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Woord vooraf
Op woensdag 4 augustus 1971 vond ik in de bibliotheek van het British Museum te
Londen een boek terug dat al een eeuw lang als vermist werd opgegeven: de eerste
editie van Constantijn Huygens' Heilighe Daghen.
Met die vondst als uitgangspunt heb ik mij opnieuw verdiept in de tekst- en
editiegeschiedenis van de kleine reeks sonnetten die Huygens in januari 1645 door
Caspar Barlaeus liet uitgeven. Mijn onderzoek bracht voldoende nieuwe feiten aan
het licht en maakte voldoende nieuwe conclusies mogelijk om het verschijnen van
een nieuwe editie der Heilige Daghen te rechtvaardigen, ofschoon Dr. F.L. Zwaan
nog maar enkele jaren geleden voor een degelijke uitgave van de gedichten in kwestie,
verenigd met Huygens' avondmaalspoëzie, heeft gezorgd. Maar ook afgezien van
mijn onderzoek komt het me verantwoord voor, dat de tekst van de teruggevonden
editio princeps ter beschikking wordt gesteld van allen die belang stellen in de poëzie
van Huygens en de studie van zijn werk. Het opnemen van facsimile's der
handschriften kan een middel zijn om met Huygens' hand en de problematiek van
de transmissie van litteraire teksten vertrouwd te raken.
Met Zwaan wil ik graag getuigen van mijn bewondering voor Huygens' religieuze
lyriek - niet maar ‘voer voor filologen’, maar hoge taal-kunst uit een rijk gemoed
ontstaan, vol speelse paradoxen en zinrijke verwisselingen, in bewoordingen die van
zichzelf getuigen dat ze altijd tekort zullen schieten om het wonder van het geloof
te ‘vatten’.
Een uitgave als deze ontstaat niet in een luchtledig. Ik bouw op het 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.
Ik dank de Bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag voor zijn
vriendelijke toestemming tot reproduktie van de manuscripten; het personeel van de
Koninklijke Bibliotheek en van de vele andere bibliotheken die ik heb bezocht voor
hun onverdroten hulpvaardigheid.
De uitgeversmaatschappij Tjeenk Willink-Noorduijn en mijn collega Zwaan ben
ik erkentelijk voor hun toestemming tot het overnemen van de vertaling van Barlaeus'
Latijnse lofdicht.
De heer S.J. Sluis te Heiloo, die mij een exemplaar van de Koren-bloemen van
1658 ten geschenke gaf, kan uit deze studie, naar ik hoop, iets bespeuren van het
stimulerend karakter van een dergelijke vrijgevigheid.
Dit boekje zou eenvoudig niet geschreven kunnen zijn, als ik niet door Mevrouw
L. Hellinga-Querido en Prof. Dr. W.Gs Hellinga in de geheimen van de analytische
bibliografie was ingewijd. Ik hoop dat mijn inleiding niet al te ver beneden het niveau
blijft waarop zij me hebben willen brengen.
Mevrouw Prof. Dr. Margaretha Schenkeveld heeft me met aanmoedigend
enthousiasme geïnspireerd, evenals trouwens andere collega's in de afdeling
Nederlands van de Vrije Universiteit.
Aan de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek, die een
subsidie verleende, is het te danken, dat deze studie verschijnen kon.
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De uitgever tenslotte ben ik dankbaar voor de fraaie uitvoering van het boekje,
die wedijvert met die van de teruggevonden editie.
Heiloo, april 1973
L. Strengholt
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Constantijn Huygens (1648)
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Inleiding
§ 1. Ontstaan van de Heilighe Daghen
Als Constantijn Huygens op oudejaarsdag van het jaar 1644 in een fors handschrift
zijn overdenkingen opschrijft met het oog op het heilig avondmaal dat hij de volgende
dag, zondag 1 januari 1645, in zijn kerkelijke gemeente hoopt mee te vieren, weet
hij nog niet dat hij met het onder zijn handen groeiende gedicht aan een reeks
sonnetten begonnen is, die vóór de volgende maand voorbij is in gedrukte vorm voor
hem op zijn schrijftafel zal liggen. Op nieuwjaarsdag volgt een tweede sonnet met
nieuwjaar als thema en mogelijk dat bij het schrijven daarvan iets van een plan begon
te schemeren. Zo'n bewuste opzet lijkt zeker aanwezig als er op 2 januari een gedicht
over driekoningenavond uit Huygens' pen vloeit. Met de regelmaat van een klok
komt er daarna iedere dag een sonnet op een christelijke feestdag bij, achtereenvolgens
gewijd aan Goede Vrijdag, Pinksteren, Kerstfeest en Pasen. En op de laatste dag van
die eerste week van het jaar 1645 rondt de dichter, in het hoge tempo1 dat hij kon
bereiken als hij doelbewust schreef, de reeks af met twee gedichten, op Hemelvaart
en de Zondag.
Nog diezelfde dag zet de dichter zich aan het maken van een opdrachtgedicht, dat
hij op 8 januari voltooit. Hij heeft namelijk het plan opgevat om de reeks sonnetten
onder de naam Heilighe Daghen in een net-handschrift op te dragen en te 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 gemaakt
afschrift aan een van zijn andere Amsterdamse vrienden, Caspar Barlaeus - of van
Baerle -, hoogleraar aan het Athenaeum Illustre en befaamd filoloog, met het
vriendelijke verzoek de gedichten persoonlijk als nieuwjaarsgeschenk aan vrouwe
Hooft, die de winter natuurlijk in de stad en niet op het Muiderslot doorbrengt, te
overhandigen.
Huygens' brief van 12 januari bevatte nog een verzoek aan Barlaeus: de reeks, als
die tenminste de moeite waard geacht werd, met een woord vooraf of een Latijns
epigram in druk te laten verschijnen, en wel in het voorname lettertype van de
Amsterdamse uitgever Blaeu. Twee bezweringen voegde de auteur toe aan dit verzoek:
hij wil zelf als corrector van de drukproeven optreden en er moeten bovenal geen

1

Ik denk b.v. aan de onvoorstelbare explosie van creativiteit waaruit Hofwijck ontstond,
augustus-december 1651 (afgezien van het begin dat al in 1650 op papier gezet was), en dat
in een periode die Huygens' oudste zoon karakteriseert als een van de drukste uit het leven
van zijn vader. Ook Oogentroost heeft de dichter weinig tijd gekost; op 5 januari 1647
voltooide hij het gedicht in eerste aanleg, na er slechts vier zittingen aan gewerkt te hebben,
daarna groeide het uit tot dubbele omvang in een tijd die veel van Huygens' zenuwen vergde
(beschuldiging van veronachtzaming van zijn ambt, de dood van Frederik Hendrik op 10
maart 1647, vlg. § 8 van de Inleiding); 4 mei d.a.v. bedankt Revius voor de toezending van
een exemplaar van de eerste editie (zie Worps uitgave van De Briefwisseling van Constantijn
Huygens - in het vervolg aangegeven als Briefw. -, IV, Den Haag, 1915, blz. 402, nr. 4583).
Vergelijk Dr. C.W. de Kruyter, Constantijn Huygens Oogentroost, een interpretatieve studie
(diss. Amsterdam, Meppel, 1971), blz. 57 e.v.
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afschriften van zijn gedichten worden gemaakt. Door het verwaarlozen van de spelling
en van de leestekens vooral kan er zich immers zo licht tekstbederf voordoen.2

§ 2. Barlaeus tekstbezorger
Barlaeus heeft, zodra hij de sonnetten van Huygens onder ogen kreeg, beseft dat hij
poëzie voor zich had van een buitengewoon gehalte: diep van religieuze bewogenheid,
superieur van taalbehandeling, oorspronkelijk van woordkeus en beeldvorming. Ook
Hooft herkende de hand van de meester en voelde zich, evenals zijn vrouw, zeer
vereerd met ‘de nieuwe vrucht van onzen hooghstvlieghenden geest, die zich
gewaardight heeft mijner huisvrouwe zoo een krans op de kruin te planten’, zoals
hij in maart aan Goddaeus zou schrijven.3
De lovende woorden in Barlaeus' antwoord van 17 januari hoeven derhalve niet
als triviale vleierij te worden opgevat. Bovendien kon de brief melding

2

3

De brief aan Barlaeus in Briefw. IV, blz. 114, nr. 3868. Ook, met vertaling, in C. Huygens,
Avondmaalsgedichten en Heilighe Dagen, uitgegeven en toegelicht door F.L. Zwaan (Zwolle,
1968), blz. 17-9 (in het vervolg aangeduid met Zwaan).
P.C. Hoofts Brieven, editie-Van Vloten, IV (Leiden, 1857), blz. 166-7, nr. 907.
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maken van het enthousiasme van het gezelschap dat bij de overhandiging van het
geschenk tegenwoordig was. Barlaeus zegt voorts toe, te zullen zorgen voor een
editie in voorname letter, die bij de verhevenheid van het onderwerp past. Dat er
drukproeven naar Den Haag gezonden worden zal niet nodig zijn: Hooft en hij zullen
als uiterst nauwkeurige correctors met meer dan gewone aandacht voor de zuiverheid
van de tekst zorgdragen. ‘Wij verbeelden ons namelijk je bedoeling te vatten en je
spitse wendingen’. De brief - als heel de omvangrijke correspondentie tussen Huygens
en Barlaeus in het Latijn gesteld - bevatte tevens het Latijnse lofdicht dat de
Amsterdamse geleerde op de Heilighe Daghen gemaakt had.4
Een paar dagen later meldt Barlaeus aan Huygens, dat de editie enige vertraging
heeft ondervonden ten gevolge van de ‘bijgelovige vrees’ van Hooft, die onder geen
beding het kostbare handschrift van Huygens naar de drukkerij wenste te laten gaan,
bang als hij was voor beduimeling door de zetters. Er is daarom, schrijft Barlaeus,
door een kopiist uit Hoofts omgeving een afschrift vervaardigd. Ter geruststelling
van de dichter voegt hij er meteen aan toe, dat Hooft en hij op de correctie zullen
toezien. De verzen zijn door Blaeu inmiddels prachtig gedrukt5 - met andere woorden:
op of omstreeks 22 januari, de datum van de brief, had Barlaeus de drukproeven in
huis en hij kon daarom, gezien ook de geringe omvang van de tekst èn de ongetwijfeld
heel kleine oplage van de editie, beloven dat Huygens zijn werk nog diezelfde week,
dat is vóór de 29ste januari, thuisbezorgd zou krijgen.
Dat is inderdaad gelukt. Op zaterdag 28 januari zendt Barlaeus een aantal
exemplaren van de Heilighe Daghen naar Den Haag. Ze zijn, vertelt hij er in zijn
begeleidende brief bij, ‘in die vorm gedrukt, waarin ze door jou geschreven zijn,
zodat de afzonderlijke titels zouden kunnen worden opgehangen, naast elkaar en
ieder op zijn beurt aan de wanden bevestigd en gelezen’.
Op zondag 5 februari, ongeveer een week na de ontvangst, schrijft Huygens aan
zijn vriend om hem te bedanken voor de moeite die hij zich ter wille van het boek
heeft getroost. Met de toenmaals gewone bescheidenheidsformuleringen, die op ons
al gauw een indruk van beschamende zelfvernedering maken, maar waarin het
spelkarakter niet moeilijk te onderkennen valt, typeert de dichter de uitgave: de
boekjes zijn enorme pompelmoezen, die een zee van sap beloven, maar die als je ze
van binnen bekijkt niet veel vocht bevatten. Au fond zou zo'n luxueuze uitvoering
wel eens een schadelijk effect kunnen hebben bij zulke weinig omvangrijke werkjes.
Huygens' karakteristiek is begrijpelijk. Wie de eerste editie in handen heeft wordt
dadelijk getroffen door de tegenstrijdigheid van de zeer royale uitvoering in groot
folioformaat en de zeer geringe omvang van de tekst. Bovendien was bijna de helft
van de 24 bladzijden blanco gebleven.
In zijn brief spreekt de dichter vervolgens zijn erkentelijkheid uit voor de zorg die
Barlaeus aan de tekst besteed heeft. Niettemin is het zinnetje waarmee hij dit zegt
4

5

Barlaeus' brief van 17-1-1645 in Briefw. IV, blz. 116-7, nr. 3872; Zwaan, 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.
Over Johan Blaeu zie o.m. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), X, kol.
68-73; De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en
Geschiedkundige Aanteekeningen verzameld door M.M. Kleerkooper, aangevuld en
uitgegeven door W.P. van Stockum Jr. I (Den Haag, 1914-16), blz. 42-4; H. de la Fontaine
Verwey en W.Gs Hellinga, In Officina Ioannis Blaev. Twee inleidende studies bij een kleine
tentoonstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting (Amsterdam, 1961).
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een aanloop tot de kritiek die hij dadelijk in voorzichtige bewoordingen laat volgen:
‘als ik kleingeestig zou gaan letterziften, zouden slechts weinig verzen aan een kritisch
teken ontsnappen’. Dan komt in een soort van schertsende climax, die overigens
duidelijk Huygens' ergernis demonstreert, een uiteenzetting over de drukfout die de
dichter het meest geïrriteerd heeft; het meest, omdat de zin der woorden er wezenlijk
doorwerd aangetast. Huygens' bekommernis in dezen, in zijn brief van 12 januari zo
nadrukkelijk onder woorden gebracht, bleek dan toch geen ongegrond wantrouwen
jegens kopiisten en zetters te zijn.6
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 het teruggevonden exemplaar van de al een eeuw lang verloren gewaande
eerste editie bezighouden.7

6
7

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, vgl.
Th. Jorissen, Constantin Huygens. I. (Arnhem, 1871), blz. 282, noot 1; zie ook Worps editie
van Huygens' Gedichten naar de handschriften (in het vervolg met Worp aangeduid), I, blz.
XXIII, en IV, blz. 13, noot 3; Zwaan, blz. 12.
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§ 3. Beschrijving van het Londense exemplaar
Het teruggevonden boek wordt in de bibliotheek van het British Museum te Londen
bewaard onder signatuur 1870 b. 34.8
Op het titelblad staat te lezen: Constantin Hvygens / Heere van Zuylichems /
HEYLIGHE DAGHEN. / Niewe Iaers-gift / Aen Vrovw / Leonore Hellemans /
Drostinne van Muyden. / Vytgegeven door de Professor / Caspar Barlaevs, / cI I
c xlv. / [vignet: hemelglobe, geflankeerd door Chronos en Hercules, met de woorden
‘indefessus agendo’] / t'Amsterdam, / By Iohan Blaev, / M D C XLV.
Het formaat is folio (bijna 28 cm breed en ruim 40 cm hoog).
Het boekje omvat 12 folia, dat is 24 bladzijden, waarvan er slechts 13 bedrukt
zijn.
Collatie: de bibliografische opbouw van het boekje is tamelijk moeilijk vast te
stellen, aangezien niet alleen paginering, maar ook signaturen ontbreken. Custodes
komen er evenmin in voor, met één uitzondering op de rectozijde van het twaalfde
blad (de 23e bladzijde), waar de tekst op de versozijde doorloopt, wat bij de overige
bladen nergens het geval is. Overigens valt uit de combinatie van een aantal gegevens
op te maken welke bladen in het boek conjunct moeten zijn; daarover in het vervolg.
Watermerken: op de folia 3, 4, 7, 8, 11 en 12 komt een watermerk voor, naar mijn
indruk een kompas voorstellende. Ik heb dit merk niet kunnen identificeren.
Opmaak: afgezien van het lofdicht van Barlaeus, dat twee zijden van een blad
beslaat, staan alle teksten op de rectozijde van een blad. Er zijn met andere woorden
elf blanco versozijden. Hiermee wordt bevestigd wat we wisten uit Barlaeus'
beschrijving, in de vorige paragraaf geciteerd.
Er is een grote romein gebruikt, die met het rijke formaat en de royale lay-out het
werkje een bijzonder verzorgd aanzien geeft. Op dit punt heeft Huygens meer dan
zijn zin gekregen: het is een fraaie uitgave geworden, met een voornaam lettertype.
Band en schutbladen lijken me uit latere tijd te stammen (18e of 19e eeuw).
De inhoud: folium 1 recto -

titelblad.

2 recto -

Aen Vrovw Leonore Hellemans /
Drostinne van Muyden.

3 recto -

Niewe Iaer.

4 recto -

Goede Vrydagh.

5 recto -

Hemelvaert.

6 recto -

Kersmis.

7 recto -

's Heeren Avontmael.

8 recto -

Pinxteren.

9 recto -

Paeschen.

10 recto -

Dry Coninghen Avond.

11 recto -

Sondagh.

8

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

In Nobilissimi viri (etc.) =

+ verso

Latijns lofdicht, ondertekend C. Barlaevs.

De merkwaardige volgorde der gedichten bespreek ik in de volgende paragraaf.
Dat we inderdaad met een exemplaar van de eerste editie te maken hebben en niet
met één van de ook in 1645 verschenen tweede editie, kunnen we ogenblikkelijk
constateren aan de redaktie van de versregel uit ‘Kersmis’ met de drukfout die
Huygens zo dwars zat. De fout komt in het Londense exemplaar werkelijk te
voorschijn. Aangezien Barlaeus in de tweede editie voor een verbetering van de
redaktie gezorgd heeft, kunnen we met zekerheid beslissen: we hebben hier de eerste
editie vóór ons. Ik duid deze editie in het vervolg aan als 1645 A.
Op de versozijde van alle bladen van het Londense exemplaar is een stempel gezet:
4AP60. Dit betekent dat het boek op 4 april 1860 in het bezit van het 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
aan het British Museum verkocht.

