legt .
Aan de toelichting gaat een transcriPtie van de tekst van het desbetreffende handschrift vooraf, gevolgd door eniga aantekeningen . BiJ' de oPgave
van de Plaats der sonnetten in de reeks in de onderscheidene versies betekent
'Ontstaan' de chronologische orde van ontstaan '1648' tevens de edities van
1661 en 1663, 'VGN' de beide ui aven van de Verschey de Nederduytsche
Gedichten 'K' de beide edities der Koren-bloemen .
BiJ' minJ transcriPtie volg ik de regels die Zwaan aanhoudt zie Zwaan blz
9-11) . Dat wil niet zeggen dat ik altiJ'd hetzelfde lees als Zwaan . Waar hiJ' een
dubieuze maJ'uskellminuskel oP8eeft, meen ik zonder vermelding al of niet
maJ'uskel to mogen schriJ'ven . In de aantekeningen biJ' de trapslitteratie leg ik
rekenschap of inzake de punten waarin ik van Zwaan verschil . Verder geef ik
een enkele maal een aanvulling op ziJ'n manuscriPtologische aantekeningen
Tenslotte lever ik een oPgave van de varianten van de eerste editie ten
oPzichte van de handschriften . Ik zie daarbiJ' of van de varianten inzake
betwiJ'felbare maJ'uskels, en houd miJ ' ook voor het overiga aan de bePerkingen
die in de zevende alinea van 5 van de Inleiding ziJ'n genoemd .
Titelblad.

De titel Heilighe Daghen zipsPeels op de benaming 'heiligendsgen' voor
allerlei in de rooms-kathoheke PraktiJk gevierde f eestdagen die onder de
naam van kerkeliJ'ke feesten vanouds op vermakeliJ'kheden uitliePen die weini g
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of niets meer met de oorsPronkeliJ ke bedoeling to maken hadden . De
calvinistische reformatie keerde zich PrinciPieel tegen die PraktiJ'k en zag de
zondag als de eigenliJke feestdag van de kerk : naar analogie van de
oudtestamentische sabbath tevens de dag van Christus' verriJ'zenis , met
voorbiJ'zien van alle overiga kerkeliJ'ke eestdagen . Dit hoge ideaal werd ten
gevolga van de diePgewortelde PraktiJk verzwakt door erkennmg van die
feestdagen die uit de ~'ote heilsfeiten voortvloeiden Kerst Pasen > Pinksteren
e .d . . HuYgens' reeks van heiliga dagen sluit biJ' de gereformeerde traditie van
de zeventiende eeuw aan . Er waren altsJd noS veel aanhangers van het
oorsPronkeliJ'ke calvinistische standPunt vergeliJ'k b .v, in dit verband het door
Zwaan, blz . 13, noot, eciteerde verse
J van Daniel de Backere , en met het
vooroPPlaatsen van 'Sondagh' toont de dichter, dat hiJ' dat standPunt zoal
niet aanhangt dan toch ontziet . Een citaat uit Dukers biografie van Gisbertus
Voetius derde deel Leiden 1914, blz . 199 moga volstaan om to laten zien ,
hoezeer de christeliJke feestdagen een omstreden zask vormden onder de
zeventiende-eeuwse gereformeerden . 'Haar eerbied voor den Stichtschen

Professor verhinderde J'onkvrouw Van Schurman niet, togenover hem hare
zelf standsgheld to handhaven en, zoo nodeS, met hem in meenmg to verschillen
J'a zelfs Jzi n gedrag in deze of gene zaak beslist of to keuren . Zoo erherde het
haar > dat Voetius waar hiJ' vrienden en geestverwanten meermalen met
nadruk verzekerde scherP
ekant togziJn teSen het vieren der ChristeliJ'ke
feesten : Kerstmis > Paschen Hemelvaartsdag en Pinksteren, op die PersoonliJke
overtu'~ing niet ook het zegel drukte van houding en PraktiJ'k . Al was hiJ', ter
wille der maatschaPPeliJ'ke orde en van den gemeenen vrede, gehouden, op die
dagen de eigen beurten to vervullen, zoo behoefde hiJ', volgens Anna Maria
dan de Predikatien ziJ'ner ambtsbroeders nog niet biJ j to wonen!' Ook Anna
Maria ontving een exemPlaar van de Heilighe Daghen, met een o P drachtvers
Wor IV blz .31-32 >• Zwaan blz .119 . HuYgens' bundel verscheen niet in een
theologisch en kerkhistorisch luchtledig! VergeliJ'k over deze dingen BuitendiJ'ks editie van eremias de Deckers Goede Vry dag Zwolle 1958), blz .
49-S5en de daar vermelde literatuur .
De titel Heilighe Da8hen sluit ook contrasterend aan biJj de naam van
HuYgens' groot oPgezette beschriJ'vinS van ziJjn dageliJ'ks doen en laten in
Dagh-werck . Beide titels omsPannen als het ware de totaliteit van het
christenleven .
- Nieuwe-1aers gift: overeenkomsti g de gewoo nte elkaar in het nieuwe J'gar
geschenken to zenden . HuYgens' Poezie last zien dat hiJ' die gewoonte in ere
hield . Zie de toelichtingen biJj 'Niewe Iaer' .
-- Het drukkersmerk van ohan Blaeu vertoont een hemelglobe, geflankeerd door Chronos de tiJ'd met zandloPer en zeis en Hercules, met een
knots de hydra bedwinSend . Het onderschrift 'indefessvs agendo' betekent
'onvermoeid beziS' . VergeliJ'k wat Prof .H .de la Fontaine VerweY over Blaeu's
drukkersmerken zegt in I n o icing 1 oannis Blaev Amsterdam 1961),
blz .11-12 .

Aen Vrouw
LEONORE HELLEMANS,
Drostinne van Muijden .
Wel-weergepaerde Weew, door-deughdelicke Vrouw,
Die soo voorsichtelick 'tpack vanden eersten rouw
Gelicht hebt en geleght op de geleerde schoudren
Daer 'twijse Hoofd op staet dat noijt en sal veroudren .

S

Bevallicke Drostinn, die met een taeij geduld
Mijn' onmacht hebt geborght, en mij mijn' hooghe schuld
Van menigh blij gelagh en minnelick onthalen
Genadelick gedooght met woorden to betalen .
Reckt die langmoedigheid noch eene span-breed uijt :
10 Aenveerdt noch eens licht geld, geslagen op mijn' Luijt,
Ter goede rekening van danckbaere Voldoening .
Schoon ick mijn uijterste vermogen aen 'tvoldoen hing,
'Tvoldoen en streckte niet . Nu neem ick 'tNiewe jaer
Behendelick to baet, en grijp 'tgevall bij 't haer,
15 En offer' wat papiers verguldt met Heiligh' dagen,
Om of't u nooden mocht tot langsamer verdragen .
Wat is't? een hand voll Rijms, een boecxken inden Sack,
Een bedelaers geschenck, een Geusen Almanack .
Een ding verseker ick : 'ten zijn Been logen-bladren,
20 Noch jock, noch boertPrij . 'Tis ernst ; en uijt mijn' adren
Het binnenste geweld, soo verr haer' swackte gaet .
'Ten is Been Sterren-waen, McVrouw, 'tis Hemel-praet ;
Tzijn tochten van mijn' Ziel, die ick voor henen sende
Naer 'tgheen noijt oor en hoorde en ooghe noijt en kende,
25 Noijt menschen hert begreep ; gelijck een reisbaer Heer
Sijn' huijse-vesters schickt, met krijt en met geweer,
Daer hij vernachten will . Bevallen v haer' plichten,
Gebruijcktse t'uwen dienst . Mijn licht sal beter lichten,
Soo ghij het waerdigh kent om me tot God to gaen .
30 'Tis op soo goed weerom : soo s' v niet aen en staen,
Ick wachter betere van uw' bescheidentheden .
Of wandelt ghij met mij, of laet mij met v treden .
Deer komt de Vrouwen toe : gaet voor, en sleept mij naer :
'Kwill geeren met v gaen naer 'teewigh niewe Iaer .
8.Ian.1645 .
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Aantekeningen b1 i' de translitteratie.

Vs 7 Zw asn h eeft een komma aan het eind van de regel, WorP m .i . terecht

geen leesteken : de punt ? is doorgehaald toen deze regel en de erboven
staande verwisseld werden, vg1 de nummers 1 en 2 voor deze regels en ook de
zwaar aangezette punt aan het eind van vs S • vs 11 ik lees met eniga aarzelin g,
maJ uskel in Voldoening.
vs 23 in Tzi7n ontbreekt de aPostrof • de komma die Zwaan leest na sende
is m .i . veeleer een wat zwaar uitgevallen uitlooP van de laatste letter, vgl . iets
dergeliJ'ks in hs . 'Sondagh' vs 11 gae en vs 13 langbe en 'Pinxteren' vs 11 toe,;
vele voo rbeelden in HuYgens' handschrifik heb buiten de ' Heilig he Dahen
g
ten aangetroffen . VergeliJ'k ook Hermkens, Bij'drage, blz 45 .
Varzanten van de ee rste editie t.o .v . bet bandscbri t.
Tztel Hellemans vs 1 weew, door-deu ghdeliJke vrouw vs 2 voorsichteliJk vs

3 hebt, sc hpud'ren vs 4 ver0ud'ren vs 5 BevalliJ'ke vs 6 MiJ'n vs 7 gelach sic
onthalen vs 8 GenadeliJk vs 9 lanckmoedigheYt sPann-breed vs 11 reekening
danckbare voldoening vs 13 sterkta J'ear vs15 Papiers Heiligh' dagen ,
vs 17 riJ'ms Boexken vs 18 Bedelaers geschenk vs 1 9 sPringt niet in geen'
vs 20 Noch boeren boerteriJ' vs 21 very' haer vs 23 't ZiJ'n vs 24 't geen vs 25
geliJ'k refs-baer vs 26 schikt vs 27 haer vs 28 GebruYktse vs 29 me' sic vs 31
wacht 'er bescheYdentheden vs 32 Oft vs 34 Niewe-Iaer
Het opdrachtgedicht.