§ 4. De volgorde der teksten in 1645A
De volgorde van ontstaan van de sonnetten der Heilighe Daghen is in de eerste
paragraaf beschreven. Over die orde is geen twijfel mogelijk, de data staan
ondubbelzinnig in de autografen. In zijn behandeling van de Heilighe Daghen in het
vierde deel van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden heeft Van Es
een bewonderenswaardige poging gedaan om de innerlijke samenhang der sonnetten
uit de ontstaansvolgorde aan het licht te
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brengen.9 Dat hoeft ons intussen niet te weerhouden vast te stellen dat de dichter
meteen na het voltooien van de reeks een nummering aanbracht, die geheel afweek
van de ontstaansorde. Een ontwerp voor de nieuwe volgorde kunnen we vinden in
de marge van het opdrachtgedicht (zie het facsimile van het handschrift van die tekst).
De gedichten die de kleine ‘Geusen Almanack’ moeten vormen zijn daar in principe
geordend naar de chronologie van het kerkelijk jaar, met ‘Sondagh’ vooraan en ‘'s
Heeren Avondtmael’ achteraan geplaatst, zodat het resultaat is: 1. Sondagh; 2. Niew
jaer; 3. Drij Coninghen avond; 4. Goede Vrijdagh; 5. Paeschen; 6. 's Heeren
Hemelvaert; 7. Pinxter; 8. Kersmis; 9. 's Heeren Avondtmael.
Het ligt voor de hand aan te nemen dat de dichter deze volgorde in margine van
het opdrachtgedicht vaststelde zodra hij voorbereidingen ging treffen voor het
vervaardigen van het net-afschrift, want daarin moesten de gedichten natuurlijk in
de zojuist gegeven volgorde ingeschreven worden. Na de ordening voorzag hij de
sonnetten in het ontwerp-handschrift van nummers; vervolgens kon hij aan het
overschrijven beginnen.
Welnu, leggen we naast deze ontwerp-volgorde - die ook in de latere editie van
1647 terugkeert, met verwisseling alleen van de laatste twee sonnetten - het exemplaar
van het British Museum, dan worden we op het eerste gezicht voor een komplete
wan-orde geplaatst. Niet alleen is er alle chronologie in zoek, maar ook valt er bijna
geen zinnig ordeningsprincipe in te bespeuren. Weliswaar lijkt het vooropplaatsen
van ‘Niewe Iaer’ in een bundel die als nieuwjaarsgeschenk gepresenteerd wordt niet
vreemd, en dat daarop ‘Goede Vrydagh’ volgt evenmin; in de latere verzamelbundel
van Huygens' Nederlandse gedichten, de Koren-bloemen (van 1658, vermeerderde
en herziene editie in 1672), staan ‘Niewe Iaer’ en ‘Goede Vrydagh’ eveneens voorop
in de reeks. Echter, dat in 1645A vervolgens ‘Hemelvaert’ aan de beurt is, met
voorbijgaan van ‘Paeschen’, daarna ‘Kersmis’, met voorbijgaan van ‘Pinxteren’, dat
dan ‘Avontmael’ komt, gevolgd door ‘Pinxteren’ en ‘Paeschen’ - vreemde ordening
opnieuw bij deze twee alleen al! -, dat is allemaal erg ondoorzichtig en lijkt nergens
op te berusten dan op willekeur. En dat in de voorname editie van januari 1645, en
dat zonder dat er in de op de editie gevolgde briefwisseling tussen Huygens en
Barlaeus ook maar met een woord over gerept wordt!
Bij deze stand van zaken lijkt het redelijk te opperen dat de dichter weliswaar de
sonnetten in zijn ontwerpen nummerde, maar mogelijk afzag van die ordening toen
het aankwam op het maken van het net-afschrift. Het lofdicht van Barlaeus maakt
het ons evenwel onmogelijk in deze richting verder te denken. In zijn Latijnse verzen
vat Barlaeus namelijk Huygens' sonnetten in het kort samen, en hij doet dat in de
volgorde waarin hij ze, in het afschrift dat hij aan Leonore Hellemans moest
overhandigen, had aangetroffen. En die volgorde stemt nauwkeurig overeen met die
welke we in de marge van het opdrachtgedicht hebben gevonden en die in de
nummering der sonnetten in het handschrift nog eens terugkeert.
Het is in de bibliografische hoek dat we de oplossing van het raadsel dienen te
zoeken.10 Als het boekje niet ingebonden was, zou het makkelijker zijn, vast te stellen
9
10

Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden (‘Baur’), deel IV ('s-Hertogenbosch, z.j.),
blz. 153-5.
Over analytische bibliografie en het belang ervan voor de literatuurstudie: Ronald B.
McKerrow, An Introduction to Bibliography for literary students (Oxford, 1928, lithografische
herdruk 1967); dit boek is fundamenteel voor het verwerven van kennis inzake het oude
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welke folia conjunct zijn, dat is: welke bladen één vel vormen. We hebben immers
met folioformaat te doen en dat houdt in dat de vellen die voor het boekje gebruikt
zijn eenmaal gevouwen moesten worden, wilde de binder aan zijn eigenlijke werk
beginnen. Uit zo'n eenmaal te vouwen vel ontstonden dus twee bladen ofwel vier
bladzijden.
Gezien de plaats van de watermerken meende ik, in een eerste stadium van
onderzoek althans, dat de folia 1 en 4 conjunct waren, en dat in dit ‘dubbelblad’ het
vel gelegd was bestaande uit de folia 2 en 3; en aldus evenzo met de folia 5 en 8
(waarin 6 en 7), en de folia 9 en 12 (waarin 10 en 11). Zo zou het werk bestaan uit
drie katernen, elk van vier folia; ieder katern uit twee eenmaal gevouwen en
vervolgens in elkaar geschoven vellen. Een herschikking der dubbelbladen op grond
van een dergelijke bibliografische opbouw leidde evenwel niet tot een minder
chaotische volgorde der teksten.

boek. Nieuwere inzichten zijn verwerkt in E.W. Padwick, Bibliographical Method. An
Introductory Survey (Cambridge & London, 1969). Aangekondigd als de ‘nieuwe McKerrow’
verscheen in 1972 te Oxford A New Introduction to Bibliography van Philip Gaskell. Bijzonder
instructief is De drukgeschiedenis van het Epitalameon van Jan van der Noot door Dr. W.Gs
Hellinga, als bijlage opgenomen in de teksteditie van Van der Noots Epitalameon door Dr.
W.A.P. Smit (Zwolle, 1953). Een boek om voortdurend te raadplegen is Hellinga's Kopij en
druk in de Nederlanden (Amsterdam, 1962). Methodologische doorlichting van de analytische
bibliografie in het belangrijke 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 Bibliographical Society of the University of Virginia, ed. by Fredson Bowers), Vol.
22, 1969, blz. 1-75.
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De moeilijkheid is vooral ook daarin gelegen dat aanwijzingen die ons anders
makkelijk op de goede weg brengen, zoals signaturen en custoden, foliëring of
paginering, hier volkomen afwezig zijn. Maar dat herinnert ons er te rechter tijd aan,
dat ook de binder het in feite hebben moest van diezelfde indicaties, wilde hij de
vellen op de juiste wijze vouwen - als dat nog gebeuren moest - en de katernen in de
juiste volgorde inbinden. De oplossing wordt 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 boekje op de laatste
twee bladzijden voorkomt, terwijl zo'n vers doorgaans toch een plaats krijgt in het
voorwerk van een uitgave. Zijn het titelblad en het laatste blad met Barlaeus' lofdicht
misschien conjunct? En vervolgens: horen blad 2 en blad 11 mogelijk bij elkaar?
Die twee folia presenteren ons achtereenvolgens het opdrachtgedicht en ‘Sondagh’,
en ‘Sondagh’ is nummer 1 in de volgorde van Huygens' handschrift! Enzovoorts:
het derde blad moet dan conjunct zijn met het tiende, het vierde met het negende,
het vijfde met het achtste, het zesde met het zevende. Reconstructie volgens dit
criterium levert precies de ordening die Huygens in zijn manuscript had vastgesteld,
dezelfde die we in Barlaeus' lofdicht weerspiegeld vinden en die met een kleine
variant in de editie van 1647 terugkeert. Er blijft dus geen ruimte voor twijfel: de
binder van het Londense exemplaar heeft inderdaad aanwijzingen in de vorm van
signaturen en custoden al te zeer gemist en dientengevolge de katernen in een andere
orde ingebonden dan de opzet van auteur en uitgever was. Maar die binder wist ook
niet beter. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid de zes losse vellen aangetroffen hebben
zoals ze, mogelijk jarenlang, bewaard gebleven waren: als zes in elkaar geschoven
dubbelbladen (een begrijpelijke manier om niet ingebonden vellen bijeen te houden!).
Dat bij een herschikking der teksten Huygens' eigen volgorde te voorschijn komt is,
dunkt me, voldoende bewijsgrond om voor zeker aan te nemen dat het Londense
exemplaar verkeerd is ingebonden, dat 1645A met andere woorden bibliografisch
opgebouwd was uit zes op elkaar volgende katernen, elk bestaande uit twee folia.
De eerste editie bood de teksten in principe aan - vooropgesteld dat het vouwen en
binden beide correct geschiedden - in de door de dichter beoogde orde.

Volgorde der teksten in het Londense exmplaar. (de lijnen met xx geven de bladen met watermerk
aan)
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Herstelde volgorde, overeenkomstig Huygens' nummering in hs.
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§ 5. De tekst van 1645A naast de handschriften
Bij de vergelijking van de editio princeps met de handschriften ter Koninklijke
Bibliotheek moeten we vooraf bedenken, dat de overgeleverde ontwerpen niet gediend
hebben als kopij voor de zetter. Zoals ze daar voor ons liggen zijn de manuscripten
de ontwerpen van de gedichten, het klad, dat met zijn talrijke doorhalingen en
verbeteringen, zij het in gestolde vorm, iets laat zien van de wording der verzen op
papier. Naar deze ontwerpen heeft de dichter zelf een net-afschrift samengesteld,
zoals we al zagen: het bundeltje dat hij door Barlaeus aan Leonore Hellemans liet
bezorgen en dat voor Hooft een relikwie was te kostbaar om het aan zetters in handen
te geven.11
We weten helaas niet waar dit manuscript gebleven is. Wie weet bevindt het zich
ergens in een particuliere verzameling. Maar al staat het ons niet ter beschikking, uit
de correspondentie van de dichter met Barlaeus weten we dat de opmaak ervan
weerspiegeld wordt in de eerste editie: elk der sonnetten was uitgeschreven op een
afzonderlijk blad, het opdrachtgedicht stellig eveneens, en de sterke gelijkenis van
het titelblad van 1645A met het ontwerp-titelblad onder de handschriften wettigt de
conclusie dat het afschrift een identiek titelblad omvatte. Dit afschrift was door
Huygens als kopij voor de zetter bestemd.
's Dichters bezweringen op dit punt aan het adres van Barlaeus hebben niet gebaat.
De kostbaarheid van het relikwie woog voor Hooft zwaarder dan Huygens' vrees dat
zijn spelling en interpunctie niet gerespecteerd zouden worden. Wat dat aangaat
konden Hooft en Barlaeus de dichter trouwens in alle oprechtheid geruststellen: zij
stonden garant voor een zorgvuldige correctie. Men kan zich voorstellen dat Huygens
met een zucht kennis genomen heeft van de brief waarin Barlaeus dit alles aan hem
meedeelde. Maar geprotesteerd heeft hij blijkbaar niet, de bewaard gebleven brieven
laten daar tenminste niets van zien.
Zo kwam er dan óók een Amsterdamse kopiist aan de transmissie van de tekst te
pas. Zijn kopie vormde, na het afschrift door de auteur zelf, de tweede ‘trap’ tussen
de kladhandschriften en de tekst van de eerste editie. Met die kopie ging de zetter
aan het werk. En daarmee zette het proces in ‘van kopij tot druk’, proces waarin
interpreterende en foutjes makende mensen ter zetterij, in de kamer der correctors,
ter drukkerij tenslotte, allen hun eigen rol speelden. En dan weten we voor dit geval
nog, dat er ook buiten het drukkersbedrijf een paar mensen intensief bij de correctie
van de drukproeven betrokken zijn geweest.
Het spreekt derhalve vanzelf, dat we bij het constateren van verschillen 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 zijn
net-afschrift zijn aangebracht: verfijningen en preciseringen op het punt van
apostroffen, hoofdletters, koppeltekens, interpunctie, spellingcongruentie, die uit het
11

Vergelijk voor begrippen als ‘klad’ en ‘net’ het artikel van P.J.H. Vermeeren, ‘Vastaerts
penn in arrebeyt’, (De Nieuwe Taalgids, 52, 1959, blz. 202-12 en 264-74). Over Huygens'
handschrift en de problemen van translitteratie: Dr. H.M. Hermkens, Bijdrage tot een
hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten (diss. Nijmegen, 1964); zie ook P.
Tuynman in de ‘Verantwoording van de teksteditie’ in Proeven van tekst en commentaar
voor de uitgave van Hoofts lyriek II. Gedichten voor Huygens (Amsterdam, 1968), en de
uitvoerige bespreking van dit werk door Hermkens in het Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde, 85, 1969, blz. 49-67.
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resultaat, de editio princeps, inderdaad hier en daar afleesbaar zijn, al hebben we niet
omtrent ieder afzonderlijk geval de zekerheid dat Huygens de auctor van de variant
is geweest.
Ook waar we er zeker van kunnen zijn dat er een fout in het spel is, weten we
echter niet of we de kopiist van Hooft of de zetter van Blaeu er aansprakelijk voor
dienen te stellen, om nog maar te zwijgen van de correctors binnen en buiten de
drukkerij. Bij de zekerheid dat we met een fout te doen hebben is het in een
tekstgeschiedenis als hier aan de orde is daarom juister om van transmissiefouten te
spreken. Dat wil overigens niet zeggen dat er een gemakkelijke opsomming van
dergelijke fouten mogelijk is. De afbakening van die ‘verzameling’ is in feite nogal
lastig. Een paar grenzen wil ik proberen aan te geven.
Ik laat bij de bespreking van de varianten een aantal verschillen tussen handschrift
en editio princeps buiten beschouwing, aangezien ze met ‘constante’ opposities tussen
Huygens' schrijfgewoonten en kopiisten- en/of typografengewoonten te maken
hebben, maar zonder dat er sprake is van een willekeurig of onwillekeurig ingrijpen
in de aangeboden ‘kopij’. In de editie blijkt bijvoorbeeld de vaste regel gevolgd, dat
proclitische lidwoorden in het handschrift - b.v. in 't pack - losgemaakt worden van
het substantivum. Ik denk ook aan de typografische traditie een woord in de auslaut
met -y en niet met -ij te zetten, terwijl anderzijds in de inlaut -ij-gebruikelijk is. Dan
is er Huygens' intervocalische u voor v in woorden als leuen (‘leven’), die in de
gedrukte tekst altijd v wordt. Men kan zeggen dat Huygens' grafische gewoonte in
dezen achterloopt bij de ontwikkeling in de typografie, die omstreeks 1645 de
intervocalische u allang niet meer kent. Voorts is in
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combinaties als aeij, oij, uij de ij steeds als y gedrukt; ook daarvan heb ik in mijn
betoog geabstraheerd, alsmede van het al of niet aaneenschrijven van woorden als
inden, vanden, van de transmissie 'Tis tot 't Is, van de nummers der gedichten in de
handschriften, de onderschriften en eventuele bijschriften, en kleine spatieverschillen.
Tenslotte, waar het handschrift ons ook na moeizaam vergelijken in twijfel laat over
de vraag of we met een majuskel of een minuskel te 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 het manuscript ons
in het ongewisse laat er tenslotte uitgekomen is. Maar ook hier zullen we onszelf er
telkens aan moeten herinneren, dat tussen handschrift en druk de nodige
tussenpersonen het hunne hebben gedaan.
Wat overblijft is een aantal van ongeveer 170 spelling- en interpunctieverschillen.
Van 25 daarvan durf ik met vrij grote stelligheid te zeggen dat ze verfijningen zijn
die voor rekening van de dichter zelf komen. Ik denk hierbij aan het toevoegen van
een apostrof (9x) of een koppelteken (11x); verder incidentele gevallen als ontsteken
in plaats van onsteken, spann-breed met de voor Huygens karakteristieke
medeklinkerverdubbeling in plaats van het aanvankelijke span-breed in het
handschrift.
Als we van de andere kant beginnen en ons afvragen op welke plaatsen in de
gedrukte tekst de bedoeling van de dichter kennelijk niet is gerealiseerd, dan kom ik
tot een aantal van op zijn minst 65 transmissiefouten. Het merendeel is een kwestie
van spelling en kan dus van geringe betekenis lijken, ofschoon we in gedachten
moeten houden dat Huygens erg graag zijn orthografie gerespecteerd wilde zien. In
strijd met Huygens' spellinggewoonten treffen we in 1645A aan: ey i.p.v. ei (10 x);
z- in de anlaut (7 x), vooral bij het voornaamwoord sijn, dat de dichter altijd met sschrijft ter onderscheiding van het werkwoord zijn (dat op zijn beurt eenmaal met sis afgedrukt); het achtervoegsel -lij(c)k i.p.v. -lick (9 x met -ij- gedrukt); -k i.p.v. -ck
(13 x); het vervallen van de dubbele medeklinker in de auslaut (6x); 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. mé; Oft' i.p.v. Of 't; gelach i.p.v. gelagh; wilt'er i.p.v. wild'er;
een punt i.p.v. een komma aan het eind van ‘Sondagh’ vs 5; een vraagteken i.p.v.
een komma aan het eind van ‘Hemelvaert’ vs 2; het vervallen van de apostrof (5 x);
en dan natuurlijk de fatale fout in vs 12 van ‘Kersmis’, waar light en kwam te staan
voor light. En.
In het 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
verantwoordelijk is, noch dat we aan een fout in de transmissie hebben te denken.
Van de alles bijeen 28 verschillen in interpunctie zijn er enkele zojuist 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 het hoofdlettergebruik is nogal wat wisseling. Na aftrek van de dubieuze gevallen
in het handschrift houden we 31 varianten over: 11 waarin de editie hoofdletter heeft
tegenover een minuskel in het handschrift, 20 waarin de aanvankelijke majuskel
vervallen is. Na wat door anderen inzake Huygens' moeilijk te doorgronden
hoofdlettergebruik te berde is gebracht zou ik, met enige aarzeling, in het midden
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willen brengen, dat men de betekenis ervan voor Huygens' poëzie niet hoeft te
onderschatten om toch vast te stellen dat er dikwijls een zekere willekeur in het al
of niet toepassen van de hoofdletter gelegen kan zijn. De talloze varianten in dezen
in handschriften en edities - en ik voeg erbij: onze eigen onzekerheid, ook als we
met de hand van Huygens vertrouwd zijn geraakt - geven grond aan het vermoeden,
dat de majuskel, al is het hanteren ervan een middel tot stilistische nuancering, in
vele gevallen makkelijk verschijnt maar ook makkelijk verdwijnt. Ook als we de
transmissie in rekening brengen, blijft er een aantal gevallen over waarin het voor
de dichter waarschijnlijk betrekkelijk onverschillig was of er tenslotte in de gedrukte
tekst een hoofdletter te voorschijn kwam of niet. In ieder geval aanvaardde hij zonder
veel moeite, dunkt me, de nodige wisselingen in dit opzicht.
Dit geldt mijns inziens ook voor een goed deel van de varianten die betrekking
hebben op de spelling van klanken waarin Huygens' orthografie zelf geen vaste lijn
volgt, althans een zekere onvastheid vertoont. Ik denk bijvoorbeeld aan gh naast ch
(moght naast mocht), gh naast g (ooghen naast oogen), 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 zijn teksten, maar er
is in allerlei bijzondere gevallen een zekere speelruimte, en niet zelden zal hij een
spelling geaccepteerd hebben - als hij die al opmerkte - ook wanneer die anders
uitviel dan hij oorspronkelijk geschreven had. Naast ‘uitgesproken’ gewoonten - ik
noem de medeklinkerverdubbeling in de auslaut, het suffix -lick, de ck in het woord
als maeckt, de ae in gesloten lettergreep, het onderscheid zijn verbum tegenover
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sijn pronomen - zijn er min of meer marginale zaken waarin de ene mogelijkheid
naast de andere staat zonder dat de dichter tot een definitieve keuze gekomen is.
Het tegendeel van marginaal lijken die varianten waarbij de woordvorm of de
woordkeus in het geding is. Toch zullen we ook hier in het onzekere blijven verkeren
over de oorsprong van de veranderingen. Heeft Huygens zelf in ‘Sondagh’ vs 8 end
in eynd gewijzigd, in ‘Niewe Iaer’ vs 3 dusend in duysend, in ‘Hemelvaert’ vs 11
niet in niets? Deze en dergelijke dubbelvormen komen veelvuldig in zijn handschriften
alleen al voor. Ook durf ik niet Zwaans stellige verzekering over te nemen dat we in
‘Niewe Iaer’ vs 12 de reys van 'teewigh vaderland met van in plaats van naer een
transmissiefout voor ons hebben: alle volgende edities, ook de door de dichter
herziene, handhaven de variant van, en al zegt dat niet alles, het maant ons wel tot
voorzichtigheid bij het trekken van conclusies.12
Er is één geval waarover de correspondentie van Huygens ons zekerheid verschaft.
Dat is de variant boeren boerterij in de editie tegenover hs. jock, noch boerterij in
vs 20 van het opdrachtgedicht. De dichter zelf had in een brief van 19 januari, nog
net op tijd, om die verandering verzocht. Barlaeus zal de correctie in de drukproeven
hebben aangebracht.