De aansPreking waarmee het gedicht inzet moet misschien ook gelezen
worden tegen de achtergrond van HuYgens' discussie met Maria Tesselschade
over het rooms-katholicisme J'uist ook in de winter 1644- , 45 weer oPgelaaid .
Het zat HuYgens wellicht dwars, dat deze niet-weer
~ aPaarde weduwe door
haar katholicisme ean huweliJ'ksaanzoek volstrekt onmogeliJ'k maakte .
Parafrase : 'Gelukkig hertrouwde weduwe, door en door degeliJ'ke Vrouwe ,
die zo welberaden 'inzichteliJ'k', de last van de rouw om uw eerste man
an
Baptist Bartolotti, overleden in 1624 van u ofgetild hebt en gelegd hebt op de
in Teed en rouw ervaren sc houders waaroP het wiJ' ze Hoof d 'Hoof t' staat
dat noon zal verouderen comPlimentJ'e aan de ouder wordende Hooft die
vaak ziek was in die Jaren~ maa r zij n he1derheid van geest niet verloor bevallige Drostin, die met een taai g eduld miJ in minJ onmacht tot betalen
uitstel hebt vargand, en mi J goedgunstig toeg estaan mi J n grote schuld t .a .v .
menig bliJ' gelag en vriendeliJ'k onthaal met woorden to vergelden - last dat
welwillende geduld nog een korte sP anne tiJ'ds voortduren •~ accePteer no g
eenmaal (of : count,g
g P
g een keer na a1 de vori a onvolwaardi a
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miluit
HuanSYggeliefkoosde muziekinstrument, hier sYmbool voor ziJ'n
Jn
Poeziebeoefening ; het besPelen van de luit heette 'slaan', hetgeen de
woordsPelfing met het slaan van munten mogeliJk maakte als een voorschot
oP dankbare vollediga afbetaling . A1 zou ik alles doen wat in min
J vermogen
llgt om miJn schuld aan u to voldoen het voidoen zou toch niet toereikend
ziJ'n . Nu neem ik het nieuwJ'aar handig to bast en ~' iJ'P de Occasio de
toevalliga gelegenheid, de omstandigheid dat het J'uist nieuwJ'aar is biJ' het
haar want de 0asio
cc
moet men ~'i JPen a1s ze zl'ch voordoetze is van
achteren kcal en bied ik u wat papier aan oPgesierd met Heiliga dagen, in de
hooP dat voor bet geval dat bet u zou kunnen bewegen tot langer uitstel .
Wat is bet? Een handvol riJ'm, een boekJ'e om in de zak to dragen een
geschenk van een bedelaar, een hervormde almanak geus = 'bedelaar' en
'Protestant' ;~ dus een sterk gereduceerde almanak, aangezien er biJ ' de
Protestanten niet veel kerkeliJ'ke feestdagen overgebleven waren .
Een ding verzekar i k u hat zJ"n
i geen leug en-bladen z oals biJ de gewone
almanakken bet geval is , noch scherts noch ~'aPPenmakeriJ' van of voor
boeren . Het is ernst • en bet is de dieP ste innerliJ'ke kracht van min
J
dichterliJ'ke insPiratie, voorzover de zwakte ervan strekt! Het is niet als bi' J
de almanakken astrologische inbeelding en schiJ'n Mevrouw > bet is taal uit en
over de Hemel immers de goddeliJ'ke taal van de oPenbaring in de Heilige
Schrift . Het ziJ n de verlang ens van minJ ziel die ik - a .h .w . als boden vooruitstuur naar dat geluk van de hemelse zaligheid hetgeen geen oor ooit
heeft gehoord en geen o0g ooit gekend, wat geen menseliJ'k hart ooit heeft
gevat I Corintfie 2>9> naar esaJ'a 64 4 • zoals een tot de refs gereed staande
Heer ziJ'n kwartiermakers uitzendt, met kriJ't en waPentuig, naar de Plaats
waar hiJ' wil overnachten . Als bun diensten u bevallen, gebruik ze dan tot uw
dienst . MiJ'n licht zal helderder stralen, als giJ' het waardig keurt om ermee
naar God hemelwaarts to gaan . Het is oP voorwaarde van een oP z'n minst
zo goede beJ'egening uwerzi J ds ; als ze de diensten van de 'boden' u niet
bevallen dan verwacht ik er betere van uw fielder onderscheidingsvermogen
verstandig inzicht, wiJsheid . Of wandelt giJ met mJi mee oP de weg naar de
hemel bf Iaat miJ' met umeegaan bet doef er niet toa wie de begeleidarwie
de begeleide is, als bet doel maar bereikt wordt . Honneur aux dames : gaat gJ
i'
voor en sleeP miJ' met u mee ;~ ik wil ~' asg met u al is bet ongewoon dat een
man zich door een vrouw last leiden naar bet eeuwiga nieuwJ'aar de hemelse
heerliJ'kheid, gaan' .
- Met bet tweede deel van bet oPdracht8edicht bedoelt HuYgens m .i . dat
hiJ' zin
oe heeft
J diePste verla~en naar de volkomenheid van God in ziJ'n P"zie

trachten to formuleren . Niet alsof hiJ' dat volkomene zelf in woorden heeft
gevangen, hiJ' heeft maar ziJ'n hunkering uitgesProken . Nu hooPt de dichter
dat die formulerengen niettemm Leonore zullen helPen in haar verlangen naar
God, haar 'refs naar de hemel' . Maar het komt er niet op aan of ziJ'n Poezie
daarbiJ dienstig kan ziJn . Als ziJ betere middelen west des to beter . Het is
tenslotte niet om de woorden begonnen maar om de zaken . Eenmteressante
relativering van de betekenis van de Poezie ten overstaan van de religie .
HuYgens is bier m .i . niet slechts stereotieP-bescheiden, maar oPrecht in de
erkenning van het fundamenteel tekortschieten van menseliJ'k taal- en
voorstellingsvermogen . Centraal is daarom in dit gedicht de toesPelfing op de
tekst uit I Corintfie : 'hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft
gehoord, en in het hart des mensen niet is oPgeklommen, hetgeen God bereid
heeft dien die Hem liefhebben' in het gedicht vss 24-5) .
- In de uitdrukking 'bet geval biJ' het haar ~' iJ'Pen' klinkt in de
resonantieruimte van de J'aren veertig van de 17e eeuw waarschiJ'nliJ'k nog iets
mee : er was een heviga discussie aan de gang over het 'lang of kort haYr' ,
vergel1J"k E . .W .Posthumus MeYJ'es
acobus Revius zi1'n L :ven en Werken
diss.Utrecht 1895blz .180-96,; en Revius' indrukwekkende gedicht hierover editie-Smit II blz .189-92 .

1 . Sondagh .
Is 'tSabbath dagh, mijn Ziel, of Sondagh? Been van tween .
De Sabbath is voorbij met sijne dienstbaerheden :
En de Bonn die ick sie scheen gisteren als heden .
5 Maer die ick niet en sie en schijnt niet soo se scheen .
Son, die ick niet en sie als door mijn' sonden heen,
Soon Gods, die desen dagh het aerdrijck weer betreedden,
Fier als een Bruijdegom ter loop-baen ingereden,
'Ksie Sondagh sonder end, door dijne Wonden been .
10 'tZij dan oock Sondagh nu, men magh't Gods Soon-dagh noemen,
Ia, en Gods Soen-dagh toe . Maer laet ick ons verdoemen,
Waer ick van drijen gae ick vind ons inde Schuld .
God Son, God Soon, God Soen, hoe langh duert dijn geduld?
Hoe langhe lijdt ghij, Heer, dijn' Soondagh, Soendagh, Sondagh,
Ondanckbaerlick verspilt, verspeelt, verspelt in Sond-dagh?
7 .Ian .45 .