§ 6. De geschiedenis van een ‘drukfout’
Huygens wist van jongs af hoe slordig zetters kunnen zijn, en al bij zijn eerste
publikaties in de jaren rond 1620 ergerde hij zich aan de vele drukfouten.13 Dat
punctuele ligt in zijn aard, maar het is vooral een pragmatische zaak. Ook in allerlei
details tracht hij een bedoeling tot uitdrukking te brengen, en al ontgaat de meeste
mensen de nuance van een leesteken, 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 te voeren. Het pragmatische
doel van Huygens' precisie valt af te leiden uit de brief waarmee de dichter de Heilighe
Daghen aan Barlaeus zond. Hij spreekt van ‘een tot zelfverdediging dienstige
voorzorgsmaatregel’ als hij bedingt dat hij bij een eventuele uitgave zelf als corrector
zal optreden. Zelfverdediging! Hij wil niets anders dan dat zijn vaak subtiel
uitgedrukte bedoelingen overkomen. Hij schrijft:
‘Inzake leestekens namelijk en mijn speciale orthografie, ben ik, in poëzie vooral,
gewend, in niet geringe mate angstvallig nauwgezet te zijn. Je weet immers door hoe
licht een punt of haaltje afbreuk kan worden gedaan aan aphoristische zinnen, die
op zichzelf al vrij broos zijn. Evenwel bij het nemen van een afschrift, hoe weinigen
voelen zich dan verplicht tot zorgvuldigheid ten aanzien van een zo onbeduidende
12

13

Vgl. Constantijn Huygens Jr. in een brief aan zijn broer Christiaan van 19-6-1648 over een
ziekte van zijn vader: ‘... dat hij soo qualijck is dat de gansche reis van Borgondien der om
achter gebleven is’ (Oeuvres complètes de Christiaan Huygens I, Den Haag, 1888, blz. 100).
Zie De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven. Uit het Latijn vertaald,
toegelicht en met aanteekeningen voorzien door Dr. A.H. Kan (Rotterdam-Antwerpen, 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 wij waren, niet zelden op
de onwetendheid der drukkers onze aanmerkingen hadden’. Ook de brieven aan Cats in
verband met de uitgave van Kostelick Mall en Voor-hout zijn veelzeggend in dezen.
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zaak... van een ander! Dus, als deze dingen gedrukt worden zou ik zelf als corrector
bij de drukproeven gehaald willen worden. Doch aan niets is mij meer gelegen dan
aan dit: alles wil ik mij liever en zelfs gaarne laten welgevallen, als maar niet
afschriften worden genomen; doe daarvoor asjeblieft je best, mijn beste vriend’.14
Aldus Huygens in zijn brief aan Barlaeus, 12 januari 1645. De, aan 's dichters
bedoelingen gemeten grove, fout die ‘Kersmis’ bevatte kon geen betere illustratie
zijn van het gevaar dat Huygens van de kant van nonchalante kopiisten en zetters
zag dreigen. Het kwam in de bewuste versregel werkelijk aan op die simpele punt.
In de regels die eraan voorafgaan tracht de dichter in geladen zinnen vol paradoxen
de woorden te vinden die het wonder van het Kerstfeest moeten uitdrukken:
God light'er in ons Vleesch; God, Vaderloos op aerde,
God, moederloos bij God; het mede-scheppend Woord;
God, Vader van de maeghd die hem ontfing en baerde,
En nu te voete light. Hier light.

En als om de ontoereikendheid van menselijke woorden bij het mysterie van de
vleeswording van het eeuwige Woord vorm te geven breekt hij zelf zijn zin af. Hij
doet dat volgens zijn gewoonte met een enkele punt. Vervolgens expliciteert hij op
nog een andere manier zijn onvermogen door zijn ziel op te

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.

Constantijn Huygens, Heilighe daghen

13
roepen er maar mee op te houden ongerijmdheden die het menselijk verstand te boven
gaan in rijm te dwingen:
En gaet niet voort,
Mijn ziele, maeckt een end van d'ongerijmde Rijmen:
Ons beste seggen waer ootmoedelick beswijmen.

Het is overbodig te zeggen hoe een essentiële plaats in deze context de afbreking in
regel 12 inneemt. Het gaat hier niet om een aan de tekst vreemde opsiering door een
willekeurige stijlfiguur, de aposiopesis of reticentia, neen, de afbreking doet hier wat
de dichter in de erop volgende woorden zegt, met andere woorden: de reticentia is
ten volle functioneel.
Het is begrijpelijk dat Huygens boos was toen hij de eerste editie opensloeg en
las:
En nu te voete light. Hier light en gaet niet voort,
Mijn Ziele, maekt een end (etc.)

We mogen aannemen dat hij in de exemplaren die hij in de weken na de verschijning
aan vrienden en bekenden toestuurde met zorgvuldige hand een punt in regel 12 van
‘Kersmis’ toevoegde, mogelijk ook van de eerste letter van en (het
ontkenningspartikel) een hoofdletter maakte.
Hoe het zij, een week na het binnenkomen van de eerste exemplaren, op zondag
5 februari, als hij zijn bedankbrief aan Barlaeus schrijft, laat hij duidelijk uitkomen
dat de versregel in kwestie grondig verknoeid is hetzij door de zetter hetzij door de
kopiist, ‘die, door het veronachtzamen van een punt, waarin alle kracht en energeia
gelegen was van een niet ongeestige aposiopesis, van een volzin die onderbroken
werd, bijzonder ongeschikt en slap een doorlopende volzin heeft gemaakt’. Terwijl
Huygens de brief aan het schrijven is, heeft hij geen exemplaar van de editie bij de
hand, evenmin als de ontwerp-handschriften, zodat hij uit het hoofd moet citeren, en
het is de moeite waard te constateren dat hij, zijn aandacht volledig geconcentreerd
op de veronachtzaamde punt, de versregel zelf niet helemaal citeert zoals hij hem
geschreven had. Hij schrijft aan Barlaeus: ‘De versregel staat in de Geboortedag des
Heren (in het Latijn van de brief: “in Natali Domini”), en ik had hem zo zijn vorm
gegeven. Hier leit. en gaet niet verder mijn ziele. Neem de punt ertussen weg, en zie,
hoe onnozel iets er overblijft, dat of niemand verstaat of dat zij die zullen menen het
te verstaan gedoemd zijn te houden voor een retorisch ornament van een dichter, die
wel tot schamens toe verlegen zit’.15
Barlaeus meende het te verstaan. Hij antwoordt op woensdag 8 februari, dat hij
de interpunctie ‘waarover je zo pseudo-tragisch schrijft’ zo heeft aangetroffen in het
afschrift van de kopiist van Hooft, dat zich op dat moment nog steeds ter drukkerij
bevindt.16 Hooft zelf is afwezig en derhalve heeft Barlaeus Huygens' eigen afschrift
niet kunnen raadplegen. Hij vervolgt: ‘Maar ik zie, op mijn erewoord, geen enkele
in het oog vallende wartaal of fout in de uitgegeven exemplaren. De zin is uitstekend:
En nu te voete light. Dit slaat op de moeder en rondt de zin van de voorafgaande
15
16

leit naast light: het is opmerkenswaard dat Huygens deze twee vormen, blijkbaar zonder
stijlverschil, naast elkaar gebruikt.
Dat betekent dus wel, dat de correctie door Barlaeus en Hooft plaats vond aan de hand van
Huygens' eigen afschrift.
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gedachteontwikkeling af, en besluit die. Na die punt spreek je de ziel aan, en zegt in
de trant van een die beveelt: Hier light en gaet niet voort, Mijn siele. lig hier neer,
mijn ziel, en ga niet verder. Ik zie geen enkele wondeplek... Sterker, als je me vergunt,
aan mijn gevoelen - maar misschien mis ik het rechte zintuig - de vrije loop te laten,
zou ik jouw lezing daarbij achterstellen. Ik kan er geen enkele spitsheid in zien,
ingeval je leest: En nu te voete light, hier leit’.
Zwaan verbaast zich terecht over het onbegrip van Barlaeus.17 Die denkt blijkbaar,
dat Huygens leit als een formele variatie op het vlakbij staande light uit de eerste
helft van de versregel bedoelt, en dat dat leit moet worden opgevat als persoonsvorm
bij het herhaalde God van de voorafgaande regels. In ieder geval ging Huygens'
uiteenzetting over de afbreking volstrekt aan hem voorbij. Hoe is dat mogelijk?
Er is reden om aan te nemen dat Barlaeus de versregel van meet af geïnterpreteerd
heeft zoals hij in de zojuist geciteerde passage uit zijn brief deed. Hij leverde zoals
we al zagen in zijn Latijnse lofdicht een soort van inhoudsoverzicht van de Heilighe
Daghen, en over het sonnet ‘Kersmis’ lezen we daar (in de vertaling bij Zwaan):
De heilige kribbe, het armelijk huis, van Christus,
het schamele dak van de verlossende God,

17

Zwaan, blz. 33, noot 2, en vooral blz. 35, noot 2. Over Barlaeus als lezer van ‘moeilijke’
Nederlandse poëzie: de openbare les van Dr. F. Veenstra, Een litterair kunstrechtelijk
triumviraat en heroïsche poëzie (Groningen, 1970), blz. 5.
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aanbidt hij smekend, en op de vuile beddezak
tezamen met hem rustend vindt voor zich een plaats
alwie zijn eigen trots veroordeelt tot dit hooi
en schatten zoekt naast een behoeftig God.18

De door mij gecursiveerde woorden zijn in eerste instantie wellicht een parafrase
van de inzet van ‘Kersmis’, maar het is van daaruit juist zo voor de hand liggend bij
oppervlakkig lezen regel 12 te interpreteren zoals Barlaeus doet. Er ontstaat zelfs
een ‘fraaie afronding’, een aantrekkelijke coherentie in het gedachtenverloop van
het sonnet, het eind sluit bij het begin aan: Christus ligt in de kribbe en de dichter
wekt zijn ziel op daar ook een plaats te zoeken: ‘lig hier neer, mijn ziel, en ga niet
verder’.
Nu is dit lofdicht de directe reactie van de eerste lezer der Heilighe Daghen, medio
januari neergeschreven, nog voor er een kopiist aan te pas was gekomen. Ik durf
daarom de veronderstelling uit te spreken, dat Barlaeus zelf, die later immers ook
nog als corrector optrad, in principe aansprakelijk is geweest voor de transmissiefout
die Huygens zo onverteerbaar vond. Hij had van meet af de punt over het hoofd
gezien, de afbreking niet onderkend, het tweede light in de bewuste regel opgevat
als imperatief tot de ziel gericht. En van die interpretatie kon hij, zoals dat dan gaat,
niet makkelijk loskomen. Sterker, hij was door de ‘vondst’ van Huygens geboeid.
De ziel die zich naast Christus in het hooi van de kribbe vlijt: hij bewonderde de
trouvaille en legde daarvan in zijn lofdicht getuigenis af. Geen wonder dus dat hij,
eenmaal op dit spoor, niet begreep wat Huygens bedoelde met zijn correctie, temeer
daar de dichter zich bij het citeren zelf in dubbel opzicht vergiste (leit i.p.v. light,
verder i.p.v. voort).
Al in de geciteerde brief van 8 februari kon Barlaeus aan Huygens meedelen dat
er een tweede druk op stapel stond. Hij verzocht de dichter haast te maken met het
toezenden van eventuele correcties. Nog in de loop van dezelfde maand stuurde
Huygens een exemplaar van de eerste editie met verbeteringen naar Amsterdam.
Maar op 5 maart ontving hij het exemplaar van Barlaeus terug met de mededeling,
dat het te laat gearriveerd was dan dat met de verbeteringen nog rekening gehouden
had kunnen worden. Met één uitzondering evenwel: ‘Alleen dat Hier leit. van jou
heb ik opgedragen te verbeteren, hoewel èn jij je hebt vergist èn ik; want je autograaf
bevat .hier light. door twee punten ingesloten; jij schrijft, dat gelezen moet worden
hier leit. met één punt. De reticentia begrijp ik nu’.
Zwaan vat deze passage zo samen: ‘Alleen heb ik die ene fout hersteld, volgens
jouw autograaf (cursivering van mij, L.S.). Die kwestie is me nu helemaal helder.
We hadden ons beiden vergist’.19
De vraag is echter wel, waarom Barlaeus, als hij volgens de autograaf heeft
verbeterd, met zoveel nadruk begint met te zeggen: ‘Alleen dat Hier leit. van jou heb
ik opgedragen te verbeteren’. Men zou voorts geneigd zijn te vragen: als het technisch
mogelijk was die correctie nog op tijd in de tweede editie aan te brengen, waarom
kon dat dan niet met de rest van de door de dichter opgegeven correcties? Want het
is toch alsof Barlaeus suggereert: één van de door jou in het gecorrigeerde exemplaar
18
19

Zwaan, blz. 92.
Barlaeus' brief van begin maart 1645: Briefw. IV, blz. 130, nr. 3905; Zwaan, blz. 34-5. Zwaans
samenvatting van die brief: Zwaan, blz. 17.
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aangebrachte verbeteringen heb ik althans nog kunnen bewerkstelligen. Maar het is
waar, hij noemt ook de autograaf.
De zaak ligt m.i. anders dan Zwaan meent. Toen het exemplaar met de
verbeteringen in Amsterdam aankwam, was de tweede editie al van de pers gekomen.
De correctie waarvan Barlaeus melding maakt was geschied naar de brief van Huygens
waarin ‘dat Hier leit. van (hem)’ voorkwam. Hoewel hij 's dichters correctie als een
verslechtering van de tekst beschouwde, had hij de opdracht, zoals hij die verstond,
trouw uitgevoerd. Het moet een pijnlijk moment voor hem geweest zijn, toen hij
Huygens' gecorrigeerde exemplaar in handen kreeg en daarin precies aantrof wat de
dichter wilde. Dat is ook het ogenblik geweest, waarop hij de reticentia eindelijk
begreep, te laat evenwel om de nieuwe uitgave dienovereenkomstig te wijzigen. Te
laat ook klopte hij ten huize van Hooft aan om nog eens een blik in Huygens' autograaf
te werpen teneinde de kwestie nu dan ook tot op de bodem uit te zoeken.
In de tweede editie stond, naar ik met zekerheid aanneem, zwart op wit Barlaeus'
onbegrip te lezen in de tekstredaktie van de bewuste versregel:
En nu te voete light, hier leit. en gaet niet voort,

Maar we moeten de tekstbezorger geven wat hem toekomt: hij had enig excuus, en
dat grijpt hij 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 stelligheid spreek over de redaktie van een
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versregel uit een boekje dat ik niet onder ogen heb gehad. Ik meen dat te mogen doen
op grond van de omstandigheid, dat er drie latere edities zijn die leit in plaats van
light hebben. Het zijn de uitgaven van 1648, 1661 en 1663, waarover ik verderop
nog meer hoop te zeggen. De versregel is daar aldus uitgevallen:
1648 En nu te voete light, hier leit. en gaet niet voort,
1661 En nu te voete light, hier leit, en gaet niet voort,
1663 En nu te voete light, hier leyt. en gaet niet voort

Het zijn ook alleen deze drie edities, die na light een komma hebben. Dat kan mijns
inziens moeilijk een toevallige overeenstemming zijn met wat Barlaeus schreef in
zijn brieven van 8 februari en begin maart. Uit het vervolg zal blijken dat de editie
van 1648 uiterst nauwkeurig bij 1645A aansluit, maar onder de zeer weinige
verschillen springen het leit van ‘Kersmis’ vs 12 en de zojuist gereleveerde komma
meteen in het oog. Dat sluit weer precies aan bij Barlaeus' mededeling dat er voor
correcties geen gelegenheid meer was geweest, met uitzondering juist van dat hier
leit. De aansluiting van 1648 bij 1645A loopt dus via 1645B.
De edities van 1648, 1661 en 1663 zullen voorts blijken alle drie tot stand gekomen
te zijn buiten Huygens' medeweten, terwijl de editie van 1647 zeker wèl met 's dichters
voorkennis is uitgegeven, en daarin luidt de regel:
En nu te voete light. Hier light. En gaet niet voort

We mogen met al deze feiten voor ogen tot de slotsom komen dat Barlaeus het er in
de tweede editie van 1645 (:1645B) niet beter op gemaakt heeft. Pas de Haagse editie
van 1647 gaf de regel in gedrukte vorm zoals de dichter hem hebben wou.

§ 7. Present-exemplaren.
Van 27 januari tot 3 februari 1645 schreef Huygens een zestal gedichten als
begeleidingsverzen bij het toesturen van present-exemplaren aan verschillende van
zijn vrouwelijke kennissen. Zwaan heeft de teksten in zijn uitgave opgenomen.20 Dat
gaf een der recensenten aanleiding zich af te vragen of Huygens misschien door die
vriendschappen een inspirerende stimulans voor zijn poëzie ontving.21
Wie enigszins thuis is in Huygens' werk weet dat het milieu van de dichter, met
inbegrip van zijn vriendinnen, een belangrijke factor is geweest in zijn creativiteit.
Intussen speelt er in het feit dat de dichter zijn Heilighe Daghen met
opdrachtgedichten juist aan vriendinnen toezond iets anders mee; dit, dat die
20

21

Zwaan, blz. 115-33. Het befaamdst is het uitvoerige gedicht aan Tesselschade met de aanhef
‘Komt, Tessel, uijt de Miss en uijt het misverstand’. Huygens disputeerde juist ook in de
winter van 1644-1645 hevig met Tesselschade over het rooms-katholicisme; hij kon er maar
niet in berusten dat zij het pad naar Rome terug ging.
Lode Roose, ‘Zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde. Studieën en tekstuitgaven’ in
Dietsche Warande en Belfort, 115e jg., 1970, blz. 697: ‘Het is opvallend hoe alle
opdrachtsgedichten waarmede Huygens het wegschenken van zijn boekje begeleidde, tot
dames gericht zijn. Was de vriendschap van een vrouw misschien ook voor hem een
inspirerende factor?’ Vergelijk ook Barlaeus’ lofdicht, vss 21-4.

Constantijn Huygens, Heilighe daghen

Nederlandse poëzie ook voor de dames verstaanbaar was, anders dan de Latijnse
bundel die Huygens in het voorafgaande jaar, ook door toedoen 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
Heilighe Daghen evenmin veronachtzaamd, al moesten zij het stellen met een
exemplaar zonder opdrachtvers. De briefwisseling van Huygens laat ons zien, dat
tenminste vier ‘mannen’ met de Heilighe Daghen begiftigd werden: Jacobus Revius,
Daniël Heinsius, Cornelis Boey en Marcus Zuerius Boxhorn.22 Bovendien bood de
dichter zijn bundel, mèt opdrachtvers, aan de befaamde bloemschilder Daniël Seghers
aan. Gezien de datering van het vers, 10 maart 1645, zal dat de tweede druk geweest
zijn. Het opdrachtgedicht moet bij de door Zwaan opgenomen verzen gevoegd
worden.
Revius was de eerste die door de dichter met het boekje werd bedacht. Dat is
minder opmerkelijk dan het kan lijken. Het eerste contact tussen Huygens en Revius
kwam voorzover valt na te gaan tot stand in februari 1642, toen Revius zich nog
maar pas in Leiden had geïnstalleerd en zijn nieuwe werk als regent van het
Staten-college was begonnen. Op aandringen van een gemeenschappelijke kennis,
de Leidse hoogleraar in de botanie Adolphus Vorstius, zond Revius toen de
verzamelbundel van zijn Nederlandse poëzie,

22

Brieven waarin de Heilighe Daghen genoemd worden: aan Revius (Briefw. IV, blz. 123, nr.
3887), aan Heinsius (Briefw. IV, blz. 124, nr. 3890), van Cornelis Boey, advokaat te Den
Haag, tevens literator (Briefw. IV, blz. 125, nr. 3891), van M. Zuerius Boxhorn (Briefw. IV,
blz. 132, nr. 3908). Boxhorn was hoogleraar te Leiden en heeft veel met Huygens
gecorrespondeerd.
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de Over-ysselsche Sangen en Dichten, aan Huygens toe.23 Vorstius moet beseft hebben
dat Revius' poëzie in de buurt van die van Huygens kwam: met een diepe achtergrond
aan eruditie en geverseerdheid in de klassieken en de oud-christelijke schrijvers,
maar in een verschijningsvorm die de directheid van de volkstaal niet was
kwijtgeraakt. Zeker geldt dit voor beide figuren: bij al hun diepzinnigheid en spel
met de taal is hun taalgebruik ‘ergens’ echt nationaal, bij een wezenlijke verwantschap
in geestelijk opzicht, calvinisten als ze immers allebei zijn die als dichters de poespas
van de klassieke godenwereld, om maar iets te noemen, nu ook weer niet zo erg au
sérieux nemen. Allebei zijn ze nog gevormd door de eerste generatie der ‘geuzen’,
‘zonen’ van Marnix als het ware: van een fabelachtige geleerdheid, maar zonder er
hun eenvoud bij te hebben verloren; met iets van de ruigheid der opstandelingen,
nog in staat fel uit te schieten tegen alles wat rooms is; iets alsof de heugenis aan de
martelaren nog in hen brandt.
Huygens bedankt in een vriendelijk briefje voor de toezending van Revius'
gedichten.24 Is het toeval dat hij een korte tijd later zijn allereerste avondmaalsgedicht
schrijft? Heeft de lectuur van Revius hem ertoe gebracht? Hoe het zij, als Huygens
in 1644 door Barlaeus zijn Latijnse poëzie laat bundelen in de Momenta desultoria,
hoort Revius tot degenen die een exemplaar ten geschenke krijgen.25 Die talmt nogal
met zijn bedankje, maar in januari 1645 komt hij er toch toe. Met zijn brief van de
20ste van die maand stuurt hij tevens een ‘tegengift’, een exemplaar van de door
hem verbeterde Psalmen van Datheen.26 Dat moet een boekje naar Huygens' hart
geweest zijn, want de zaak van het zingen in de kerk zat hem erg hoog. Hij plaatste,
zoals hij gewoon was, op het titelblad van het boekje zijn motto ‘Constanter’ en het
jaartal ‘1645’, alsmede onder Revius' naam de woorden ‘don. Aut.’ - ‘donatio
Autoris’, ‘geschenk van de auteur’. Op het schutblad schreef hij, toen of later, een
Engels citaat met betrekking tot de psalmberijming. 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 huis heeft, vrijwel meteen aan Revius denkt. Op de laatste
dag van januari stuurt hij hem een present-exemplaar.
Een dag later gaat er nog een exemplaar naar Leiden, bestemd voor Daniël Heinsius.
Het heeft zin ook die naam even met nadruk te noemen, juist in verband met de
Heilighe Daghen. We zullen de betekenis van Heinsius voor de ‘christelijke’ poëzie
in de Nederlandse cultuur van de zeventiende eeuw niet gauw overschatten. Het is
wel zeker dat het illustere voorbeeld van de beroemde geleerde van buitengewoon
belang is geweest voor de opvlucht van op de Heilige Schrift georiënteerde poëzie
in de decennia na de publikatie van de Lof-sanck van Jesus Christus van 1616. In de
23
24
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26
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Briefw. III, blz. 265, nr. 2943; vgl. hierbij ook brief nr. 2945.
Briefw. III, blz. 267, nr. 2953 (17-2-1642).
Briefw. IV, blz. 31, nr. 3670 van Hendrik Bruno aan Huygens, gedateerd 9-8-1644; zie ook
Briefw. IV, blz. 65, nr. 3743.
Briefw. IV, blz. 120, nr. 3878.
Huygens laat zijn motto ‘Constanter’ op het titelblad van zijn eigen uitgaven afdrukken, vgl.
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 zijn boekenbezit schreef Huygens zijn motto, vgl.
behalve het hier genoemde boek verschillende voorbeelden in het Huygens-museum op
Hofwijck te Voorburg.
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indien al niet zo ontstane dan toch aldus krachtig gestimuleerde traditie van
‘schriftuurlijke’ poëzie horen ook de Heilighe Daghen thuis. Dat doet overigens - ik
hoef het nauwelijks te zeggen - niets af aan de authenticiteit en de echt Huygensiaanse
vormgeving van de sonnetten. Het plaatst ze slechts in hun historische context.28
Op de figuren van Cornelis Boey en Marcus Zuerius Boxhorn wil ik nu niet nader
ingaan. Ze horen bij die talloze intieme en minder intieme kennissen van Huygens
die we in zijn biografie de revue zien passeren, door hun veelheid niet van minder
belang, elk op zijn eigen manier, maar wel verbijsterend voor ons als we onze
simplificerende voorstellingen naast die overvolle realiteit plaatsen.
Voor een klein stukje van die realiteit wil ik nog even aandacht vragen. In het
begin van maart 1645, als de tweede editiè al uitgekomen is, geeft Hooft, dan nog
steeds te Amsterdam verblijvend, een exemplaar - van die tweede editie naar het me
toeschijnt - mee aan een predikant die, zijn bescheiden proporties ten spijt, een aparte
gestalte vormt: Franciscus Martinius, pastor van de kerk te Epe op de Veluwe. Het
boekje was niet voor Martinius zelf bestemd, hij bracht het op verzoek van Hooft
over naar de predikant van Vaassen, Conradus Goddaeus, met wie hij als collega en
literator bevriend

28

De Lof-sanck van Jesus Christus in: Bacchus en Christus. Twee Lofzangen van Daniel
Heinsius, opnieuw uitgegeven door L.Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan (Zwolle,
1965).
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was. Ik denk trouwens dat Martinius op zijn terugreis naar de Veluwe ook voor
zichzelf een exemplaar meevoerde in zijn bagage.29
Habent sua fata 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 nu teruggevonden Londense
exemplaar, geen spoor meer te bekennen.

§ 8. De Haagse editie van 1647.
De editie die in 1647 bij Jan Vely,30 boekverkoper wonende in de Gortstraet, te Den
Haag verscheen, is om verschillende redenen interessant. Er zijn niet veel exemplaren
van overgebleven, de grote Nederlandse bibliotheken bezitten het boekje niet, behalve
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (sign. 504 B 263) en het Museum
Meermanno-Westreenianum, eveneens in Den Haag (sign. M 143 H 40). Ik heb beide
exemplaren nauwkeurig vergeleken, maar geen tekstverschillen gevonden.
Het titelblad luidt:
Constantin Hvygens / Ridder, / Heere van Zuylichems, ende
Geheymschrijver / van sijn Hoogheyt, den Prins van Oranjen / HEILIGHE
DAGHEN. / Nieuw-Jaers-gift / Aen Vrouw / Leonore Hellemans, /
Drostinnevan Muyden. / Uuytgegeven (sic) door de Professor / Caspar
Barlaevs. / 's Gravenhaghe, / By Ian Vely, Boeckverkooper, woonende
inde / Gortstraet. In 't Jaer 1647.
Het formaat is kwarto. Collatie: A B 4 - dat wil zeggen, dat het boekje 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 zijn dus in totaal 16 bladzijden.
Deze zijn ongepagineerd. Het boekje heeft, behalve signaturen, ook custoden. De
inhoud: A1r: titelblad; A1v-A3r: In Nobilissimi Viri (etc.), lofdicht, ondertekend C.
Barlae vs; A3v-A4r: Aen Vrouw Leonore Hellemans, Drostinne van Muyden; A4v:
Sondagh; B1r: Niewe-Jaer; B1v: Dry-Koninghen-Avond; B2r: Goede Vrydach; B2v:
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P.C. Hoofts Brieven, ed. - Van Vloten, IV (Leiden, 1857), blz. 166-7, nr. 907, brief aan
Goddaeus: ‘... Het oovervoeren van dit pak dar jk den Heere Franciscus Martinius verghen:
de neevens U Ed. tot een bewijs dient, dat het den doornen van dat gewest aan maght mangelt
om de roozelaars te verstikken’. Deze brief (van 7-3-1645) ook in de Bloemlezing uit de
brieven van Pieter Corneliszoon Hooft door Dr. H.W. van Tricht (Zutphen, z.j.), blz. 147-8.
Van Trichts interpretatie van die ‘roozelaars onder de doornen’ als ‘rekkelijken onder de
drijvers’ beschouw ik als een sterk staaltje van inlegkunde. Vgl. ook Van Trichts biografie
van Hooft (Arnhem, 1951), blz. 102, 155, 162-3 en 200, alsmede de aantekening 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 voorjaar (van 1645) gaf Martinius
een groot Treurgedicht over 't Lyden Christi uit, dat Hooft geestdriftig bewonderde, vgl.
Hoofts Brieven, ed. - Van Vloten, IV, blz. 182-3, nr. 918.
Voor Jan Vely (ook Veeli gespeld) zie E.F. Kossmann, De Boekhandel te 's-Gravenhage tot
het eind van de 18de eeuw (Den Haag, 1937), blz. 424-6.
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Paeschen; B3r: Hemelvaert; B3v: Pinxteren; B4r: s'Heeren Avontmael; B4v: Kersmis;
daaronder ‘EYNDE’.
Interessant is om te beginnen het feit van de uitbreidingen op het titelblad. Direct
na de naam van de dichter is het woord ‘Ridder’ toegevoegd (Huygens was in 1622
door de Engelse koning tot ridder geslagen), en na de woorden ‘Heere van
Zuylichems’ en vóór de naam van de bundel is ingelast ‘ende Geheymschrijver / van
sijn Hoogheyt, den Prins van Oranjen’, een mededeling die na de tweede naamval
in het woord ‘Zuylichems’ syntactisch in de lucht blijft hangen, en daardoor des te
sterker de indruk maakt een in de kopij voor de editie 1647 bijgeschreven toevoegsel
te zijn.
Als we ervan uitgaan dat de Haagse editie met medeweten van de dichter tot stand
is gekomen, ja dat hij zich naar het zich laat aanzien met de kopijvoorbereiding heeft
beziggehouden, dan wordt de dubbele uitbreiding op het titelblad een boeiend gegeven
in het kader van Huygens' biografie. De secretaris van Zijne Hoogheid had het in de
jaren na 1645 niet gemakkelijk. We kunnen daarover lezen in Worps
levensbeschrijving van Huygens in de zes delen van de Briefwisseling. Gedurende
de veldtocht van 1646 al, toen Frederik Hendrik nauwelijks nog een gezonde dag
beleefde, wist een zekere François van der Lee zich bij de zieke Prins in te dringen
en Huygens op alle mogelijke manieren de voet dwars te zetten en te beledigen. Er
werd tegen Huygens geïntrigeerd, en het liep erop uit dat hij begin februari 1647
beschuldigd werd van veronachtzaming van zijn ambt. Als Worp gelijk heeft zijn
het vooral ook Huygens' ambtgenoten geweest die flink hebben meegedaan om te
trachten hem achteruit te zetten.
Er werd voorts ook in breder verband zonder schroom geïntrigeerd aan het hof.
Er waren scherpe tegenstellingen inzake de politiek, voor of tegen de op handen
zijnde vrede, en de ziekte van de Prins zal er ook toe hebben bijgedragen dat er op
ruime schaal werd gekonkeld en met ellebogen gewerkt. In maart 1647 kwam het
overlijden van de Prins. De verzuchting die Huygens'