Plaats van bet sonnet in de reeks :
Ontstaan 9 ; nurnmering hs . (+ beide afschriften) 1 ; 1645A (hersteld) 1 ;
(1645B 1) ; 1647 1 ;1648 1 ; VNG 1 ;K8
Aantekeningen bi1 ' de translitteratie .
vs 1 De doorhalin g luidt m .i . : Hoe beet dit? Sabbath dagh, ; vs 4 schi1jnt
luidde eerst scheen HuYgens werkte de drievoudiga herhaling daarvan weg • vs
8 ik ben er niet zeker van dat de komma na end 'abusieveliJ'k niet geschraPt'
Zwaan werd • vs 9 de komma na noemen ontbreekt abusieveliJk biJ Zwaan •
vs 13, 14 de horizontals streePJ'es voor deze regels moeten de tekst naar de
kantliJ'n brengen .
Varianten van de eerste druk t.o .v . bet handschri t .
vs 1 Sabbath-dagh vs 2 ziJ'ne vs 3 Son vs 4 Maer, vs 5 heen sic) vs 8 eYnd vs
9 mach vs 10 Maer vs 11 gae, vs 13 Soon-dagh Soen-dagh
'Sondagh'.
Met de oors ronkeliJ'ke
vran g i n vs 1 formuleerde HuYgens een aktueel
P
vraagstuk, de oPvattmg van de zondag . 'Hoe beet dit?. Sabbath da gh of
Sondagh? ' VergeliJ'k voor de striJ'd daaromtrent H .B .Visser, De geschiedenis
van den Sabbatsstr1"d
onder de gere ormeerden in de zeventiende eeuw
~
diss .V .U . Amsterdam 1939 en de daar gereleveerde literatuur . De tweeds
redaktie van de inzet is concreter en PersoonliJ'ker 'miJjn Ziel' . Aldus haalt de
dichter ziJ'n sonnet uit de sfeer van de controverse . Ook met ziJ'n antwoord
tracht hiJ' boven het dilemma uit to komen 'geen van tween' . HiJ ' werkt dit
naar beide kanten uit vs 2 en vs 3 : 'de Sabbat met ziJ'n slaafse verPlichtingen
is voorbiJj , maar ook de naam 'zondag' zegt weinig, want de zon schiJj nt iedere
dag' .
Vervolgens : 'Maar de onzichtbare Zon Christus schiJjnt vandaag anders
dan anders' . Daarmee is de aandacht van de controverse of geheel naar de
allesbeheersende gestalte van Christus gewend . Tot Hem zegt de dichter :
'Zon die ik alleen als door min
J zonden heen zie Christus heeft alleen
betekenis voor miJ als ik me bewust ben van min
schuld Zoon van God, die
J
op deze dag, oPstandings-dag > de aarde weer betrad f ier als een bruidegom die
ziJ'n rondtocht begonnen is schitterende vondst Psalm 19 > 6 noemt de zon
onder het beeld van een bruidegom die naar buiten treedt bier in verband
gebracht met de Zon Christus, die uit bet ~'of to voorschiJ'n treedt als het
eeuwige hcht - ik zie een eeuwiga zondag als resultant van Uw liJ den de
'rust' van de 'sabbat' na het 'werk' van het li' den
1 . Hebreeen 4 e .v . .
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Het moga dan ook Zon-dg
a zin
J vandaag, men kan het evenzeer Gods
Zoon-dag no emende dag van Christus, J'a en sevens Gods Zoen-dag,
Wonden heen . Maar
verzoeninsda
J
g g de dag van de verzoening door dine
laat ik over ons christenen een vero0rdeling uitsPreken 'verdoemen' _
veroordelen want hoe ik de zondag ook noem welke van de drie namen ook
gegeven words - daarmee is togeliJ'k de betrekkeliJ'kheid van de controverse
no g eens aang uid en de asndacht gericht op waar het HuYgens om to doen
is de bezi nning op h et
at christei
n-zJ"n van welke van de drie kanten ik de zaak
beki Jk, ik ontdek overal dat wiJ' schuldig ziJjn .
God die de Zon ziJ"t, die de Zoon ziJ"t, die de Verzoeni ~ ziJ't, hoe lang
duurt Uw guld?
ed
Hoe lang verdraag t GiJ > Heer, dat Uw Zoon-dag, Uw
Zoen-dag Uw Zonda g in ondan kbaarheid J'egens U words versPild, versPeeld
versPeld - d .i . verkeerd gesPeld - in Zonde-dag? '
Het gedicht wordt formeel baheerst door woordsPel en klanksPel : zon zoon - zoen - zande • vers1d
s
- versPeld . VergeliJ'k ook de
Pi - verPeeld
subtiele gevarieerde herhalingen in de vss 3 tIm 5 . SPel is er ook in de
monosYllabische versregel vs 4 die als zodanig een kunststukJ'e wil ziJj n . lets
der8eliJ'ks in de slotregel van 'Hemelvaert', op dezelfde dag als 'Sondagh'
geschreven . VergeJ
li k ook HuYgens' v erdediging van het monosYllabische
karakter van het Nederlands Worp, Gedichten VIII,blz . 263, in een gedichtJ'e
'DuYtsch verdedight' van 2 mei 1681 :
Wat sotter seggen is 't, dat onse Moeder-sPraeck
Als t' enckel-silbigh,
oor en monden moede maeck!
J
Als of het langste woord voor 't oor en uyt den monde
Niet uiJ t de KoPP el van een-siJ lbicheit bestonde :
Wat dunckt ons rolt dit niet als een rond effen woord?
Men hoeft niet na to doen al wat men siet en hoort .

Zwaans interPretatie van vs 10, tweede helft , komt me wat geforceerd
voor 'Maar a1s i k onze verdoemenis erbuiten last wiJ ' worden in het
eindoo rdee1 vriJgesP roken , dan . . .' Ik vat 'laet' liever op als adhortatief
hu1Pwerkwoord • dit laet al in de middeleeuwen obJectsvormen en subJ 'ectsvormen toe naast 'laat mi J ook laat ik ' vgl . WNT in voce 'laten' VIII kol >
11 5 7 e .v. ,• Vondel's taal van Van Helten Paragr .158 ,oPm . II . De redaktie in de
editie-1647 door de dichter persklaar gemaakt, luidt : 'Maer laet ick ons
verdoemen .' met een punt!
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2. Niewe Iaer .
'Tis u ijt. de leste Sonn gingh gisteren in Zee,
Getuijghe van mijn jaer voll ongeregeltheden .
O dien daer dusend jaer zijn als de dagh van heden,
Voor wien ick desen dagh mijn wijle Ziel ontklee
5
Van 'tsmodderigh gewaed van veertigh jaer en twee,
En drij, en noch eens twee, die Ghij mij hebt geleden,
All vergh ick't dijn geduld met sondighe Gebeden,
Gunt mij een schoonder pack dan ick'er oijt aen dee .
In d'eerste niewicheid sal 'tVleesch en Bloed wat prengen,
10 En 'tpast haer moijelick : maer ick betrouw dijn' hand ;
Die sal 't mij lichtelick wat ruijmen en wat lenghen .
Maeckt mij maer op de Reis naar 'teewigh Vaderland
In dese Wilderniss een' dijner Israelijten,
En laet dit niewe Kleed mijn leuen niet verslijten .

1.Ian .1645 .
Plaats van bet sonnet in de reeks :
Ontstaan 2 ; nummering hs . (+ beide afschriften) 2 ; 1645A (hersteld) 2 ;
(1645B 2) ; 16472 ; 1648 2 ; VNG 3 ; K 1 .
Aantekenlngen bi7 de translitteratie .
vs 5 Met het vertika1e streePJe in de aanlooP van de grote V aan het begin
van de regel bedoelt de dichter mogeliJk dat de tekst moet insPringen
ver geli
i correcties t .a .v a1 of niet inPringen
s
in de volgende twee regels, •
J k zJn
vs 6 Gh r!" heeft maJ 'uskel •~ vs 7 Geheden heeft maJ'uskel .
Varianten van de eerste editie t . o . v. bet handschri t.
vs 3 dusend
vs 4 miJjn' vs 6 ghY g
•~eldn vs 7 gebeden vs 9 niewicheYd
Y
b1oed Prenghen vs 12 reYs van vs 13 wildernis IsraeliJj ten vs 14 kleed

'Niewe Iaer'
Het gedicht diem gelezen to worden als 'vervolg' op het sonnet over het
avondmaal dat aan het eind van de reeks is gaPlaatst . HuYgens vierde o P
NieuwJ'aarsdag 1645 avondmaal in ziJjn kerkeliJ'ke gemeente .

Ik Parafraseer : 'Het is voorbiJ' . De laatste zon ging gisteren onder en sloot
daarmee het oude J'aar of),
zon die getuig a was van minJ J'aar vol
overtredinSen, misstaPPen, zo nden ongeregaItheden' - woord uit de sf eer
van de nieuwJ'aarsviering, die nogal eens tot optreden van de overheid tegen
allerlei als 'ongeregeldheden' aanSeduide baldadigheid aanleiding gof, • de
dichter erkent dat ongeregeldheden zich biJ ' hem eigenliJ'k het hele J'aar door
voordoen .
Gi,J voor wie duizend J'aar als de dag van heden ziJ'n Psalm 90,4), voor
wie ik op deze dag minJ onreine ziel blootleS door het vuile gewaad of to
le8gen van veertig J'aar en twee en drie en nog eens twee totaal : 47 J'aar bi'J
eenvoudige oPtelling, terwiJ'1 HuYgens op 1 J'anuari 1645 al ruim 48 J'aar oud
was . - Betekent 'en noch eens twee' misschien, wat schertsend geformuleerd ,
'en dit laatste nog eens twee maal'? Veertig J 'aar - dit nadrukkeli J k als
toesPelfing op de woestiJ' nreis der Israelieten, waaroP ook het slot van he t
sonnet is gebaseerd ,J'aren gedurende welke GiJ' mij' verdragen hebt ;~ - al vraag
ik het aan U in Uw lankmoedigheid met zondiga gebeden want ook miJ'n
liPPen ziJ n door het kwaad bezoedeld , gun mi een schoner gewaad dan ik de
ziel ooit aantrok dat is : schenk miJ' algehele levensvernieuwing!
In het onwenniga begin zal het nl . dat nieuwe gewaad vlees en bloed bet
'lichaam' d .w .z . de 'oude' natuurhke
J mens enigszins knellen en het past
hun : vlees en bloed moeiliJ'k, het zit ong emakkeliJ'k •~ maar ik vertrouw o P
Uw help ende hand : die zal het mi
J makkeliJ'k wat ruimer en 1anger makes
:miJ' biJ'staan in miJ•n leven van heiliging .
Maak mi Jslechts 'maar' : in Pietistische taal een frekwent woord geworden
dat afhankehksheidsbesef
uitdrukt op de refs naar het eeuwiga Vaderland
J
allusie op de tocht der Israelieten uit ESYPto naar het beloofde land in deze
wildernis woestiJ'n des levens, een van Uw Israelieten, dat is, lid van Uw
uitverkoren yolk, en last dit nieuwe kleed net als biJ ' de Israelieten in de
woestiJ'n zie Deuteronomium 295 , gedurende heel minJ verdere leven niet
versliJ•t en, dat is : last mi
J zo vernieuwd worden dat ik niet meer in de sleur
van de 'oude mens' tern8val' .
- VergeliJ• k voor het motief 'nieuwJ'aar' biJ' HuYgens : ed -WorP > I blz .44 >
55, 88, 282,• II blz . 103, 132 • III blz . 168, 284 ; V blz . 11, 253 • VI, blz .
105-6, 238, 291-6 ; VII blz . 37, 152 • VIII blz . 88, 104, 132, 157, 275, 277 ,
z
305 . Zie ook Zwaan Voet-maet blz. 83 .
- VergeliJ'k voor bet riJ'm 'Israelieten / versliJ'ten' : W . .H .Caron Klank en
teken bi1' Erasmus en onze oudste grammatici Groningen-Batavia, 1947),
blz .131-2 . Een riJ•m 'Israelites / verlieten' biJ' HuYgens, ed .-WorP > I >blz .l38 .