Constantijn Huygens, Heilighe daghen

18
dagboek bij de vermelding van zijn meesters dood bevat - ‘Deus misereatur Populi
sui’, ‘Moge God zich over zijn volk ontfermen’ - laat zien dat hij de toekomst donker
inzag. Het gevoel een feitelijk steunpunt aan het hof te zijn kwijtgeraakt kan zich
gemakkelijk meester hebben gemaakt van de al wat ouder wordende secretaris, die
door de jonge Willem II allicht minder vertrouwelijk, of zelfs met minder respect
dan Huygens gewoon was, tegemoet getreden werd. Hoe dan ook, alle omstandigheden
waren ernaar om Huygens momenten van onzekerheid te bezorgen omtrent zijn
positie of tenminste zijn aanzien en invloed aan het hof. En is het nu niet alsof hij
met de toevoegingen op het titelblad van de editie-1647 openlijk proclameert dat er
geen twijfel over zijn titels aan het hof mogelijk is? Alsof hij zijn benijders
publiekelijk attendeert op zijn rechtspositie?31
De tekst van 1647 onderscheidt zich, vergeleken bij die van 1645A, door een groot
aantal verbeteringen, dat wil zeggen, door varianten die een terugkeer naar de versie
van het handschrift inhouden. Ik heb in 1647 een aantal van ongeveer 110 verschillen
met 1645A gesignaleerd (spelling, interpunctie, het uitvallen van een paar woorden,
etc.), het Latijnse lofdicht buiten beschouwing gelaten, en van dat overigens vrij
kleine getal zijn er niet minder dan 45 gevallen van herstel van de tekst
overeenkomstig Huygens' spellinggewoonten. In tegenstelling dus met wat meestal
gebeurt bij een volgende editie, die de fouten van de vorige overneemt en er nieuwe
aan toevoegt, hebben we hier duidelijk te maken met een tendens in de richting van
tekstherstel. Daarom kunnen we veilig aannemen, dat de auteur zelf aan de
kopijvoorbereiding heeft deelgenomen.
De vraag kan rijzen: zijn daar de handschriften bij te voorschijn gehaald? We
hoeven die mogelijkheid niet uit te sluiten, maar noodzakelijk is de veronderstelling
van zo'n terugkeer naar de bron allerminst. Ik heb bij tekstvergelijking van ander
werk van Huygens geconstateerd, dat hij kennelijke corrupte plaatsen in latere edities
niet herstelt door naar de oorspronkelijke versie terug te grijpen, maar door nieuwe
varianten te creëren, die bewijzen dat hij niet alleen de oorspronkelijke redaktie
negeert maar die ook eenvoudig vergeten is. Eén voorbeeld moge volstaan om dit te
illustreren. Het is uit Hofwijck, en wel vs 1884 volgens de telling van Worp en
Eymael2. De dichter heeft het daar over het plezier dat de menselijke natuur beleeft
aan verandering - ‘weer 't vervelende varietas delectat!’ roept Eymael in zijn annotatie
uit En daer door yeder een all dat hij derft bemint.
Aldus het handschrift van Hofwijck, in het najaar van 1651 voltooid. Via het
intermediair van het afschrift door een kopiist is de versregel vrij getrouw in de eerste
editie van 1653 overgekomen:
En daer door yeder een all dat hy derft bemint:

Met die tekst als kopij maakte de zetter van de Koren-bloemen van 1658 daarvan,
met volstrekt voorbijzien van de strekking van de passage:
En daer door yeder een al dat hy heeft bemint:
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Huygens' moeilijkheden in de jaren 1646-47: Briefw. IV, in de Inleiding, blz. XI e.v.
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Er is weliswaar niets anders gebeurd dan dat het woordje derft bij vergissing
vervangen is door heeft, maar intussen is de betekenis volslagen in haar tegendeel
verkeerd en de regel in de lucht komen te hangen.
Ongeveer in het jaar 1670 maakt de dichter de Koren-bloemen gereed voor een
tweede editie en bij de kopijvoorbereiding gaat hij uit van een exemplaar van de
editie van 1658. Hij stuit dan ook op de grove fout in de geciteerde regel - als hij die
al niet eerder aangestreept had -, en restaureert de regel, maar kennelijk met de
redaktie van 1658 als uitgangspunt en zonder zich te herinneren hoe de tekst
oorspronkelijk luidde, want het resultaat is:
En daer door yeder, wat hy niet en heeft, bemint:32

Het voorbeeld staat niet alleen, en het materiaal dat ik op dit punt ter beschikking
heb wijst steeds diezelfde richting uit: ook bij ingrijpende correcties kwamen er geen
manuscripten op tafel. Daarom, als we van terugkeer naar de versie van het handschrift
spreken, betekent dat voor de editie 1647 van de Heilighe Daghen, dat Huygens met
een exemplaar van 1645 (A of B) als legger de tekst gecorrigeerd heeft
overeenkomstig zijn spellinggewoonten: de ey wordt weer ei (11 x), de -k weer -ck
(8 x), de -ij- in -lijck weer -i- (5 x), de z- in het pronomen zijn weer s- (3 x). Daarnaast
worden er verfijningen aangebracht die nog niet in vorige versies optraden:

32

Voor Hofwijck vs 1884 zie Worp, IV, blz. 314; editie-Eymael2 (Zutphen, 1920), blz. 94;
editie-Vermeeren (offsetdruk naar de eerste editie van 1653, Wassenaar, 1967), blz. 74.
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apostroffen toegevoegd, verdubbeling in de auslaut toegepast. Met name in de
interpunctie is klaarblijkelijk 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 interesseert is de twaalfde regel uit ‘Kersmis’, en ik heb
al laten zien dat die juist hier voor het eerst in overeenstemming is gebracht met
Huygens' bedoeling - afgezien even van de komma aan het eind van de regel, die, al
of niet door toedoen van de dichter, vervallen is.
Het zal duidelijk zijn 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 zijn aperte zetfouten (in de bijlage is
er sic achter geplaatst), b.v. het hinderlijke wegvallen van de woorden God Soon in
‘Sondagh’ vs 12. Er zijn buitendien onjuistheden uit 1645 blijven staan, zoals de
punt aan het eind van ‘Sondagh’ vs 5. Op grond van deze en dergelijke fouten kan
men zich afvragen of de dichter wel bij de correctie van de proeven betrokken is
geweest. Het lijkt niet voor de hand te liggen. En zo is met 1647 al evenmin het ideaal
van precisie bereikt.
In deze paragraaf is de vraag nog niet behandeld of de kopij voor 1647 gevormd
werd door een exemplaar van 1645A of van 1645B. Een van die twee, ik heb het al
gezegd, heeft stellig gediend als de legger, waarin de auteur zijn verbeteringen
bijschreef. Welke van de beide edities van 1645 dat geweest is, zullen we pas kunnen
bepalen als 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
te 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, blz. 31, noot 1), terwijl Penon reeds bijna een eeuw
geleden, in zijn Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, een
uitvoerige beschrijving van het boekje en zijn inhoud leverde. Ik heb gebruik gemaakt
van het exemplaar in de Amsterdamse universiteitsbibliotheek, signatuur 1304 E 39.
De Heilighe Daghen staan afgedrukt op de bladen K2recto tot K4verso. Het lofdicht
van Barlaeus ontbreekt.33
De reden waarom ik met de behandeling van deze uitgave afwijk van de
chronologie is gelegen in de omstandigheid dat de tekst in de Amsterdamse
bloemlezing ongetwijfeld teruggaat op 1647. Het bewijs daarvoor acht ik geleverd
in het vaststellen van het feit, dat alle interpunctievarianten waardoor 1647 zich van
1645A en van 1648 onderscheidt in de bloemlezing opnieuw verschijnen, in
combinatie trouwens met andere alleen in 1647 en niet in 1645A en 1648 optredende
eigenaardigheden. De regel met de herstelde ‘fatale’ fout in ‘Kersmis’ is letterlijk
33

Over de Verscheyde Nederduytsche Gedichten: Dr. Georg Penon, Bijdragen tot de
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Eerste deeltje (Groningen, 1880), blz. 1-75.
Over Huygens' verzen in de Amsterdamse bloemlezing: blz. 25-7. Het werk verscheen bij
Lodewyck Spillebout; vergelijk voor deze: Kleerkooper-Van Stockum, I, blz. 768-9.

Constantijn Huygens, Heilighe daghen

gelijk aan de redaktie ervan in de Haagse editie. Ik meen dat het overbodig is andere
voorbeelden te citeren.
Voor de rest is de zetter van de tekst in de bloemlezing geheel eigen wegen gegaan.
Hij grijpt volkomen willekeurig in inzake de spelling en de woordvorm, zodat de
vraag rijst: wist Huygens dat zijn sonnettenreeks in de Verscheyde Nederduytsche
Gedichten zou worden opgenomen? Ik geloof dat het antwoord ontkennend moet
luiden. Dat blijkt wel uit het gedicht dat direct op de Heilighe Daghen volgt, het
bekende scherpe vers waarmee Huygens zijn boekje in het begin van februari 1645
toezond aan Maria Tesselschade - een van die opdrachtgedichten waarover ik in een
vorige paragraaf sprak. De bloemlezing van 1651 bood het gedicht voor zover wij
weten voor het eerst aan het publiek aan. Maar dat gebeurde kennelijk zonder dat de
auteur eraan te pas gekomen was, want de kopij was in zo'n slechte conditie, dat de
zetter zich verplicht voelde bij de gedrukte tekst te vermelden dat hij een aantal regels
eenvoudig had moeten overslaan. Bij vooroverleg met de auteur zou zoiets uitgesloten
zijn geweest.34
De volgorde der sonnetten in de bloemlezing is als volgt: 1. Sondagh; 2. 's Heeren
Avondtmael; 3. Nieuwe Jaer; 4. Dry-Koningen-Avondt; 5. Goede -Vrydagh; 6.
Paeschen; 7. Hemelvaert; 8. Pincxteren; 9. Kersmis. De verschuiving van
‘Avondtmael’ van de achtste naar de tweede plaats komt, gezien het zojuist betoogde,
niet voor rekening van Huygens.
In het jaar 1659 zag een tweede druk van de Verscheyde Nederduytsche Gedichten
het licht. Er zijn exemplaren die Leiden als plaats van uitgave noemen en Jacobus
Burghorn als de boekverkoper voor wiens rekening de

34

Vergelijk voor de corruptie van de tekst van het gedicht aan Tesselschade in de bloemlezing:
Zwaan, blz. 132.
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uitgave gedaan is, andere exemplaren vermelden Amsterdam met Gerrit Willemsz.
Doornick als boekverkoper. Deze tweede uitgave is overigens zoals Penon ook
meedeelt in alles aan de eerste gelijk, zozeer, dat zelfs de klacht over de corrupte
tekst van de kopij van het gedicht aan Tesselschade onveranderd herhaald wordt,
ofschoon inmiddels in 1658 de eerste editie van de Koren-bloemen met de integrale
tekst verschenen was.
Aangezien de beide edities der Verscheyde Nederduytsche Gedichten buiten
Huygens om tot stand gekomen zijn, meen ik dat het niet nodig is een aparte bijlage
met de varianten die erin voorkomen te geven.

§ 10. De editie van 1648
Bij de studie van de editie van 1648, door Tymen Houthaeck35 in Amsterdam gedrukt,
heb ik gebruik gemaakt van het exemplaar in de universiteitsbibliotheek te
Amsterdam, signatuur Broch. 275-6, alsmede van een exemplaar ter Koninklijke
Bibliotheek 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 universiteitsbibliotheek bevindt.36
De titel geeft het volgende aan:
Constantin Huygens / Heere van Zuylichems / HEYLIGE DAGEN. / Niewe
Jaers-Gift / Aen Vrouw Leonore Hellemans / Drostinne van Muyden. / Uytgegeven
door de Professor / Caspar Barlaeus. / cI I c xlv. / [vignet] / t'Amsterdam, /
Gedruckt by Tymen Houthaeck. / Voor Dirck Cornelisz. Houthaeck / Boeckverkooper.
M D C XLVIII.
Het boekje is in kwartoformaat. Collatie: A B4 - net als in de editie van 1647 dus
twee katernen van elk acht bladzijden, dat is 16 bladzijden in totaal. Deze zijn
ongepagineerd. Er zijn signaturen, maar geen custoden, op één na: onderaan de eerste
bladzijde van de twee waarop Barlaeus' lofdicht staat afgedrukt. De inhoud: A1r:
titelblad; A1v: blanco; A2r-A2v: In Nobilissimi viri (etc.), lofdicht, ondertekend C.
Barlaeus; A3r: Aen Vrouw / Leonore Hellemans / Drostinne van Muyden; A3v:
bianco; A4r: Sondagh; A4v: Niewe Jaer; B1r: Dry Coninghen Avond; B1v: Goede
Vrydagh; B2r: Paeschen; B2v: Hemelvaert; B3r: Pinxteren; B3v: 's Heeren
Avontmael; A4r: Kersmis; A4v: blanco.
Het boekje is in alle bekende exemplaren ingebonden met:
Geestelikke / Door-zichten / Op / Constantin Huygens, / Ridder, / Heere van
Zuylichems, en Geheym-Schryver van zijn / Hoogheid den Prince van Oranjen, &c.
/ Hailige Dagen. / Beneeven een / Kars-dagh / Aen den Zelfden / [vignet: fontein
met het woord ‘eeuwigh’] / t'Amsterdam, Gedrukt by Tymen Houthaeck, / Voor
Dirck Cornelisz. Houthaeck, / Boeckverkooper. M D C XLVIII.
Met voorafgaande ‘franse titel’: Constantin Huygens / Heere van Zuylichems /
Heylige Dagen. / Met een By-voeging der / Geestelikke Door-zichten / Door / Jan
Zoet. - Althans in het Amsterdamse exemplaar gaat deze franse titel dadelijk vooraf
aan het boekje van Zoet; in het Haagse en ook in het Leidse exemplaar gaat hij vooraf
35
36

Over Houthaeck (Sr. en Jr.): Kleerkooper-Van Stockum, I, blz. 281-5.
Zwaan, blz. 13, noot.
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aan het titelblad van de Heylige Dagen, zoals blijkens de inhoud van de franse titel
ook de bedoeling was.
Het formaat van de Geestelikke Door-zichten is gelijk aan dat van de Heylige
Dagen. De collatie geef ik in het bijgaande schema, dat het Amsterdamse exemplaar
als uitgangspunt heeft. Men kan eraan zien, dat de Heylige Dagen van 1648 een
zelfstandige bibliografische eenheid vormden, afzonderlijk verkoopbaar, maar door
de franse titel ook verenigbaar met Zoets merkwaardige boekje, dat een soort van
spiritualistische commentaar op de Heylige Dagen bevatte.37 Katern B van de
Door-zichten, bestaande uit de twee bladen B2 en B3, is zeker met de conjuncte
bladen waarop respectievelijk de franse titel en ‘B1’ voorkomen uit een en hetzelfde
vel gemaakt, d.w.z. in dezelfde binnen- en buitenvorm gezet en afgedrukt - de
bladzijden B1r, B2v, B3r en de blanco versozijde van het franse titelblad in de
buitenvorm, de bladzijden B1v, B2r, B3v en de franse titel in de binnenvorm. Het is
voor wie zich een voorstelling wil vormen van de opbouw van een boekje als dit
nuttig de katernen met tweemaal gevouwen blaadjes na te bootsen.

37

Zoet schreef zijn wonderlijke commentaar op de Heilighe Daghen in januari 1647 en stuurde
het gedicht aan Huygens, die met een kort puntdicht op Zoets kritiek reageerde, zie Worp,
IV, blz. 120-1. Zie Zoets eigen aantekening over datum en verzending van zijn commentaar
op rijm in de Geestelikke Door-zichten, blz. B1 verso, geciteerd door Zwaan, blz. 13, noot.
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Het eerste dat opvalt bij de tekstvergelijking met betrekking tot de editie van 1648,
vooral nadat we 1647 onder ogen hebben gehad, is, dat deze nieuwe Amsterdamse
editie met voorbijgaan van 1647 rechtstreeks bij 1645 (A of B) aansluit. In het
algemeen lijkt er, als we zien hoe weinig verschillen er zijn tussen de tekst van 1645A
en 1648, een uiterst nauwkeurige overeenstemming met de ‘kopij’ nagestreefd, met
inbegrip van de opmaak: het Latijnse lofdicht is bijvoorbeeld op precies dezelfde
wijze over twee bladzijden verdeeld, zodat de enige custode in de beide edities zelfs
hetzelfde woord Crucem is; in beide edities ook beslaat het opdrachtgedicht slechts
één bladzij.
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’, zijn zelfs tot in alle details identiek, en dit is volstrekt
uniek in de tekstgeschiedenis van de Heilighe Daghen.
Daarbij komt nog dat een flink gedeelte van de verschillen in 1648 t.o.v. 1645A
bij nadere beschouwing berust op bewust ingrijpen van de typograaf. Het valt namelijk
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 te krijgen en nam zijn toevlucht tot een gebruikelijk middel: hij liet in
een woord als oock de c weg, in woorden als Sondagh en coningh de h. Dit
verschijnsel doet zich elf maal voor, en dat maakt het totaal der varianten in zekere
zin nog geringer.
Onder het minieme getal der verschillen met 1645A springt des te sterker naar
voren: a. het uitvallen van 't in vs 10 van ‘Niewe Jaer’ (: ‘En past haer moyelick’
(sic), een fout die terugkomt in de edities van 1661 en 1663; b. de reeds besproken
redaktie van ‘Kersmis’ vs 12: ‘En nu te voete light, hier leit, en gaet niet voort,’,
eveneens, naar we gezien hebben, in de edities van 1661 en 1663 voorkomende.
Gezien het geheel der feiten rest ons maar één conclusie: 1648 gaat niet op 1645A,
maar op 1645B terug. En dat zonder dat er kopijvoorbereiding 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 1645B zelf ook met een hoge graad
van nauwkeurigheid naar de eerste editie vervaardigd zijn.
In het geheel van de tekst- en editiegeschiedenis van de Heilighe Daghen blijkt
het belang van 1648 daarin gelegen, dat die editie naar alle waarschijnlijkheid het
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nauwkeurigst de zoekgeraakte tweede editie van 1645 weerspiegelt. De genoemde
frappante overeenstemmingen in opmaak en tekstverzorging maken dat heel
aannemelijk. Vermoedelijk bootste 1648 zoveel mogelijk ook de verdeling van de
tekst over de bladzijden van 1645B na. Dat zou betekenen dat 1645B kwartoformaat
had, en dat ligt helemaal in de lijn van de uitgeversgewoonten van die tijd. 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
bewonderen.38 Zolang 1645B zoek is, zullen we 1648 als het spiegelbeeld ervan
mogen beschouwen.
Ik laat de mogelijkheid dat 1645B gedrukt is naar hetzelfde zetsel als 1645A - in
termen van de analytische bibliografie: dat 1645B een herdruk

38

De eerste editie is meestal de mooiste, vgl. 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 editie39 - buiten beschouwing. De luxueuze uitgave van januari
1645 was een hommage aan de secretaris van de Prins, aan Barlaeus, aan Hooft en
zijn vrouw, een karwei dat tussen het grote werk door niet zo veel moeite hoefde te
kosten. Maar de produktiekosten zullen naar verhouding tamelijk 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 gemakkelijk de tekst binnen twee
kwartokaternen paste. Het is vrijwel ondenkbaar dat de uitgever, na eenmaal zo
royaal voor den dag gekomen te zijn, een tweede editie, die natuurlijk voor een groter
publiek bestemd was, opnieuw zo duur zou hebben uitgevoerd. Afgezien van dit
alles: het bewaren van zetsel na het afdrukken is op zichzelf hoogst onwaarschijnlijk.
Na het afdrukken werd zetsel zo gauw mogelijk weer gedistribueerd, want men kon
met ‘letter’ maar niet onbekommerd omspringen, daarvoor waren de lettervoorraden
ter zetterij, hoe groot ogenschijnlijk ook, niet toereikend.40
Het zal, wat 1648 betreft, duidelijk zijn dat de dichter met deze Amsterdamse
editie niets te maken heeft gehad. Als dat al niet bleek uit de samenvoeging met het
boekje van Zoet, zou het voorbijgaan van 1648 aan de Haagse editie van 1647 het
ons nog eens zeggen. Uit de titel van de Door-zichten zou men kunnen concluderen,
dat Zoet zijn commentaar, in de nacht van 8 op 9 januari 1647 geschreven en de 14e
aan Huygens toegezonden, opstelde met de editie van 1647 voor zich. Die editie zou
dan eind 1646, maar reeds met het jaartal 1647, verschenen moeten zijn, en dat is
gezien het karakter van ‘nieuwjaarsgeschenk’ van de Heilighe Daghen heel goed
mogelijk.

§ 11. De verwisseling van de laatste twee sonnetten in 1641 en 1648
Eén eigenaardigheid die 1648 onderscheidt van 1645A heb ik tot nu toe
achtergehouden: de plaats van de laatste twee sonnetten in de reeks. Uit de
beschrijving van de inhoud der behandelde edities heeft men het al kunnen opmaken:
terwijl de eerste editie ‘Kersmis’ aan ‘'s Heeren Avontmael’ laat voorafgaan, geheel
in overeenstemming met de opzet van de dichter, presenteren èn 1647 èn 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 uitwijzen, met 1648 één ‘groep’
vormen).
Als we nu in aanmerking nemen dat 1648 buiten de auteur om is tot stand gekomen
en in alle opzichten bij 1645 (B) aansluit enerzijds, dat anderzijds 1647 ook op 1645
(A of B) teruggaat, maar niet zonder kopijvoorbereiding door de dichter zelf, dan
komt de vraag op ons af: heeft de verwisseling van ‘Kersmis’ en ‘Avontmael’ al in
1645 plaats gevonden? De veronderstelling lijkt al voldoende grond te ontlenen aan
39
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Over onderscheidingen als editie en druk zie: McKerrow, blz. 175-83; Padwick, blz. 21-4;
Gaskell, blz. 313-6.
Zetsel wordt na het afdrukken in het algemeen niet bewaard: vgl. Padwick, blz. 22: ‘In the
days of hand printing the terms “impression” and ‘edition” were synonymous since the printer
normally distributed his type 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’.
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de omstandigheid, dat twee zo volslagen los van elkaar vervaardigde edities als 1647
en 1648 op dit punt samengaan. Met behulp van de analytische bibliografie kunnen
we de veronderstelling nog wat meer kracht bijzetten.
We hebben gezien dat de teruggevonden editie uit eenmaal gevouwen vellen
bestond, immers folioformaat had, en dat de zes katernen, elk van één vel, niet in
elkaar gelegd dienden te worden, zoals in het Londense exemplaar verkeerdelijk is
gebeurd, maar op elkaar behoorden te volgen. De vergissing van de binder was in
principe mogelijk door het volstrekt ontbreken van de gebruikelijke aanwijzingen
voor het vouwen en binden: signaturen, custoden, paginering. Welnu, het vouwen
zelf kon dientengevolge ook gemakkelijk verkeerd gaan. Er stond op elk van de twee
zijden van ieder vel maar één sonnet afgedrukt, en onjuist vouwen was derhalve niet
fataal voor het goed verstaan van de teksten afzonderlijk. De volgorde mocht dan
nauwkeurig door de dichter bepaald zijn, iets onherstelbaars in de zin van tekstbederf
met onleesbaarheid als gevolg kon er niet gebeuren. Zo valt de verwisseling der beide
laatste sonnetten geheel te verklaren uit de typografisch-bibliografische
bijzonderheden van dat uitzonderlijke boek, de eerste editie der Heilighe Daghen.
Huygens zelf, die in maart de nodige 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
te brengen, dan ziet hij de verwisseling toch over het hoofd. Tenzij hij het slot van
‘Kersmis’ alsnog aanvaardde als een fraai
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besluit van de hele reeks: ‘Mijn' Ziele, maeckt een end van d'ongerijmde Rijmen...’
Blijft de vraag: is de fout bij het vouwen van het laatste vel gemaakt in het ene
geval waarin men op de zetterij van Blaeu, om tot een tweede editie te komen, één
exemplaar en niet meer van de eerste editie nodig had? Of is die fout bij herhaling
gemaakt? Zijn er, met andere woorden, meer exemplaren van de - overigens kleine
- oplage van de eerste editie de deur uitgegaan met een onjuist gevouwen laatste
katern? Het Londense exemplaar heeft de twee sonnetten in de juiste volgorde. Maar
staat het feit dat daarin zowel de tekst van ‘Kersmis’ 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 zijn allemaal maar gissingen. Ze weerhouden mij ervan, zonder aarzeling
1645B als de legger voor 1647 te beschouwen. Dat 1647 op 1645B teruggaat acht
ik intussen wel waarschijnlijk. Huygens zal tenslotte niet over veel exemplaren van
1645A beschikt hebben. En zou hij, als hij de minder kostbare uitgave 1645B bij de
hand heeft, een exemplaar van de zeldzame eerste editie gebruiken om de tekst te
corrigeren? Anderzijds is het niet uitgesloten, dat hij het in 1645 al gecorrigeerde,
maar door Barlaeus ongebruikt gelaten exemplaar van 1645A naar de zetterij van
Vely heeft laten gaan.
Eén ding durf ik wel met zekerheid te zeggen: de tweede editie gaf 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 niet nodig uitvoerig stil te staan bij de edities van 1661 en 1663, die met 1648,
zoals ik al zei, één ‘groep’ vormen. Ze zijn zonder medeweten van de auteur van de
pers gekomen; ze zetten immers een lijn voort die de dichter al in 1647 losgelaten
had. Daarom stel ik ze hier aan de orde voordat ik kom tot de beide edities der
Koren-bloemen, waarin Huygens uiteraard wel een aandeel heeft gehad.
De titel van 1661 luidt (exemplaar in de universiteitsbibliotheek te Amsterdam,
signatuur 2766 G 41, het enig bekende):
Constantin Huygens / Heere van Zuylichems / HEYLIGE DAGEN. / Met een
By-voeging der / Geestelikke Door-zichten, / Door / Jan Zoet. / [vignet] / Tot
Harderwyck, Gedruckt by Paulus vanden Houte, 1661. Formaat: octavo (oblong).
De titel wijst al uit dat we hier een uitgaafje voor ons hebben dat rechtstreeks op
1648 teruggrijpt. De tekst en de volgorde der sonnetten bevestigen dat.
De titel van 1663 is als volgt (exemplaar in de universiteitsbibliotheek te
Amsterdam, signatuur 1368 F 9; volgens de Centrale Catalogus in de Koninklijke
Bibliotheek is er ook een exemplaar aanwezig in de bibliotheek van het Canisianum
te Maastricht):
Constantin Huygens / Heer van Zuylichems / HEYLIGE DAGEN. / Nieuwe
Jaers-gift / Aen Vrouw / Leonore Hellemans, / Drostinne van Muyden. / Uytgegeven
door de Professor / Caspar Barlaeus. / [vignet] / Tot Gorinchem, / Uyt de
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Boeck-winkel van David van Wesel, Boeck-verkooper / aen de Peter-brugh. In 't
Jaer 1663.
Het boekje heeft octavoformaat, bestaat uit één katern van 16 bladzijden, en geeft
de teksten evenals 1661 in de volgorde van 1648. Kolofon op de laatste bladzijde:
‘Te Dordrecht, Ter Druckerije van Gillis Neering, Boeck-verkooper tegen over de
Lomberde-brugh. In 't Jaer 1663’.
In het Amsterdamse exemplaar is de editie ingebonden met een aantal andere
werkjes. De Heylige Dagen vormen nummer 4 in de band. Eraan vooraf gaat een
werk van Vondel, met het volgende titelblad: De Helden Godes Des Ouden Verbonds,
Dicht-kunstelijk verklaart Door J.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
Jaer 1663. - Deze uitgave van de Heylige Dagen door Van Wesel maakte dus deel
uit van een groter opgezette editie. Niettemin vormde, zoals uit de beschrijving valt
af te leiden, de editie der Heylige Dagen een zelfstandig bibliografisch geheel.41
Ik durf niet te beslissen of 1663 evenals 1661 op 1648 teruggaat dan wel
rechtstreeks van 1645B is afgeleid. 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 gemeenschappelijke herkomst van 1645B. Voor de
tekst maakte dat, zoals in paragraaf 10 gebleken is, weinig of niets uit.

41

Vergelijk J.H.W. Unger, Bibliographie van Vondels werken (Amsterdam, 1888), blz. 33.
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§ 13. De tekst in Koren-bloemen 1658.
Met de gedachte aan een grote verzamelbundel van zijn Nederlandse poëzie speelde
Huygens allang vóór 1658. In de correspondentie rondom de publikatie der Heilighe
Daghen in 1645 horen we de dichter al tegen Barlaeus uitspreken, dat hij nog veel
meer van die dingen in zijn bureaula heeft liggen.42 En Barlaeus spoort hem in die
tijd al aan, zijn Nederlandse verzen te 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 uitgever tot
overeenstemming geraakt,44 met de Hagenaar Adriaen Vlack, die in de jaren vijftig
bij herhaling werk van de dichter publiceerde: in 1653 Hofwijck, in 1655 de tweede,
uitgebreide editie van de Momenta Desultoria, in 1657 Trijntje Cornelis.45
De correspondentie van Huygens, in de uitgave van Worp op bewonderenswaardige
wijze toegankelijk gemaakt, laat zien hoe het proces van zetten en drukken in het
begin van 1656 op gang komt. Eind 1657 is het kolossale werk gereed.46 Bij het
klaarmaken van de kopij voor de uitgave is de dichter uiteraard intensief betrokken
geweest; met de correctie daarentegen schijnt hij zich niet of nauwelijks ingelaten
te hebben. Geen wonder. Hij had het in die jaren onvoorstelbaar druk in zijn functie
aan het hof,47 moest bij herhaling op reis, in mei 1657 stierf zijn zoon Philips ergens
in Oost-Pruisen, en bovendien was hij in het najaar van 1657, toen de editie haar
voltooiing naderde, gedurende enkele maanden heel ernstig ziek. Het is mogelijk dat
Huygens' 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
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Briefw. IV, blz. 114, nr. 3868; Zwaan, blz. 17-9. Barlaeus' aansporing tot bundeling: Briefw.
IV, blz. 132, nr. 3909; Zwaan, blz. 37.
Briefw. V, blz. 71, nr. 5108, gedateerd februari 1651. Vermeeren wijst hier al op, ‘Vastaerts
penn’, blz. 208, noot.
In een brief aan Westerbaen, Briefw. V, blz. 248, nr. 5442, kondigt Huygens het te perse
leggen van zijn Nederlandse gedichten aan, 28 december 1655. Op 1 februari 1656 schrijft
hij aan Wendelinus, dat zijn Hollandse gedichten gedrukt worden, Briefw. V, blz. 251, nr.
5456.
Ik heb de indruk dat er verband bestaat tussen het uitgeven van de vermeerderde editie van
de Momenta desultoria en het tot stand komen van de overeenkomst die leidde tot de editie
van de verzamelde Nederlandse poëzie, vgl. de brief van Bruno over Van Ravensteyn, Briefw.
V, blz. 71, nr. 5108. Als mijn indruk juist is, moet Huygens al vóór de heruitgave van de
Latijnse bundel met Vlack tot overeenstemming zijn geraakt inzake de Koren-bloemen Over
Vlack (Vlacq) zie: E.F. Kossmann, a.w., blz. 435-43.
Vgl. Huygens' brief aan J.F. Gronovius van 18 december 1657, Briefw. V, blz. 297, nr. 5560.
Vgl. Worps biografie in de Briefw. V, Inleiding, blz. XXI-XXII. Zie ook: Dagboek van
Constantyn Huygens, voor de eerste maal naar het afschrift van diens kleinzoon uitgegeven
door J.H.W. Unger als bijlage van Oud-Holland, III, 1885, blz. 58-61. Ondanks zijn
ambtsbezigheden, die hem geregeld buiten Den Haag riepen, wist de dichter in 1656 drie
boeken puntdichten te creëren (in K.a. zijn dat de boeken XII, XIII en XIV), en in de winter
van 1656-57 tot en met het voorjaar van 1657 de vertaling der Spaanse spreekwoorden (boek
XVIII in K.a.), alles bijeen tegen de zevenduizend versregels. Een bewijs voor Huygens'
vaste creatieve wil, dit systematische werken aan epigrammenverzamelingen.
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lofdichten.48 Het boek is in die maand gereed op het voorwerk na.49 In de tweede helft
van december begint de dichter present-exemplaren aan zijn vrienden en kennissen
toe te sturen.
De volledige ontstaansgeschiedenis van de eerste editie der Koren-bloemen is
hiermee natuurlijk niet getekend. Die is een aparte studie waard en ik laat het daarom
bij deze vluchtige schets. De vraag die ons nu moet bezighouden is: wat voor tekst
van de 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 exemplaar van de Otia (1625), van Oogentroost (1647), van Hofwijck (1653)
bevonden heeft, door de dichter ongetwijfeld in meerdere of mindere mate
gecorrigeerd, hier en daar mogelijk