Voorts van Caron een verhandelin g in de Handelingen van bet 21e Vlaams
1 955blz . 191, met vermelding van HuYgens' klank- en
woordsPel 'Israelieten : Ys're lieden' ; nu 0ok in Caron > Klank en teken
Verzamelde taalkundiga studies Groningen 1972), blz .117 e .v. en 157 .

Filologencongres,

3 . Drij Coninghen auond .
W-a .er is Gods eenigh Kind, dat ick 't aenbidden magh?
O, wijsen, wijst mij 'tpad. 'ksie duijsend Sterren proncken
Maer geene die mij leid' als met verkeerde voncken .
Ick sie de Leid-sterr niet daerop uw' wijsheid sagh .
S Terwijl ick opwaerts gaep, wat boor ick voor gewagh?
Wat roept de wulpsche stadt, in weeld en wijn verdroncken,
De Coningh drinckt? wegh, wegh, de Coningh heeft gedroncken,
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En drinckende voldaen bet bittere gelagh,
'Tgelagh van Gall en Eeck, dat gheenen mond en monden,
10 Daer geen keel teghen mocht, van die daer kopp en keel
En ziel en all verbeurt bekenden voor haer sonden .
Nu treed ick moedigh toe met all mijn wonden heel .
Komt, wijsen, 'kweet bet pad ; all is bet steil en verre,
Ick vrees den doolwegh niet, 'tKind seluer is mijn' Sterre .
2.Ian .45 .
Plaats van bet sonnet in de reeks :
Ontstaan 3 ; nummering hs . (+ beide afschriften) 3 ; 1645A (hersteld) 3 ;
(1645B 3) ; 16473 ; 16483 ; VNG 4 ; K 7.
Aantekeningen hi1 ' de translitteratie .
vs 1 De regel sPringt niet uit maar in ; coogeliJ'k schreef HuYgens eerst
eewi8h, en maakte hiJ' er later eenig ~ h van ; vs 2 s Pring t niet in het horizontals
streePJ' e voor de regel brengt de tekst naar de kantliJ' n .
Varianten van de eerste editie t .o .v. bet handschri t.
•~roncke vs 31eY d' voncken : vs 4 Leid-Sterr wisheY
vs 2 0 zie P
d vs 6 Stad
J
vs 9 geenen vs 10 tegen vs 11 Ziel haer' vs 13 steY 1 vs 14 Dool-wegh
'Dry Coninghen Avond'
Driekoning en werd oudtids,
ook in de 17e eeuw nog, uitbundig gevierd .
J
De dichter distantieert zich van het'verwilderde feest der wereld' Van Es en
herleidt het feest tot zin
zin : bezinning op het zoeken van
J oorsP ronkelike
J
het Christuskind .
Parafrase : 'Waar is Gods eniga Kind, oPdat ik het aanbidden cooge?
HuYgens neemt de woorden over waarmee koning Herodes de wizen
naar
J
Bethlehem zendt : 'Reist henen en onderzoekt naarstigJ
li k naar dat Kindeken
en als giJ het zult gevonden hebben, boodschaPt het miJ, oPdat ik ook kome
en datzelve aanbidde' > Mattheus 2 > 8 >
Statenvert . J
. 0 wizen, wist
J mi
J het pad .
Ik zie weliswaar talloze sterren schitterenmaar ik zie er g een die miJ anders
dan met verkeerde vonken, als een dwaallicht, leiden zou . Ik zie de leid-ster
niet waaroP gJi in uw wisheid
het oog gericht hieldt .
J
TerwilJ ik verbisterd
naar boven staar, naar de sterrenhemel > wat hoor ik
J
voor rumoer? Wat roePt de tuchteloze stad, ondergedomPeld in zingsnot en
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win,
o hat drie koningenf eest ge woonte was als
J 'de Koning drinkt'? zoals op
er een koning was gekozen . Weg, weg daarm een De Koning heeft gedronken
:Christus heeft de lidensbeker,
de toorn van God over de zonden der
J
mensen, gedronken, vgl .
ohannes 18, 11 voorts Mattheus 26,39), en
drinkende bet bittere gelag betaald, bet gelag van gal en edik cf . Mattheus
27,34), dat geen mensenmond smaakte tot bet drinken waarvan geen mens
bereid was), waar geen keel tegen kon waar ook niemand toe in staat was
van hen die erkenden dat ze om bun zonden koP en keel en ziel en al
verbeurd badden . Nu - dat is : na wat de Koning heeft volvoerd - treed ik vol
cooed en verwacbting voort met al min
wonden miJjn kwaad genezen .
J
Kom wizen
ik west de weg,; al is hiJ' steil en ver, ik ben niet bevreesd dat
J
ik verdwalen zal, want bet Kind zelf is minJ Leid-ster' .
- In de interPretatie van 'monden' in combinatie met 'mocht' , vss 9-10 ,
ga ik niet geheel met Zwaan mee . HiJ' leest in 'monden' een inf initief en
bescbouwt 'mocht' in samenhang daarmee als een samengetrokken Persoonsvorm : 'dat geen mond Proeven kon' . VergJ
elik evenwel de redaktie van 1647 :
'mondden' • we hebben m .i. met een verleden-tidsvorm
to doen, als zo vaak
J
bij HuYgens met een -n in o .v .t . enkelvoud van een zwak verbum, vg1 . b .v .
'Pasten' in 'Avontmael' vs 4 .
- Ik zie niet waarom biJ de vss 10-11 aan de oden voor Pilatus gedacht
most wonden 'ziJ'n bloed kome over ons . . .' , zoals bij' Zwaan gebeurt ; 'daer'
in 'die daer koPP' etc . hoeft g een verwizende
functie to hebben,~l . WNT in
J
voce daar, kol .2190 : 'daar achter een betr . voornw, om aan den biJ'zin een
algemeener zin of meer nadruk to g even'
even' .
. Er zin van dat gebruik ook biJ
bby. Wor I blz .138 > vs .19 : 'des Heeren die
HuYgens voorbeelden aanwisbaar,
J
daer leeft' . Ik lees HuYgens' woorden ais een verwiJ'zing naar de gelovigen, in
wier Plaats Christus de beker van de toorn van God dronk .

4 . Goede Vrijdagh .
Wat lett de Middagh-sonn? hoe lust haer niet to blincken?
Is't auond opden Noen? Ten minsten, Volle Maen,
En, Sterren, haer gevolgh, hoe haest ghij 'tondergaen?
Moet ghij ter haluer loop van't koele Zee-natt drincken?
5 Neen, neen ; ick sie't u aen, ghij voelt den mced ontsincken
Voor 'tschandighe Schauott, daer Sions dochtren staen
En swijmen voorden schrick van 'theiligh, 'Tis voldaen,

En opden drooghen Bergh in tranen gaen verdrincken .
O mijn volldoende God, vergeeft ghij mij een woord?
10 'Tvoldaen voldoet mij niet, ten zij ghij mij vermoort
En van mijn seluen scheurt, en brieselt de gewrichten
Van mijn' verstockte Ziel, soo dats' haer weder-plichten
Gedwee en morrow doe : soo dat ick haev en huijs,
En lijf en lust en tijd leer' hangen aen dit Cruijs .
3 .Ian .1645 .

A antekenin en bi' de translitteratie .
vs 2 Ik kies voor maJ 'uskel in Volle ; vs S Neen neen ; de Puntkomma na bet
tweede neen li)'kt me vriJ' duideli)'k, Zwaan heeft komma .
Varzanten van d e earste ed itie t . o, v. bet handschri t.
vs .2 voile vs S neen vs 6 schandige vs 7 heYligh cursivering van de laatste
woorden is vervallen vs 9 0vo1doende vs 10 vermoordt vs 12 miJj n haer' vs
13 doe
'.
'Goede V rz1dagh
"
Parafrase : 'Wat scheek de Middag-zon? Hoe is bet mogeli)'k dat zi)' niet wil
schiJ'nen? De dichter zipsPeels op de drie uren duisternis gedurende ezus'
sterven . Is het avond op de middyg? En waarom als het avond is, verhaast
giJ', o voile maan, en giJ'> sterren die bet 'gevolg ' van de maan zit
J bet
onder gaan ?
.
M en zou verwachten dat ziJ' althans zouden bliJ'ven schiJ'nen .
Moet gJi halverwe ga reeds in het koele water van de zee verdwiJ'nen? om uw
dorst te lessen - klassieka voorstel hng .
Neen neen • ik zie bet u aan : giJ' voelt u de moed ontzinken de moed om
to schaen
en aldus ezus' sterven 'in bet licht to Plaatsen'
biJ ' bet
Jn
aanschouwen van bet schandeliJ'ke schavot de immers op een hoogto gelegen
executiePlaats , waar de vrouwen van eruzalem staan en bezwiJ'men door bet
vrees inboezemende van ezus' heiliga uitroeP 'Het is volbracht', en op de
harde droge heuvel Golgotha in tranen verdrinken gaan .
0 miJj n God Christus die de schuld der zonde betaalt aan God, staat Gi'J
mi)' toe iets in bet midden to brengen? Het 'volbracht' de voldoenin g,
vo1doet miJj niet, als GiJ' miJj niet ook doodt miJjn oude natuur, hbet kwade in
mi ) en mi)" 1osscheurt van mezelf, en de gewrichten van min) verharde ziel
verbri
J zelt, zodat ze haar tegen-Plichten gedwee en volgzaam doen moge ;
zodat ik alles wat ik bezit have en h ues
et wat ik ben als aardse
m,
mens liJjf
met o1 minJ begeerten en al mi)jn levensti)'d lere opofferen aan toewi)'den aan
dit Kruis' . V gl . Ga1aten 5,24 : 'Masr die van Christus ziJ'n, hebben bet vlees
met de bewe g
in gen en ba eerliJ'kheden'
zie voorts Romeinen 6,6 en
~
gekru'st
g

Plaats van bet sonnet in de reeks :
Ontstaan 4 ; nummering hs . (+ beide afschriften) 4 ; 1645A (hersteld) 4 ;
(1645B4) ;16474 ;16484 ; VNG 5 ;K2 .

Coloss . 2,14) .
- Zwasn leest 'haer gevolgh' in vs 3 als 'bet gevolg van de zon' wat na de
zon komt dus maan an sterren . Ik denk eerder aan een voorstelling waarbi'J
de maan en de sterren togeliJ'k 'oPtreden' als een vorstin de maan en haar
gevolg de sterren .

67

5 . Paeschen .
Den Engel is voorbij : de grouwelicke Nacht
Der eerstgeborenen is bloedeloos verstreken :
Ons' deuren zijn verschoont ; soo warense bestreken
Met heiligh Paeschen-bloed, dat d'uijtgelaten macht,
5 Die Pharaos kinderen en Pharao t'onderbracht,
Doorgaens verschrickelick, verschrickt heeft voor bet teeken .
Wij zijn door 'troode Meer de slauernij ontweken,
tEgypten buijtens reicks . Is alle dingh volbracht?
Is 'tschip ter hauen in? Oh! midden in de baren,
10 De baren van ons bloed, veel holler dan dat meer.
Den Engel komt weerom, en 'tvlammighe geweer
Dreight niewen ondergang. Heer, beet hem ouer varen .
Merckt onser herten deur, o leew van Iudas Stamm,
En leert ons tijdelick verschricken voor een Lamm .
6.Ian .45 .

Plaats van bet sonnet in de reeks.

Ontstaan 7 ; summering hs . (+ beide afschriften) S ; 1645A (hersteld) 5 ;
(1645B 5) ; 1647 5 ; 1648 5 ; VNG 6 ; K3 .
Aantekeningen hi1 ' de translitteratie.

vs 11 Het door Zwaan niet ontciJferde woord in de doorhalin g luidde stales
. De dichter moet deza reminiscende asn Psalm 2 :9 , die
e
iseerd mat het oo op
werd gexeget
g C hristus als Rechter, als minder gePast
hebben beschouwd in een verband waarm Christus al onder twee gedaanten
wordt genoemd en met de verdarfengel contrasteert . De dichter verving de
stales staf door het vlammende zwaand van de engel die het ParadiJ's bewaken
moet > een gelu kkige vondst want die engel rePresenteert duideliJ'ker een
andere dan de verlossende macht van Christus .
met een stales sta

Varianten van de eerste editie t.o .v, bet handschri t.
vs 2 eerst~ eborenen vs 3 siJ' n vs 4 heYlig h vs 5

onderbracht • vs 6 verschrickeliJck vs 7 Roode-Meer vs 9 SchiP vs 10 baeren Meer vs 11 vlammige
vs 12 overvaren vs 13 0 vs 14 tiJ'deliJ'k
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'Paeschen'.
HuYgens ' behandelt niet de verriJzenis van Christus maar het Pascha der
Israeheten vlak voor de uittocht uit EgYPte . Er ' ~ een vernieti gende macht de
verderfengel die rondgaat door EgYPte . Allees die woningen waarvan de
deurPosten met het bloed van een lam bestreken ziJjn worden 'voorbiJjgagaan'
'Pascha' = 'voorbiJ'gang' . Zie Zwaan hierover uitvoeriger .
Parafrase . 'De Engel is voo rbiJ ' • de gruweliJ'ke nacht der eerst~ eborenen
die door de engel etroff en werden is wat ons Gods yolk g , , betreft,
bloedeloos voorbiJgagaan . 0nze deuren ziJjn ontzien,; ze wares zozeer
eihtrksm g Paas blo ed het b1oed van bet Paaslam Christus , dat de
bes e
door God losgelates verdervende macht die Pharao s kroost en Pharao zelf
overwon hoe angstaanJ'agend ook altiJd, zelf bevreesd is geworden voor het
~ elov' en, ziJjn door de Rode Zee heen
teken het bloed van het Lam! WiJ'i g
sY mbool van de verzoen mg doorr het b1oed van Christus ontkomen aan de
slaverniJ> de slavend ienst in de 'wereld van de zonde' > buiten bereik van
'EgYPte' de bone macht de duivel .
Is daarmee alles volbracht? Is het schiP in veiliga haven gekomen? Ach
neen het is nog midden op zee op de golven van onze menseliJ'ke natuur, die
vee1 hger
gaan dan de Rode Zee die God ons heeft does oversteken . De
o
verderfenge1 komt terug : het rondgaan van de bone is hoogst aktueel, wi'J
kunnen ook als we Chenen heten door onze zonden een makkeliJ'ke proof
van de boze worden en mat ziJjn vlammend zwaard dreigt hiJ ' oPnieuw met
de dood de ondergang . Heer, gebiedt hem voorbiJ to gaan . Teken o Leeuw
uit de stam van uda Christus, 0penb . 5 5 , de deur van onze harten want
zonder het reddende bloed van Chus ziJ'
rist n we verloren , en leer ons intiJ' ds
to vrezen voor een Lam' .
VegliJ'k
r e voor de 'verwisselfing' in de laatste regels : 15 van de Inleiding .

6. Hemelvaert.
O wages Israels met uwe Ruijterknechten,
Waer voert ghij onsen Vorst. O aller swacken troost,
Zijt ghij soo toeverlaet der ghenen die ghij koost?
Blijft ghij hun soo to hulp? verlaet ghij haer in 't vechten,
5 VoorVechter van dijn volck? werpt ghij se tot gerechten
Den dwingelanden toe, gesoden en geroost,
Haer' spieren uijtgetangt, haer' ad'ren uijtgeoost,

Haer' zenuwen gesnerpt op roosteren en trechten?
O, duijue, siet om leegh ; vlieght onse herten toe,
10 En rucktse voor dijn aes uijt dese sterfflickheden ;
En deelt de Wereld mis, en laet haer niet beneden
Dan daer de leste pier sijn' lusten in voldoe .
O die van nu of aen in 'tendeloose blij zijt,
Weest bier, en voert ons soo van nu of aen daer Ghij zijt .
7 .Ian.1645 .
Plaats van bet sonnet in de reeks .
Ontstaan 8 ; nummering hs . (+ beide afschriften ;) 6 ; 1645A (hersteld) 6 ;
(1645B 6) ; 1647 6 ; 1648 6 ; VNG 7 ; K 4 .
Aantekenin8en bi1' de translitteratie .
vs 2 0 lees ik als dubieuze maJ'uskel ~• vs 4 ik lees met WorP in verlaet geen
onbetwiJ'felbare minuskel zoals Zwaan doer ~; vs 11 ik kies met WorP voor
maJ'uskel in Wereld~• vs 14 Zwaan ziet biJ' ziJ'n beschouwing over de hoofdletter
in Ghi'~ voorbiJ aan de betrekkeliJ'ke willekeur in de 'behoofdlettering' van de
voornaamwoorden voor God in HuYgens' handschrift, vg1 . de wisseling op dit
in 'Auondmael' ; er is bliJ'kbaar een nog onvaste ~' oeiende gewoonte in
punt
dezen, vg1 . het konsekwente Di1'n in Kb .
Varianten van de eerste editie toy, bet handschrift .
vs 1 Israels RuYter-knechten vs 2 o, troost? sic vs 3 zoo geenen vs 7 Haer
uYtgetanght vs 10 sterflickheden vs 11 wereld niets vs 14 ghY
'Hemelvaert'.
Huygens tekent de hemelvaart van Christus als het heengaan van de
veldheer op een kritiek moment in de veldslag . Het is niet uitgesloten dat
het sneuvelen van
HuYg ens dit 'kader' aan Revius ontleent . Deze beschrift
J
Ernst Casimit anno 1632 in een sonnet dat omg ekeerd zin
J 'kader' ontleent
aan Elia's hemelvaart 'Ah! wildY van ons gaen? o Vader Vader > Vader! I 0
wag en en Israels en sine ruYterY! ' vss 1-2 van bet bewuste sonnet, zie
ed .-Smit > II blz .125 . Ook Huygens werkt met die aan bet verhaal van Elia's
hemelvaart ontleende uitroeP > vs 1 zodat er een biJ'na woordelike
overeenJ
stemming met Revius ontstaat . Elia's hemelvaart is vanouds PrototYPisch
oPgevat voor Christus' hemelvaart, vg1 . Engelbert Kirschbaum SJ, Lexikon der'
christlichen Ikonogra hie II Rome etc . 1970), blz .268 .

Parafrase : '0 wag en
en Israels met uw ruiteri uitroeP waarin uitgedrukt is
dat de grote beschermer heengant , waarheen voert giJ' onze Vorst? 0 Gi'J,
onze Vorst alley zwakken hulP, ziJjt Gi
J op die manier door van ons weg to
gaan!
toeverlaat van Uw uitverkorenen? Kunt GiJ' op die manier hun tot
steun bliven?
Verlaat GiJ hen in de striJ'd, o GiJ die Voorvechter van Uw yolk
J
ziJjt? Laat GiJ hen als een Proof in handen vallen van de tirannen, gekookt en
geroosterd als sPisJ
: dit met bet o0g op de martelingen der vervolgde
christenen, voor Protestanten in vele landen van EuroPa nog aan de orde van
de dag op bet moment waaroP HuYgens dit schrift!
J
~• bun vlees met tangen
uitgescheurd, bun aderen ofgetaPt (bun bleed vergoten , hun sPieren gebraden
op roosters en treeften?
0 Duif = Christus de ten hemel varende
zie omlaag,; vlieg naar onze
harten toe en ruk die als uw buit als bet beste en eig
enlike
J
van de mens uit
bet sterfelik
bestaan
•
en
geef
niets
aan
de
wereld
en
last
haar
niets over dan
J
~
datgene waarin de laatste worm zinJ lusten moge bevredigen : bet aardse
hchaam bet vergankeliJke .
OG iJ, die van flu of aan, na de hemelvaart verkeert in de eeuwiga vreugde
'bliJj' : als zelfstandig naamwoord gebruikt wees hier, en voer ons zo, op de
zoJuist beschreven manier, van nu of aan naar uw eeuwiga woonPlasts de
hemel' .
- Duif' voor Christus , vg1 . . .M .Timmers,Symboliek en Iconographie der
christeli'ke
kunst Roermond-Maaseik, 1947), blz .105 nr .166, en blz .147 ,
~
nr .279 .
- Verg eliJ'k naast de vss 10-12 Revius in zin
J gedichten over Christus'
hemelvaart ed .-Smit I >blz.233-4 waarin hiJ' ook Elia's hemelvaart to pas
brengt, met een versregel als'0 siele vliecht om hooch, o aerde neemt bet lif'
J .
- De laatste regel van dit sonnet is een knaP staaltJa van technisch kunnen :
bet is een monosYllabische versreg el ondanks bet vrouwelik
rim
en wel dank
J
J
ziJ bet dubbelrim,
met
bet
verbluffende
resultant
van
13
eenletter
J
t~ ePige
woorden in een alexandrin
elik wat er n .a .v . de monosYllabische regel
J . VergJ
in 'SondaSh' is gezeg d . DubbelriJ m doer zich in HuYgens' Poezie veelvuldi g
voor.