48

49

Vgl. Van der Burgh aan Huygens, Briefw. V, blz. 296, nr. 5558, gedateerd Amsterdam, 23
november 1657: ‘La gentille lettre que Mons.r vostre filz m'a rends graces et vous avez une
obligation particuliere, de ce que pendant vostre maladie vous vous estes servy d'un si noble
secretaire’ Vgl. ook Vondels lofdicht voor de Koren-bloemen, getiteld ‘Spore voor den edelen
en gestrengen Heere, Christiaen Huigens,... Dat hy zyn Heer vaders gedichten het licht gunne’
(in de WB-editie van Vondels werken, deel 8, blz. 604-7). Vgl. tenslotte ook OEuvres van
Christiaan Huygens, T. II, blz. 77, 78, 81-5.
Vgl. Huygens' brief (Briefw. V, blz. 295, nr. 5557) aan zijn zwager De Wilhem, die hij op
17 november de niet ingebonden katernen van het bijna voltooide boek toestuurt om hem in
zijn ziekte wat te verstrooien; het voorwerk ontbrak nog, zoals we kunnen afleiden uit
Huygens' opmerking dat zijn afbeelding, die deel zou uitmaken van het voorwerk, nog niet
afgedrukt was.
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nauwkeurig nagezien, elders zeker maar oppervlakkig doorgelopen. Bij een zo massale
kopij zullen we moeten oppassen voor het doen van algemene uitspraken inzake de
tekstverzorging. Die kan binnen de verzamelbundel gaan van een uiterste aan precisie
tot een hoge mate van slordigheid.50
Tekstvergelijking maakt het mogelijk een antwoord op de vraag naar de aard van
de kopij der Heilighe Daghen voor de Koren-bloemen te vinden. Het
variantenonderzoek wijst namelijk sterk in de richting van een der edities van 1645,
in elk geval niet naar 1647 (om van 1648 maar te zwijgen). Niet dat K.a.
(Koren-bloemen eerste editie) niet veel gemeen heeft met 1647 tegenover 1645A.
Beide, 1647 en K.a., zijn immers vooraf door de dichter bekeken, in beide edities
kan men dus correcties verwachten op grond van zijn eigen spellingpraktijk 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
te leggen om de onnauwkeurigheden van 1645, voor de tweede maal, weg te werken.
Hij herkende in laat ons zeggen 1655 of begin 1656 ook bij een tweede correctie wel
de afwijkingen van zijn ‘systeem’ zoals 1645 (A of B) die te lezen gaf.
Sprekender zijn die gevallen waarin K.a. met voorbijgaan van 1647 weer aansluit
bij 1645, vooral als het plaatsen betreft waar de tekst van 1647 een kennelijke
verbetering leverde, terwijl K.a. de onnauwkeurigheid van 1645 laat voortbestaan.
En dat doet zich nogal eens voor. Niet minder dan ± 50 maal keert K.a. naar de tekst
van 1645 terug zonder zich aan 1647 gelegen te laten liggen, alhoewel vele van die
bijna 50 gevallen in 1647 verfijningen van de tekst inhielden of op z'n minst niet
corruptief waren. In zaken als interpunctievarianten b.v. zien we dat K.a. konsekwent
(zij het met twee uitzonderingen) 1645 volgt en niet 1647, ook hier: ondanks de
aanvaardbaarheid van de varianten in 1647, zoals uitroeptekens na vocatieven en
een aantal toegevoegde komma's. Het materiaal is in de desbetreffende bijlage
controleerbaar.
Ik meen op grond van dat materiaal te mogen concluderen, dat niet 1647, maar
één der edities van 1645 kopij was voor K.a.. Het valt moeilijk uit te maken of dat
1645 A of B is geweest, al heb ik de neiging, net als bij 1647, eerder aan B dan aan
A te denken.
Het belang intussen van mijn conclusie is naar ik meen onder meer daarin gelegen,
dat ze ons leert, niet voetstoots aan te nemen dat iedere volgende editie rechtstreeks
aansluit bij de chronologisch onmiddellijk voorafgaande. Het lijkt erop dat Zwaan
in zijn bespreking van de edities der Heilighe Daghen hier en daar zo te werk gaat.51
Het diagram, dat hierbij afgebeeld is en dat samenvat wat ik op dit punt meen
50
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Vgl. de m.i. te algemene beweringen van Vermeeren op dit punt, ‘Vastaerts penn’, blz. 207.
We dienen naar ik meen te onderscheiden tussen een eventuele zorgvuldige of onzorgvuldige
kopijvoorbereiding, een eventuele zorgvuldige of onzorgvuldige correctie (door wie dan
ook), en de kennelijke onzorgvuldigheid van de typografische uitvoering van K.a. Het lijkt
me op grond van het variantenonderzoek zeker, dat de dichter de kopij met zorg heeft
voorbereid, wat de Heilighe Daghen betreft tenminste. De Kruyter komt ten aanzien van
Oogentroost in K.a. tot eenzelfde conclusie, zie zijn genoemde proefschrift, blz. 77. Overigens
geeft De Kruyter in een noot op blz. 77 van zijn studie niet helemaal juist weer wat Vermeeren
omtrent de edities der Koren-bloemen gesteld had.
Ik ga met Vermeeren mee als hij constateert dat de dichter kennelijk weinig of geen
bemoeienis heeft gehad met het gereedmaken van de eigenlijke uitgave. Vgl. evenwel Zwaan,
Dagh-werck van Constantijn Huygens (Assen, 1973), blz. 15.
Zwaan, blz. 12-4, zeer summier en niet vrij van onnauwkeurigheden.
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gevonden te hebben, laat zien dat we geen al te eenvoudige voorstelling moeten
koesteren omtrent de onderlinge verhouding van edities in de zeventiende eeuw.
De Heilighe Daghen vormen in K.a. de inzet van het vijfde boek, dat de titel
‘Gods-dienst’ draagt. De tekst beslaat elf bladzijden (0o2r - Pp3r). Het opdrachtgedicht
aan Leonore Hellemans gaat voorop, daarna komt Barlaeus' lofdicht - vol foutjes -,
vervolgens de sonnetten in een geheel nieuwe volgorde: 1. Niew Iaer; 2. Goede
Vrydagh; 3. Paeschen; 4. Hemelvaert; 5. Pinxteren; 6. Kersmis; 7. Dry Coninghen
Avond; 8. Sondagh; 9. 's Heeren Avondmael. Het ligt in dit geval voor de hand te
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-christelijke feestdagen te beginnen bij Nieuwjaar, waarna Driekoningen
volgde als niet specifiek-protestantse feestdag, en de telkens terugkerende feestdagen,
Zondag en Avondmaal, de reeks besloten’.52

§ 14. De tekst in Koren-bloemen 1672
De verhouding van de tweede editie der Koren-bloemen, in 1672 bij Van Ravensteyn
te Amsterdam uitgekomen, tot de eerste is in principe onproblematisch, voor zover
de Heilighe Daghen betreft althans.53 Het onderzoek

52
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Zwaan, blz. 15.
Over K.b. ten opzichte van K.a.: Vermeeren, ‘Vastaerts penn’, blz. 208-10. Ook: Vermeeren,
‘Tryntje Cornelis voor het 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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bevestigt wat al door anderen is vastgesteld: K.b. gaat rechtstreeks op K.a. terug, en
voorts: Huygens heeft veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de tweede
editie, hij vergewiste zich van de juistheid van de tekst in K.a., corrigeerde die waar
nodig, completeerde somtijds een gedicht met een nieuwe versregel, verving een
goed woord door een beter, bracht de taalvormen in overeenstemming met zijn
principes enzovoort. Dit werk moet al goeddeels gebeurd zijn voor hij in november
1670 naar Engeland reisde, waar hij bijna een jaar doorbracht.
De tekst van de Heilighe Daghen vertoont t.o.v. K.a. slechts een gering aantal
varianten, minder dan zeventig namelijk. Soms betekenen ze een systematische
verfijning. Zo is het voornaamwoord dijn, in Huygens' gebedstaal heel gewoon voor
uw, steeds, dat is acht maal, van een hoofdletter voorzien. Soms lijken er moderner
typografische gewoonten in het spel te zijn: hoofdletter I in woorden als Iaer is
konsekwent J geworden, hoofdletter C, in Coningh bijvoorbeeld, konsekwent K. Als
we voorts zien dat een niet onaanzienlijk deel van de verschillen tussen K.a. en K.b.
correcties zijn van foutjes in K.a. (of eerder) gemaakt - ongeveer 10 maal -, dan
blijven er heel weinig varianten over, weinig anders dan spellingwisselingen als gh
t.o. g, soms ook nieuwe foutjes van de zetter. Er is één substantiële variant: loop in
vs 4 van ‘Goede Vrydagh’ is baen geworden.
De volgorde van de gedichten in de reeks is dezelfde gebleven. De reeks zelf heeft
in de Koren-bloemen een andere plaats gekregen: de dichter heeft in 1672 al zijn
godsdienstige gedichten bijeen gezet in het eerste boek. Hij handhaafde daarmee zijn
eigen traditie, die hij al in 1625 in zijn eerste verzamelbundel, de Otia, creëerde,
door namelijk een boek met religieuze poëzie voorop te plaatsen bij de ordening van
zijn Nederlandse gedichten. K.b. verenigt, wat in K.a. gescheiden was in het eerste
boek ‘Bibel-stof’ en het vijfde boek ‘Gods-dienst’. De Heilighe Daghen kan men
vinden op E4v - F4r, de bladzijden 40 tot 47.
Bij het onderzoek van de tekst in beide edities der Koren-bloemen heb ik gebruik
gemaakt van exemplaren in eigen bezit.

§ 15. ‘Het binnenste geweld’.
Bij alle scherts die Huygens in het opdrachtgedicht aan Leonore Hellemans te pas
weet te brengen verzekert hij de toegesprokene, dat de gedichten die hij haar aanbiedt
hem diepe ernst zijn, ‘en uijt mijn’ adren / Het binnenste geweld, soo verr ‘haer
swackte gaet’.
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Overzicht van de handschriften en edities en hun onderlinge relaties.
N.B. Met het woord ‘kopij’ achter een jaartal van uitgave is uitgedrukt, dat de tekst van die uitgave
gecorrigeerd is door Huygens zelf om daarmee de kopij voor de ervan afgeleide editie in gereedheid
te brengen.
Van een sterretje voorziene versies zijn zoekgeraakt.

Constantijn Huygens, Heilighe daghen

27
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 opgewelde
uit het binnenst’.
Deze verklaring is door geen der latere commentators overgenomen.54 Terecht
naar mijn oordeel. ‘Geweld’ is hier ‘kracht’, en het spel met de tegenstelling ‘swackte’
in dezelfde regel wijst daar ook op. Zwaan annoteert dus juist: ‘de diepste kracht uit
mijn dichtaderen, zover hun zwakte gaat (zoveel kunnen ze niet)’. De toevoeging
van de bescheidenheidsformule mag ons niet afleiden van die veelzeggende
uitdrukking ‘het binnenste geweld’. Huygens heeft vaker als hij over poëzie sprak
dergelijke woorden gebezigd; en ze brengen ons bij het hart van zijn kunst. Zo
gebruikt de dichter in zijn gedichtje ‘Stijl’ van 24 juni 1667 ook dat woord ‘geweld’,
en hij bedoelt er dan mee de kracht van de in poëzie (of proza) onder woorden
gebrachte gedachten: ‘kloeck geweld van deftighe gedachten’, dat is: van ernstige,
deugdelijke, verheven gedachten.55
Die kracht van gedachten is evenwel niet de enige constituent. Dat zegt Huygens
in hetzelfde gedicht. Ze zijn uit een oogpunt van poëtisch ideaal zelfs volstrekt niets
als ze verstikt worden in barse duistere woorden. Wil men met een kloeke ‘inhoud’
poëzie creëren, dan moet er dus het tegendeel van die duistere woorden bijkomen,
namelijk ‘goe woorden, sachte Tael’. Het is die precieze synthese van ‘soet en
krachtigh’, die het hem doet. Huygens zelf vat het zo samen:
In een woord, all ons werck moet sterck Gebeente zijn
En Zenuwen, en 't vell daer over, klaer en fijn.
(‘Zenuwen’ = spieren)

Ook elders in Huygens' werk komen we deze eis van het samengaan van ‘kracht’ èn
‘zoetheid’, dat is zoetvloeiendheid, liefelijkheid, tegen. In Hofwijck bijvoorbeeld
komen op een gegeven ogenblik de psalmen van David ter sprake, mèt de composities
die de muzikale Huygens erop gemaakt en uitgegeven had in zijn Pathodia sacra et
profana, en dan karakteriseert hij Davids lyriek als ‘'tsterck en 't lieffelick van 's
Coninghs diep bewegen’. Begrijpelijke synthese trouwens als we overwegen dat
David, herder èn koning, het liefelijke van de pastorale met het imposante van de
heroïsche poëzie bij uitstek verbinden kon. En Huygens vertelt erbij dat hij er in zijn
muziek op de psalmen naar gestreefd heeft dat ‘bevallicke geweld’ te bereiken - men
lette op de stijlfiguur van het oxymoron, dat exact uitdrukt wat de dichter wil zeggen.56
Dit nu is echt Huygens. Van Jongs af, Zwaan wijst er ook op in zijn inleiding tot
het gedicht ‘Stijl’, heeft hij een hartgrondige afkeer van dichters die niets te ‘verteren’
geven, die een soort van zachte zouteloze pap voorschotelen. In Dagh-werck noemt
hij die smakeloze poëzie met een bekend woord het ‘lamme, laffe lijm / Vanden
dagelixen Rijm’, en in zijn prozasamenvattingen bij Dagh-werck vinden we het nog
54
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Commentaar op de Heilighe Daghen is te vinden in: Bilderdijk, editie der Koren-bloemen
(in zes deeltjes, 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 Heinsius (de laatste druk te Zutphen, 1925, met de Heilighe Daghen op blz. 34-40 van
het in één band uitgegeven eerste en tweede deel); tenslotte Zwaan.
Huygens' gedichtje ‘Stijl’ in Worp, VII, blz. 137; ook in Zwaan, Voet-maet, Rijm en Reden
(tweede editie, Zwolle, 1969), blz. 141-2. Daar wordt abusievelijk 24 januari 1667 als
ontstaansdatum vermeld.
Hofwijck, vss 478-86.
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eens: ‘Inder daed, ick hate de lafficheit vande gemeene dichterij, en poogh'er tegens
in te gaen’, en hij prijst zijn Sterre, omdat zij werkelijk begrijpt ‘hoe het krachtighe
en 'taengenaeme tsatnen een volmaeckt gedicht moeten uijtmaken’.57
Huygens' poëzie-ideaal keert zich derhalve tegen twee eenzijdigheden, en al zal
de praktijk van de zeventiende-eeuwse dichters hem de strijd vooral op het front van
de te ‘weke’ poëzie hebben doen voeren, het is de moeite waard te constateren dat
hij evenzeer waarschuwt tegen en zichzelf tracht af te houden van een poëzie, die
volgestouwd is met diepe gedachten maar die is als gebeente zonder fijne zachte
huid erover gespannen.
Het spreekt vanzelf dat deze dichter poëzie aanbiedt die de lezer mogelijk vluchtig
ontroeren kan bij eerste oppervlakkige lezing, maar die niet werkelijk verstaan wordt
zonder lezen en herlezen. Mijn ervaring met Huygens leert me dat men, als men echt
vertrouwd raakt met zijn werk, tot de slotsom kan komen dat hij in zijn poëzie niet
zelden het ideaal benadert dat hij voor ogen had.
Het krachtige, pittige zit in de ‘inhoud’, maar ook in de daarbij passende
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Dagh-werck geciteerd 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
Daghen komt poëzie van Tesselschade ter sprake en dan noemt Huygens die te duister, vgl.
Zwaan, blz. 24-5.
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‘vorm’: spel met woorden en begrippen, onverwachte gedachtensprongen, het
bijeenzetten van woorden die men niet bijeen verwacht. Het ‘soete’ wordt
werkelijkheid in de vloeiende maat, in een natuurlijke zinsbouw zonder
gewrongenheid, in klankspelingen die regels en zinnen muzikaal maken.
In hoge mate karakteristiek voor Huygens' dichterlijke kracht acht ik de
‘verwisseling’ van namen en begrippen. Ik geef een voorbeeld. In ‘Paeschen’ treedt
de angstaanjagende verderfengel op, die alle eerstgeborenen der Egyptenaren ‘sloeg’,
terwijl hij de huizen van de Israëlieten, waarvan de deurposten met het bloed van
een onschuldig lam bestreken waren, voorbijging. De geschiedenis is vanouds symbool
van Christus' verzoening. Maar het ‘Lam Gods’ heet in het Nieuwe Testament ook
de ‘Leeuw uit de stam Juda’. Deze motieven verbindt Huygens nu op ongewone
wijze. Men zou de leeuw allicht met de notie van vrees aanjagen kunnen associëren,
en het lam met het tegendeel daarvan. De dichter legt de verbindingen juist andersom:
hij smeekt de ‘leew van Iudas Stamm’ de deuren van de harten der gelovigen te
‘merken’, en hun te leren intijds te ‘verschricken voor een Lamm’. Welnu, dergelijke
omkeringen, die ‘te denken geven’, komen we op iedere bladzij bij Huygens tegen.
En de moderne lezer hoeft niet meteen van vernuftspel te spreken. Wanneer een
dichter als Achterberg in het Spel van de wilde jacht woorden gebruikt als ‘getroffen
door Gods kinderkatapult’, dan is daarin dezelfde paradox tot uitdrukking gebracht
als in Huygens' ‘verschricken voor een Lamm’. Diepzinnige paradox: voor God is
de verschijningsvorm van een onschuldig dier voldoende om vrees te brengen over
de mensen; maar in werkelijkheid kiest Hij die ‘vorm’ om zijn barmhartigheid te
betonen en het geluk van de ‘geschrokkenen’ te bewerkstelligen.58
Ik wil niet verhelen dat ik ervan overtuigd ben dat Huygens met name ook in de
Heilighe Daghen die hoge volkomenheid van het liefelijke en het krachtige heeft
bereikt. Ik sta trouwens niet alleen; Van Es en Zwaan hebben al eerder van hun grote
bewondering getuigd. Er is bij Huygens in zijn beste gedichten - en die zijn er vele
- niet maar demonstratie van spits vernuft alleen, er is voor wie zijn ‘stem’ heeft
leren kennen een sterke innerlijke bewogenheid in het spel. Zo zei de dichter het
immers zelf van de psalm en: ‘'tsterck en 't lieffelick van 's Coninghs diep bewegen’.
Dat laatste is niet nog een derde constituent bij de eerste twee, het is veeleer datgene
waarvan het ‘sterck’ èn het ‘lieffelick’ samen de expressie zijn, een diepe
gemoedsbeweging, die ‘manlijk’, ‘fors’, ‘kloek’ enerzijds en ‘teer’, ‘fijngevoelig’,
‘vrouwelijk’ anderzijds gestalte krijgt.59
Diepe bewogenheid: ik meen dat we dat zonder overdrijving van Huygens' Heilige
Daghen mogen zeggen. De kleine reeks sonnetten behoort tot het allerbeste wat in
Constantijns oeuvre uit de diepte van zijn gemoed is ‘opgeweld’.
59 Een beschouwing ov er de Heilighe Daghen als ‘metaphysical poetry’ geeft
Rosalie Colie in ‘Constantijn Huygens oud the Metaphysical Mode’ (Gexmanie
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Achterberg, Spel van de wilde jacht in het gedicht ‘Horeb’, Verzamelde Gedichten
(Amsterdam, 1967), blz. 894.
De nodes ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ met betrekking tot poëzie al in de antieke poëtica, vgl.
Dr. Jacob Smit, Driemaal Huygens (Assen, 1966), blz. 171-4. Recensie met hier en daar
principiële kritiek van dit boek door Zwaan in De Nieuwe Taalgids, 60, 1967, blz. 52-5;
voorts door Vermeeren, ‘Huygensparallellogram’ in Spiegel der Letteren, 11, 1968, blz.
32-49, in het bijzonder blz. 48. Over Huygens' opvattingen van poëzie vgl. G.J. Buitenhof,
Bijdrage tot de kennis van Constantijn Huygens' letterkundige opvattingen (diss. Groningen,
1923), blz. 55 e.v.; dit boek is nogal verouderd.
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Review 34, 1959, blz. 59-73). Volgens Frank J. Warnke, European Metaphysical
Poetry (New Haven and London, Yale University Press, 1961), blz. 27, is Huygens
in zijn religieuze lyriek ‘unquestionably a Metaphysical poet'’. Warnke heeft dan
ook vier sonnetten uit de Heilighe Daghen in zijn boek opgenomen, mèt Engelse
bewerkingen ervan (‘New Year's Day’, ‘Good Friday’, ‘easter’ en ‘Sunday’, blz.
232-9). Hij bespreekt deze gedichten op blz. 68-71.
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Verantwoording van de teksteditie
De teksten worden hier in tweevoud aangeboden. Op de linker bladzijde van iedere
opening is de tekst der manuscripten in facsimile afgedrukt. Enig arrangement was
hierbij onontkoombaar, maar bleef tot het uiterste beperkt; het opdrachtgedicht moest
over twee bladzijden verdeeld worden. Op de rechterbladzijde treft men de
fotomechanisch weergegeven tekst van de eerste editie aan, zij het enigszins verkleind.
Een transcriptie van de tekst der manuscripten treft men verderop, onder de
‘Toelichting’, aan.
Van Barlaeus' Latijnse lofdicht is geen handschrift bekend. Naast de tekst van de
eerste editie is de vertaling geplaatst die ik aan Zwaans uitgave heb mogen ontlenen.
De handschriften van de Heilighe Daghen bevinden zich onder de grote verzameling
manuscripten van Huygens in bezit van de Koninklijke Akademie en in permanente
bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, onder de titel Korenbloemen,
signatuur K.A. XL. De gedichten in kwestie zijn te vinden in de tweede map (XL.
b) in de jaaromslagen 1644 en 1645. Het avondmaalssonnet, van 31 december 1644,
is in jaaromslag 1644 ondergebracht, als blad 13. Dit blad is slechts aan één zijde
beschreven.
De overige manuscripten vallen onder nummer 1 van jaaromslag 1645. Dit nummer
omvat allereerst een dubbelblad, waarvan het eerste folium op de rectozijde een
ontwerp-titelblad geeft. De versozijde heeft het opdrachtgedicht voor Leonore
Hellemans. Het is na vs 18 aanvankelijk gedateerd 7-1-45, maar dit is doorgehaald
en na de uitbreiding van het gedicht is de nieuwe datering op 8 januari geplaatst. Het
tweede folium is aan beide zijden onbeschreven. In het dubbelblad liggen vier losse
enkelbladen, elk aan één zijde met twee sonnetten beschreven:
a. ‘Niewe Iaer’, gedateerd 1-1-1645 en ‘Drij Coninghen auond’, ged. 2-1-1645.
b. ‘Goede Vrijdagh’, 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 het laatste folium van
het diploma en op het vierde inlegvel. Het vertoont een hoorn met de letters M.C.;
ik heb dit merk niet kunnen thuisbrengen.
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[Titelblad] aant.
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Constantin Hvygens
Heere van Zuylichems
Heylighe Daghen.
niewe iaers-gift
Aen VROVW
Leonore Hellemans
Droftinne van Muyden.
Vytgegeven door de Professor
Caspar Barlaevs,
cI I c XLV.
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t' AMSTERDAM,
By I O H A N B L A E V,
MDC XLV.
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[Lofdicht] aant.
[Latijn]
In Nobilissimi viri,
C O N S TA N T I N I H V G E N I I
Eq. Zulechemi Domini, & Celsissimo Arausionensium Principi â consiliis &
secretis
DIES FESTOS.
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SIlete noctes Atticae & vos Vesperae
Siculis feroces, vosque noctes & Dies
Scribentis Ascrae. insanientis Graeciae
Silete festa, queis Eleusis tollitur,
Vel Roma foedis dissoluta gaudiis,
Colit Lupercal; seque Baccho devovet
Lascivientis fex profana Romuli.
En, Christianis Vesperae, Noctes, Dies
Alii refulgent, & fugatis noctibus
Caecutientis seculi, crepusculum
Illustre mundi deviis mortalibus
Coeleste lumen fundit & sacrat Deo.
ZVLECHEMVS Aulae cultor & Celsi ducis
Divina fatur, & salutis principes
Sacrosque nobis tot dies loqui facit.
Qui nuper orbi tot diserta prodidit
Commenta vates, ingenîque fulgetra,
Qui curtum & acre in multiformes naenias
Epigramma torsit, & per impetus breves
Saliens, acutam provocavit Bilbilim:
Satur latini masculique spiritus,