7. Pinxteren .
Soo ouerdadigh is des Heeren milde hand .
Sijn' sprekers hadden hem 'twel-spreken sien belouen
Voor 's Werelds machtighe . noch stort hij haer van bouen
Elck sijn' onsteken tong en tael voor yeder land .
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5 Waer toe het ouerschot van gauen allerhand?
Hij had de Hemelen sijn' almacht leeren louen,
De dagh, de stomme nacht verkondight het den doouen,
En all sijn maexel spreeckt . Maer sonder grond en strand
Zijn sijne wonderen, gelijck sijn' vriendlickheden .
10 Heer, deelt ghij Tongen om, siet noch eens naer beneden,
En deelt'er mij een' toe die Dij in mij bevall,
Die niet en stamer' daer de boose sullen beuen,
Die naer den doem verlang van dood en eewigh leuen,
En onbekommert zij wat sij daer seggen sal .
4.Ian .1645 .
Plaats van bet sonnet in de reeks.
Ontstaan 5 ; nummering hs . (+ beide afschriften) 7 ; 1645A (hersteld) 7 ;
(1645B 7) ; 1647 7 ; 1648 7 ; VNG 8 ; K S .
Varianten van de eerste editie toy, bet handschrift .
vs 4 zin'
ontsteken vs 6 zin'
vs 8 zin
vs 10 om? vs 13 verlang'
J
J vs 9 zine
J
J
eeuwigh
'Pinxteren'.
Parafrase : 'Zo overvloedig is des Heren roYale hand . ZiJ'n tolken aPostelen hadden Hem reeds het wel-spreken wetsprekendheid in andere dan de
technische zin van de 'rhetorica' ; vS1 . HuYgens over 'gemaakte' welsPrekendheid versus natuur en eenvoud in zin
he Predikers' van
J g edicht 'Aen somm' ~
27-28 oktober 1666, Wor VII blz .102-5 zien beloven met het o0g 0 P
genis ten overstaan van 's werelds machtigen . Niettemin stort HiJ'
geloofgetui
s
daarbiJ nog van de hemel voor ieder apart ZiJ'n vuriga tong op hen neer vgl .
Hand .2„3 en een taal voor ieder land cf . Hand .2,4 .
Waartoe diende die overvloed van allerlei gaven? Immers, HiJ' had reeds
asn de hemelen g eleerd Zin
rizen vg1 . Psalm 19,2) ;; de dag, J'a
J almacht to PJ
zelfs de stomme zwiJg' ende nacht verkondigt het aan de doyen Psalm
en
19,3-4), en a1 ZiJ'n maaksel sPreekt legt getuig enis of van de heerlikheid
J
de macht van de SthePPer . Maar antwoord op de vraag van vs 5 :) zonder
eniga beInenzing, wider
dan de zee, zin
J
J ZiJ'n wonderen, evenals ZiJ'n
gunstbewiJ zen .
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Heer, als GiJ' tongen uitdeelt, zie dan nog eens naar beneden en schenk mi'J
er een die moge sPreken naar Uw welbehagen, een tong, die niet in ontzettin g
moga stamelen
in het laatste oordeel, biJ' het of legSen van de laatste
verantwoording waar de bozen zullen beven, J'a die naar het laatste oordeel
dat over dood en leuen beslissen zal verlangen moga en die onbekommerd
moga ziJ'n over wat ze daar voor die allerhoogste macht zeggen zal' .
- Centraal in het gedicht is de verbinding van de belof to van Christus aan
ziJ n disciPelen, dat ze geen vrees hoeven to koesteren om voor koningen en
overheden to getuigen aangezien de Geest ze de woorden in de mond zal
geven, met HuYgens' vraag om een tong die niet hoeft to vrezen om to sPreken
voor de hoogste Koning in het laatste gericht, wanneer hiJ' namelik
J een
vrimoedig
b eroeP denkt to doen op Christus' verzoening, maar dan ook
J
alleen omdat de Geest hem dat aPPel in de mond geef t . Vgl . Match .
10,18-20!
- VegehJ
r
"k voor het diePzinniga sPel met begriPPen als 'stom' en 'doof' vs
7 een gedicht als 'Grafschrift in voor-raed voor Mr .Pieter de Vois' Wor
IV,blz .260-1 .

8. Kersmis .
All is de herbergh voll, all light Gods Soon in 'thoij,
Mijn' ziele mach'er in, en wilder bij vernachten .
Kom, vleeschelicke mensch, de vleeschighe gedachten
Zijn heden van verdienst . Daer schreidt wat in dit stroij
5 Dat voor ons schreijen will. daer all het ijdel moij
Van Koninghinnen kraem voor stroij is bij to achten .
Daer light in dese Kribb dat ons geloovigh wachten
Voll-tijdelick vervull' en all ons Teed verstroij .
God lighter in ons Vleesch ; God, Vaderloos op aerde,
10 God, moederloos bij God ; het mede-scheppend Woord ;
God, Vader van de maeghd die hem ontfing en baerde,
En nu to voete light . Hier light . En gaet niet voort,
Mijn ziele, maeckt een end van d'ongerijmde Rijmen :
Ons beste seggen waer ootmoedelick beswijmen .
S .Ian .4S .

Plaats van bet sonnet in de reeks .
Ontstaan 6 ; nummering hs . (+ beide afschriften) 8 ; 1645A (hersteld) 8 ;
1645B9) ; 1647 9 ;1648 9 ; VNG 9 ; K 6.
Aantekeningen bi1 ' de translitteratie .
vs 4 Ik kies met WorP voor maJ'uskel in Daer .
Varianten van de eerste editie t . o . v, bet handschri t.
vs 1 Al al vs 2 wilt 'er vs 3 vleeschige vs 4 stroY, will : vs 6 Koninginnen vs 7
licht sic kribb vs 8 Voll-tiJ'deliJ'k vs 9 licht sic vs 10 moeder-loos vs 11
Maeght vs 12 Hier light en sic vs 13 Ziele maekt RiJ'men • vs 14
oodmoedeliJ' ck

'Kersmis'.
Parafrase : 'A1 is de herberg vol waarin het Christuskind gedacht words to
verbliJ'ven zodat het liJ'kt of er niemand meer biJ' kan en al ligt Gods Zoon
in het nederiga hoof zodat ik zou kunnen terngschrikken voor zo'n
eenvoud
miJn ziel kan in de herberg en wil biJ Gods Zoon overnachten .
Kom > aardse mens de 'aardse' (op het lichameliJ'ke, diesseitiga georienteerde
gedachten ziJ'n vandaag, nu het eeuwiga Woord vlees geworden is van waarde .
Er schreit wat in dit stro dat in ziJ'n menseliJ'k bestaan voor ons schreien wil
en wil ; waarbiJ' verg eleken al bet iJ dele fraais van bet
d .i . die onze smarten drag en
kraambed van een vorstin als stro beschouwd moet worden . Er ligt in deze
kribbe datgene wat onze geloviga verwachting van de komst van de Messias
van de verlossing in de volheid des tiJ'ds vervullen en al ons leed verdriJ'ven
moge
God ligt er in ons vlees, in onze menseliJ'ke natuur ; God op aarde zonder
Vader> P .C .
~ God in ziJ'n God-ziJ'n zonder moeder bet mede-schePPend Woord
Hooft
ohannes 1) ; God de Vader van de maa8d die Hem ontvmg en ter wereld
bracht en nu in aanbidding aan ziJ'n voeten ligt . Hier ligt . . . Ga niet verder,
miJn ziel mask een emd aan dit dichten van Paradoxen die voor bet menseliJk
verstand niet to riJmen ziJ~
n • de beste manier om ons uit to drukken zou zijn in
eerbiediga aanbidding sPrakeloos neervallen' .
- Zie over vs 12 en de afbreking erin de Inleiding .
- Paradoxenreeksen als in bet sextet b .v . ook biJ ' Heinsius Lo -sanck van
Jesus Christus vss 167-84 • Revius 'Maria' ed .-Smit I blz .187 en talloze
andere dichters en schriJ'vers .

9. 's Heeren Auondmael .
Is 'tweer dijn hooghe Feest, en ick weer van de gasten?
Maer, Heer, bet Bruijloftskleed daer in ick lest verscheen
Is ouer haluer sleet, jae 'ten gelijckt'er Been,
En ick sitt moedigh aen als of 't mij puntigh pasten .
5 Hoe waer de wraeck besteedt, soo Ghij mij nu verrasten,
En uijtter deure dreeft in 'teewighe geween!
Noch borght ghij mij 'tgelagh, en, op Geloof alleen
En wat boetveerdicheids, en laet mijn' ziel niet vasten .
Dit's dan 'tboet-veerdigh Hert . maer 'tveerdigh gaet niet veer :
10 'Tis geen begonnen werck . Wanneer wilt boetigh wesen
Voor nu, voor gisteren, en voor den tijd naer desen,
Eens boetigh voor altoos ; en wanneer wilt Ghij 't, Heer?
Is 't altijds weer op niews, en altijd weer op 't ouwe?
Oh dat mij 'tholl berouw eens endtelick berouwe!
Ult °. die Anni 1644 .
Est et haec nonnulla paenitentiae
prid.sacr .commun.
species, oh hoc ipsum sibi displicere,

quod minus paeniteat scelerum .
Erasm . Exomolog .
Plaats van bet sonnet in de reeks.
Ontstaan 1 ; nummering hs . (+ beide afschriften) 9 ; 1645A (hersteid) 9 ;
(1645B 8) ; 1647 8 ; 1648 8 ; VNG 2 ; K 9.
Aantekening
~ en bi' de transl'ztteratTe.
vs 9 Het koPPelteken in boet-veerdigh is heel gr00t om de analYtische
bedoeling uit to drukken •~ vs 11 Zwaans oPmerking dat de ichter vs 11 vergat
en pas later toevoegde suggereert ten onrechte dat vs 11 van meet of in
HuYgens' concePtie aanwezig was .
Vertaling der onderschri ten : '0 P de laatste dag van bet Jaar 1644, de dag
voor bet Hei lig Avondmas1' •~ ' Ook dit is een bePaalde soort van 'boetedoe
ning', zichzelf hierom to mishagen omdat men to wemig berouw heeft over
ziJ'n misdaden' Erasmus, Exomologesis sive modus con itendi L .B .Tom .V ,
170B oPgave naar Zwaan .
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Varianten van de eerste editie t .o .v. bet handschri t
tz'tel Avontmael vs 1 hooga vs 2 BruYlofts-kleed vs 3 geliJ'kt geen,• vs 4 sit
oft' sic vs S ghY vs 9 boet-veerdigh hers vs 10 wesen, vs 12 ghY vs 13 altits
J
vs 14 Oh, endteliJ' ck

' 's Heeren Avondmael'.
In dit sonnet een van HuYgens' mooiste avondmaalsgedichten words de
viering van bet avondmaal verbonden met de geliJ'kenis van het koninkliJ'ke
bruiloftsmaal Matth .22 en met de bruiloft van het Lam 0Penb .196-8 . In
de geliJ'kenis dragSt een der genodigden geen bruiloftskleed . HuYgens
identif iceert zich met die onwaardige gast en erkent dat hiJ' diens lot verdient :
uitgestoten to worden in de eeuwiga PiJ'n . Maar hiJ' weer dat een vast
vertrouwen op Christus' verdiensten en verzoening, met voorbi Jzien van eigen
imaginaire verdiensten voor de Heer genoeg is . DaarbiJ' draggt bet geloof
:vertrouwen niet het karakter van een alsnog verdiensteliJ'k werk bet is J'uist
daarin geloof dat het volkomen afziet van menselike
J gerechtigheid om alleen
op de gerechtigheid van Christus to vertrouwen . Deze geloviga overgave
imPliceert uiteraard een dieP besef van eigen onwaardigheid en bereidheid tot
levensvernieuwing . De dichter toont zich ervan bewust to ziJ'n, dat het met dat
'antwoord' op Christus' liefde bi
J hem nog maar droevig gesteld is . Van het
ontmoedigend falen van die vernieuwing legt hiJ' in dit gedicht Setuigenis af .
De herhaling
en zi
J n exPressie van een gevoel van vermoeienis vs 1 : 2 x 'weer'
vs 10-12 : 2 x 'wanneer' vs 13 :2 x 'altid
s weer' en ook overigens is de
J
woordkeus in veel oPzichten door die stemming bePaald : het berouw en de
avondmaalsviering liken
zo vruchteloos . Het gedicht getuigt van een diePe
J
hunkering naar een zo volkomen berouwvolle overgave aan Christus dat
terngvallen in het oude leven uitSesloten is .
Parafrase : 'Is het weer uw koninkliJ'k feest en ben ik weer onder de
gasten? Maar Heer, bet bruilofts-kleed waarin ik de laatste maal - biJ ' de
voriga avondmaalsviering, eniga maanden geleden - verscheen is meer dan
half versleten, J'a bet liJ'kt zelfs niet op zo'n kleed en niettemin ik zit fier
aan alsof bet J'uist zo miJ paste . Wat zou de wraakoefening terecht besteed
ziJ'n, als Gi
in de eeuwige
J miJ nu zoudt betraPPen, en uit de deur driven
J
PiJ'n! Nochtans geeft GiJ' mi J het gelag, het gebruik van de maaltiJ'd met
uitstel van betaling die nooit komen zal en ook niet hoeft to komen : Christus
bliJ'ft 'borg' voor de geloviSa , en dat op Geloof krediet!
alleen en een
beetJ'e boetvaardigheid, en last Ge minJ ziel niet onverzadigd bliJ'ven .
Dit is dan bet boet-vaardig hart . Maar bet 'vaardig' Saat niet ver vaardig =
ereed
tot ;~ bet is onbegonnen werk wie gereed staat iets to gaan doen is
g
daarmee nog niet aan bet werk begonnen! . Wanneer zal bet hart boeti g,
berouwvol ziJ'n voor heden verleden en toekomst eens voor altid
J berouwvol
met inbe~'iP van zo'n algehele bekering dat berouw over nieuwe zonden niet
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meer nodig is ;~ en wanneer wilt GiJ' het Heer? want ik weet dat ik ook
daarin alles van U moet ontvangen . Is bet altiJ'd weer oPnieuw berouw
hebben
en altiJ'd weer als vanouds? Och, last miJ eens eindeliJ'k berouw
hebben over bet holle, vruchteloze berouw! '
- 0P de achtergrond van bet gedicht is ook de notie 'oud-en-nieuw' de
J'aarwisseling aanwezig .
- De vereenzelviging van de avondmaalsviering met bet bruiloftsmaal uit
de geliJ'kenis van Christus Matth .22 komt al voor in de Patristiek, vgl .
Engelbert Kirschbaum S J, Lexikon der christlichen Ikonogra hie II Rome
etc . 1970), kolom 305-6 onder 'Hochzeit

Konigliche' .
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BIJLAGE 1 .
Varianten in de Nederlandse teksten in de edities 1645A,1647, 1648 e» K .a .
(1658) .
N .B . 1 In K .a . en b) wordt een ander rinciPa gevolgd t .a .v . bet al of niet
insPringen van de versreggels dan in 1645A . In 1645A, evenals in Principe in
bet handschrift last de dichter manliJ'k riJ'tnende regels insPringen in K .a .
sPrin8en de eerste regels van de strofen van bet sonnet in, m .a .w . de reggels 1
.
5 9 en 12 . Het liJ'kt me overbodig bier telkenS oPnieuw op to wizen
J
N .B . (2) Afwijkingen van 1645A zijn cursief gedrukt .

1645A
0 drachtgedicht
titel Hellemans
1
-weergaPaerde
weew
-deughdehJke

1647

1648

K.a.

Hellemans
-Wee a aerde
Weeuw
deugdeli1'ke
Vrouw
voorsichteliJ'k
staet,
veroud'ren .
Bevallicke
Drostmn

Hellemans
-weergaPaerde
weew
-deughdehJke
vouw
voorsichteliJ'k
staet
veroud'ren .
BevalliJ'ke
brostinn

Hellemans
-weergaPaerde
Weew
-deughdehcke
Vrouw
voorsicbtelick
staet
veroud ren
Bevallighe
Drostzn

6
MiJ'n
7 gelach
onthalen

M"n'
gelagh
onthalen

8

GenadeliJ'k
betalen .
-he
spannAenveerdt

Genadelick
betalen .
-heid
spannAenveerdt

MiJn
elach
onthalen
GenadeliJck

M~1' n"
gela8h
on thaelen
Genadelick

reekening
danckbare
strekte
Iaer

rekening
danckbare
streck to
Iaer

2
4
5

9
10
11
13 .
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vouw
voorsichteliJ'k
staet
veroud'ren .
BevalliJ'ke
Drostmn

betalen .
-he
sPannAenveerd
reekenin8
dankbare
strekte
aer

betaelen
-heid
s anAenveerdt
rekeni
danckbare
streckte
Iaer

14
IS
16

17
18
19

1645A

1647

1648

K .a .

gevall
Heyligh'
of't

gevall

gevall
HeYligh'

geval
Heiligh'

oft

mocht
verdragen .
voll

mocht
verdragen, sic

of't
moght

geschenk
(springt niet in)
ding

Heiligh'
of't

volt
geschenk
sringtin
ding

-bladren
20 mijn'
adren

-bladren
mvn
ad ren

21
22

ven'
Mevrouw

very'
Me-vrouw

24
25
26

hoorde
gelijk
schikt
geweer,
will
haer
Gebruyktse
me' (sic)
staen,
bescheydent-

hoorde
..
'
ggellck
z
schzckt
ggeweer sic
will
haer'
GebruYktse
>>
me sic
s taen sic
beschezdent-

-heden .

-heden .

Oft
aeden .
vrouwen

0
treden .
Vrouwen

Will
geeren
-Iaer

Will
geeren
-Iaer

Sondagh.
miJj n
tween.
ziJ'ne

mi1j n'
tween.
szjne

27
28
29
30
31
32
33
34

1
2

mocht
verdragen .
volt
geschenk
sPri~t niet in
ding
-b1adren
miJjn'
adren
very'
Mevrouw
hoorde
8eijk
schikt
geweer,
will
haer
Gebru Yktse
me' sic
staen,
bescheydent-heden .
Oft
tr eden .
vrouwen
Will
geeren
aer

mijn
tween .
zijne

verdraegen .
vol
geschenck
sPringt niet in)
dingh
-bladren
miJj n'
adren
very
Mevrouw
hoorde
geli1'ck
schzckt
geweer,
wzl
haer'
G ebruyck tse
me
staen ;
beschezdent-heden :
0
treden :
Vrouwen
Wzl
geerne
-Iaer

mijn
tween,
sijne

3
5
6
8
9

10

11
12

13

14

1645A

1647

1648

K .a .

-heden :
Son
heden.
Son,
been . sic
aerdrick
J
eYnd
oock
Sondagh
mach
Soon-dagh
Ia
Maer,
verdoemen ,
vind
Son
God Soon
langh
langhe

-heden :

-heden :
Son
heden .
Son,
been . sic
aerdriJ ck
eYnd

-heden •

oock
Sondagh
mach
Soon-dagh
Ia

ook
Sondag

oock
Sondagh

mach

magh

Soon-dag
a

Maer
verdoemen.
vind'
Son n'
vervallen sic

Maer
verdoemen
v nd
Son
God Soon

Soon-dagh
Ia
Maer,
vendoemen,
vind
Son
God Soon

langh

lang
lange

Sonn'
heden :
Sonn'

been. sic
Aerdri'ck
eind

ghY

lange
gY

Soon-d h
Soen-dagh
-lick

Soon-dagh
Soen-dagh
-l" ck

i

ghY
Soon-dag
Soen-dag

-lick

1645A

2
4
7

voll
min'
J
All

9

niewicheYd
Prenghen
En'tPast
moYelick
reYs
vaderland

10

12

Niewe-aer
Sonn'
voll
.,

mij n
All

niewicheid

Prenghen
E n 't past
moYelick
refs
Vaderland

Niewe aer

Sonn
voll
mgn

All
niewicheYd
Prengh en

bed en .

Son ,

14

1648

wildernis'
Israelil'ten
nieuwe

wildernis
Israelites
J
niewe

kleed

kleedt

K. a.

wildernis
Israelites
J
niewe
kleed

been,

aerdriJck
"
eind

lang

lan8he
ghY
Soon-dagh
Soen-dagh
-lick

Niew Iaer
Son
vol

mijn

,

Al

niewigheft
rengen

En past sic

En 't past

mo elick
reYs
vaderland

moeyelick
refs
Vaderland

Y

wildernis
Israelites
niewe
kleed
J

Niewe Iaer.

titel Niewe Iaer
1
Sonn

13

Son

1647

Dry Coninghen Avond.
DrY-KoninghenAvond
leid'
Leid-S tern'
wi1'sheid

titel DrY Coninghen
Avond
3
leYd'
4
Leid-Stern
wisheYd
J
Conin
2x
wegh,wegh ,
g edroncken
9 Gall
monden
10 geen
mocht
ko PP
11
all
12
all
min
J
13
all
steYl
14
Dool-wegh
min'
J

Dry Coninghen
Avond
leYd'
Leid-Stern
wisheYd
J

Coningh 2x

Coning 2x

wegh, wegh ;

wegh,wegh,
gedroncken,
Gall
monden
geen
mocht
koPP
all
all
mi n
all

g edroncken
Gall'
mondden
geen'

mocht
ko PP
all
all'
mi1'nn' sic

all

J

Dry Coninghen
Avond
leid'
Leid-S ten
wi7'sheid
Coning 2x
wegh,wegh ;
gedroncken
Gal

monden
,

geen
moght
ko p

al
all'
7

steil
dool-wegh
mjn

steYl

al
steil

Dool-wegh
min'
J

Dool-wegh
min'
J

Vrydach

VrYdagh
lets
-Sonn
avond
-natt
neen,
ghY
Schavott

VrYdagh

Goede Vrydagh .

(titel)Vrydagh
1
left
-Sonn
2
avond
4 -natt
neen,
5
ghy
6
Schavott

left
-Sonn
avond
-natt
peen ;

ghy
Schavott

let
Son
Avond
-sat

neen,
gy
Schavot
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7
8
12
14

1645A

1647

1648

K.a .

dochtren
heYligh
droogh en
tranen
mijn
tijd

dochtt're nsic

heiligh
droogen

dochtren
heYligh

docht'r en
heiligh

droogen

drooghen

tranen
min
J
ti1jd,

tranen
miJ n
tiJjd

traenen
mjn'

tiJjd

3
4
6
8
9
11

Paeschen.

4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

heYligh
kinderen
onderbracht •
-liJ'ck
bet
Roode-Meer
baren
bloed
vlammige
Heer,
overvaren .
Iudas
Stamen
tiJjdeliJjk
Lamm

heiligh
kinderen

onderbracht
-lick

bet
Roode-Meer
haeren

bloed
vlammige
Heer!

overvaren .
Iudas
Stamen
ti1jdelick
Lamm

heYligh
kinderen
onderbracht
-lick
bet
Roode-Meer
baren
bloed
vlammiga
Heer
overvaren .

heiligh

Israels
Vorst .

Israels

Vorst.
0

0

troost?
zoo
geenen
7
Haer
9 DuYve

sic

3

onderbracht
-lick

1

't

2
5

rode Meer
haeren
Bloed
Vlammi8'e
R

Heer,

7
8

overvaeren;

Judas

ludas

Stamen
tiJjdeliJjk
Lamm

Stam
ti1'delick
Lam

Israels
Vorst .

Israels

0

0

Duy ve!

troost?
zoo
geenen
Haer
DuYve ,

hand.

hand .

troost,
zoo

9
10
11

geenen
Haer

tro ost,
soo
henen
Haer'
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hand.

1648'

K.a . .

machtighe
ziJ' n'
ziJ'n'
all
zlJ n
ziJ'ne
deelt 'er
toe
bevall

mach tige

machtighe
zin'
J
zin'
J
all
zijn
zij ne
deelt 'er
toe
bevall

machtighe
.,

voll
mach
will
all
licht sic
kribb
Voll-tiJj deliJjk
all
verstroy
licht sic
woord
vader
Maeght

vol
magh
wil
al
light
krib
V ol-ti1'delick
al
verstroy '
light
Woord
Vader
Maeghd

light, sic
bier
leis. en(sic)

light.

13

voort,
Min
J
maekt

voort,

Kersmis.
voll

mach
will
all
licht(sic)
kribb
Voll-tijdelijk
all
verstroy
licht (sic)
woord
va,der
Maeght
light .
Hier
light en(sic)
voort,
Mijn
maekt
end
oodmoedelijck

DuYve,

14

hand :

titel 's Heeren

Pinxteren .

1

12

Vorst?
(sic)

1647

ziJ'n'
.,
z'J n
all
sun
su ne
deeltt'ersic
toe,

bevall

szjn

STjn

al
szjn
su ne

deelt 'er
toe
bevall'

kinderen

Hemelvaert.

1
2

1645A

voll
mach
will
all
licht sic
kribb
Vo 11-ti1'deli1'ck
all

verstroy
licht sic
woord
vader
Ma ht
light .
Hier
light.En
voort
Mi1'n'
maeck t

bier
light, en

end

eind

ootmoedelick

oodmoedeliJjck

Min'
1
maeckt
rind
ootmoedelick

's Heeren

's Heeren

's Heeren Avontmael.
s'Heeren (sic)

4

8
9
14

1645A

1647

1648

K .a.

Avontmael
Puntigh
-veerdicheids
-veerdigh
veerdigh
holl
berouw
endteliJ'ck

Avontmael

Av ontmael
Puntigh
-veerdicheids
-veerd'zg
veerdig
holl
b erouw
endt elick
J

Avondmael
Puntigh
veerdigheads
veerd igh
veerdigh
hol
berouw
endel ick

untich

-veerdicheids
-veerdigh
veerdigh
ho11
heron
endtelick

K.a .

K.b .

1
3
5
10

Hemelvaert.
Israels
ghenen
dlJn
diJj n

Israels
genen
DiJn
DiJ'n

3
4
8
13

Pmxteren.
machoghe
tong
maexel
eeuwigh

7

macho8e
tongh
maecksel
eewigh

BIJLAGE 2.

13

Varianten Ka. (1658) - Kb . (1672)
K. a.

12
13
16
17
20
24
34

noYt
Bevalli8he
hooghe
rekenin g
voldoenin g
his g
Iaer
Iangsamer
verdraegen
Boexken
miJn
ooghe
-Iaer

Niew Iaer,
titel Iaer
2
Getuyhg e

4

K. b.

0pdrachtgedicht.
4
5
6
11

6
8
10
12

noit
Bevalliga
hoog a
rekening h
voldoeningh
hing h
aer
Ianghsamer
verdragen
Boecksken
min
J
ooge
-aer

aer
GetuYge

3
7
10
11
13

K. a.

K. b.

duYsend
sondighe
diJj n'
lenghen
diner
J
IsraeliJ'ten

dusend
sondige
Din'
J
lengen
Diner
J
Israelites
J

12
14

Goede Vrydagh.
loop
baen
h
gY
gY
drooghen
dr oogen
dats
dat's sic
CruYs
KruYs

5
6
12
13

Paeschen.
onderbracht
' t teeken
ondergang
Iudas

4
5
8

8
11

Kersmis.
verdienst .
Vol-tidelick
J
o ntf mg

verdienst :
Vol tidelick
J
ontf mgh

Dry Coninghen Avond
titel Coninghen
Koningen
2
duYsend
dusend
4
wisheid
wisheit
J
J

1
3
6
8
9
12

K.a .

K .b .

Coning
wegh,wegh,•
Coning
gedroncken

Konmgh
wegh ,wegh ,
Konmgh
gedroncken

Sondagh .
aerdrijck
dijne
Ia
lang
dijn
langhe
dijn'

aerdtrijck
Dijne
Ja
langh
Dijn
lange
Dijn'

's Heeren Avo ndmael .
diJj n'
Din'
J
elikt
geliJ'ck t
gJ
eewighe
eewige
-veerdigheads -veerdigheirs
boet-veerdigh boetveerdigh
ghY 't,Heer
ghY, 't Heer sic

onderbracht ,
het teken
ondergangh
J u das
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