[Vertaling]
Op de Feestdagen van de Hoogedele Heer Contantijn Huygens, Ridder,
Heer van Zuilichem, en Raad en Secretaris van de doorluchtige Prins van
Oranje.
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Zwijgt, Attische nachten en gij, Vespers,
voor de Siciliërs zo grimmig, en gij, nachten en Dagen
van het schrijvende Ascra, zwijgt gij feesten
van het uitzinnig Griekenland, waardoor Eleusis eer verwerft
of (feesten, waarbij) Rome, bandeloos door bevlekte vreugden,
Lupercus' grot vereert, en (waarbij) zich aan Bacchus wijdt
de onheilige drek van de brooddronken Romulus.
Zie, voor Christenen blinken Vespers, Nachten en Dagen,
die anders zijn; en nadat hij heeft verjaagd de nachten
der wereld, die in blindheid leeft, giet de dageraad,
die het aardrijk in licht zet, nu voor verdoolde stervelingen
een hemels schijnsel uit en wijdt hen zo aan God.
Zuilichem, vereerder van het Hof en van den Hoogsten leider,
spreekt goddelijke taal; en doet zovele voor ons heil voorname,
ons Heilige Dagen tot ons spreken.
De zanger, die onlangs de wereld zovele invallen overgaf,
vol van welsprekendheid, en flitsen van vernuft,
die het beknopte, scherpe epigram omzong tot epitaphium
van velerlei vorm, en met korten aanloop
springende, het spitse Bilbilis heeft uitgedaagd,
geeft nu, verzadigd van Latijnse mannelijke geest,
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[Latijn]
Latiique doctis expeditus vocibus;
Iam verba donat Belga Belgis matribus,
Decusque grandis HOOFDIAE in lucem rapit,
Sacerque linguam mutat & facundiam.
Nunc Solis illam mystici illustrat die,
Causasque prodit ter verendi nominis,
Solemque Soli ab ipso Sole foenerat.
Egressus annum, ceu renascens Virbius,
Novum salutat, hospitemque corporis
Animum reformat, induitque vestibus
Recti, pudoris, juris, innocentiae.
Humanitatis, gratiae & modestiae.
Dum vagientis quaerimus cum Regibus
Cunas Iësu, & stella praelucet Magis,
Sequitur satelles noster, & per invias
Vias eunti stella fit puer Deus.
Sol ora condit, occidente Cynthio
AEternitatis, sed medentem crimini
Crucem tuetur, qui suum dolet nefas,
Diemque poenis horridum placat sibi.
Ruentis iram & saevientis Angeli

[Vertaling]
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en los zich scheurend van Latiums geleerde woorden,
Hollandse woorden aan vrouwen van Holland.
De luister van d'eedle Vrouwe Hooft rukt hij in het licht
en, nu gewijde zanger, verandert hij van taal en welsprekendheid.
Nu zet hij haar in het licht op de dag van die onzienlijke Zon,
en geeft de gronden aan voor die driewerf te eren naam,
en voor de Zon ontleent hij Zon aan die de Zonzelf is.
Dan overschrijdt hij het jaar en als een herlevende Virbius
begroet hij het Nieuwe jaar: en des lichaams gast,
de ziel, verandert hij van gedaante en bekleedt haar met gewaden
van het goede, schroom, van recht, onschuldigheid,
van menselijkheid, van gunst en ingetogenheid.
Terwijl wij met de Koningen zoeken de wieg
van de schreiende Jezus, en de ster de Wijzen voorlicht,
volgt onze wachter en terwijl langs ongebaande
wegen hij doolt, wordt hem tot Sterre, 't Kind dat God is.
De zon verbergt het gelaat, wanneer ondergaat de Zon
der Eeuwigheid, maar naar het misdaad genezende
kruis ziet op de dichter die over zijn gruwel leed voelt,
en de dag, door straffen vreselijk, maakt hij mild wat hem betreft.
De toorn en de slagen van de Engel die aanstormt en woedt
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[Latijn]
Evadit ictus, cui cruenta limina
Nihil merentis victimae tabo madent.
Hoc Pascha vatis. Illa gentibus fuit
Aurora felix, quae sepultum reddidit
Vitae parentem & morte mortem contudit.
Mox raptus altè nubiumque curribus
Vectus poëta, se potentis vindicis
Infert triumphis, seque adunari cupit,
Ceu Sponsa Sponso, filius suo patri,
Capitique membra, miles optimo duci,
Fraterque fratri, palmes ipsi vineae.
Hinc lapsum ab alto Flamen omnes occupat,
Variisque linguis dum loqui facit Patres
Bissex, in ipso Vate fit miraculum,
Vnoque Batavis ore diversum sonat,
Grajusque Grajo, Belga Belgis, Ausoni
Respondet Auson, Celta genti Celticae.
Praesepe sanctum, pauperes Christilares,
Deforme tectum sospitatoris Dei,
Supplex adorat; sordidisque culcitris
Vnà quiescens, invenit sibi locum,

[Vertaling]
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vermijdt hij, wiens roodbestreken deurposten
druipen van het bloed van 't schuldeloze offerlam.
Dit is des zangers Pascha. Het andere was voor de heidenen
een gelukbrengende Dageraad, die wedergaf een begraven
vader des levens en door zijn dood de dood teniet deed.
Kort daarna weggerukt omhoog en in de wolkenwagens
rijdende begeeft de dichter zich onder de triomfstoeten
van de machtige voorvechter, en begeert, dat hij verenigd worde
als een Bruid met haar Bruidegom, een zoon met zijn vader,
en met het hoofd de leden, de krijgsman met een aanzienlijk veldheer,
de broeder met de broeder, de wijnrank met de wijnstok zelf.
Dan neergedaald uit den hoge, zet de Geest zich neer op allen
en terwijl hij in twaalf onderscheidene tongen de vaderen doet spreken,
geschiedt er in de zanger zelf een wonder:
Uit één mond doet hij de Bataven onderscheiden talen horen,
en als een Griek antwoordt hij de Griek, als Nederlander
Nederlanders, de Italier als Italier, als Fransman het volk der Fransen.
De heilige kribbe, het armelijk huis, van Christus,
het schamele dak van de verlossende God,
aanbidt hij smekend, en op de vuile beddezak
tezamen met hem rustend vindt voor zich een plaats
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[Latijn]
Quicunque fastum damnat hoc foeno suum,
Opesque quaerit indigum juxtà Deum.
Tandem patescit Mensa, quae det pabula
Animae labanti, & sanguine occultam sitim,
Famemque carne pellat indomabilem.
Donat seipsum corpus & simul datur.
Idemque sanctis pluribus corpus datur.
Quin plus farina vescimur. mens digerit,
Quod dens nequivit. intrat os pium Ceres
Stupenda, mentes esca fracti corporis.
Res tota vera est. discrepamus in modis.
Hos discrepantes dulcis uni Charitas.
Haec sacra scribis Autor HELLEMANTIAE,
Dumque Orbis orbi donat orbis frustula,
Strenisque amoris vincla stringit vilibus;
Tu summa donas, quemque cuncti poscimus,
Quo cuncti egemus, involutus fasciis,
Cadens, resurgens, tot repertus Regibus,
Tot dona mittens, Strena mittitur DEVS.
4 AP 60
C. BARLAEVS.

[Vertaling]
alwie zijn eigen trots veroordeelt tot dit hooi
65 en schatten zoekt naast een behoeftig God.
Ten laatste staat de Tafel open om de spijs te geven
aan de wankelende ziel, en met bloed de verborgen dorst
en met vlees de onstilbare honger te verdrijven.
Het lichaam geeft zichzelf en wordt tegelijk gegeven,
70 en 't is hetzelfde lichaam, dat gegeven wordt aan vele heiligen.
Ja, wij voeden ons met meer dan meel. De geest verteert
wat de tand niet vermocht. In de vrome mond gaat een
wonderbaar brood, in de zielen de spijs van een gebroken lichaam.
De zaak is waar, geheel; wij verschillen in het hoe.
75 Dezen die zo verschillen, verenig ze, zoete Liefde.
Deze gewijde stof draagt ge op, Auteur, aan Hellemantia,
en terwijl de hele Wereld aan heel de wereld stukken van de wereld geeft
en met goedkope geschenken de banden van liefde aanhaalt,
schenkt gij het hoogste: Hij die wij allen verlangen
80 die wij allen behoeven, die gewonden werd in doeken,
die viel en herrees, door zoveel Koningen gevonden werd,
die zoveel gaven zendt, wordt zelf als een Nieuwjaarsgift gezonden: God.
C. Barlaeus.
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Aen Vrovw Leonore Hellemans
Drostinne van Muyden. aant.
WEl-weergepaerde weew, door-deughdelijke vrouw,
Die soo voorsichtelijk 't pack van den eersten rouw
Gelicht hebt, en geleght op de geleerde schoud'ren
Daer 't wijse Hoofd op staet dat noyt en sal veroud'ren.
Bevallijke Drostinn, die met een taey geduld
Mijn onmacht hebt geborght, en my mijn' hooghe schuld
Van menigh bly gelach en minnelick onthalen,
Genadelijk gedooght met woorden te betalen.
Reckt die lanckmoedigheyt noch eene spann-breed uyt:
Aenveerdt noch eens licht geld, geslagen op mijn' Luyt,
Ter goede reekening van danckbare voldoening.
Schoon ick mijn uyterste vermogen aen 't voldoen hing,
't Voldoen en strekte niet. Nu neem ick 't Niewe Iaer
Behendelick te baet, en grijp 't gevall by 't haer,
En offer' wat papiers, verguldt met Heyligh' dagen;
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Om of 't u nooden mocht tot langsamer verdragen.
Wat is 't? een hand voll rijms, een Boexken in den sack,
Een Bedelaers geschenk, een Geusen Almanack.
Een ding verseker ick: 't en zijn geen' logen-bladren,
Noch boeren boerterij. 't Is ernst; en uyt mijn' adren
Het binnenste geweld, soo verr' haer swackte gaet.
't En is geen Sterren-waen, Mevrouw, 't is Hemel-praet;
't Zijn tochten van mijn' Ziel, die ick voor henen sende
Naer 't geen noyt oor en hoorde en ooghe noyt en kende,
Noyt menschen hert begreep; gelijk een reis-baer Heer
Sijn' huyse-vesters schikt, met krijt en met geweer,
Daer hy vernachten will. Bevallen u haer plichten,
Gebruyktse t'uwen dienst. Mijn licht sal beter lichten,
Soo ghy het waerdigh kent om me' tot God te gaen.
't Is op soo goed weerom: soo s' u niet aen en staen,
Ick wacht 'er betere van uw' bescheydentheden.
Oft wandelt ghy met my, of laet my met u treden.
d' Eer komt de vrouwen toe: gaet voor, en sleept my naer:
'k Will geeren met u gaen naer 't eewigh Niewe-Iaer.
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Sondagh. aant.
IS 't Sabbath-dagh, mijn Ziel, of Sondagh? geen van tween.
De Sabbath is voorby met zijne dienstbaerheden:
En de Son die ick sie scheen gisteren als heden.
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 Bruydegom ter loop-baen ingereden,
'k Sie Sondagh sonder eynd door dijne wonden heen.
't Zy dan oock Sondagh nu, men mach 't Gods Soon-dagh noemen,
Ia, en Gods Soen-dagh toe. Maer, laet ick ons verdoemen,
Waer ick van dryen gae, ick vind ons in de schuld.
God Son, God Soon, God Soen, hoe langh duert dijn geduld?
Hoe langhe lijdt ghy, Heer, dijn' Soon-dagh, Soen-dagh, Sondagh,
Ondanckbaerlick verspilt, verspeelt, verspelt in Sond-dagh?
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Niewe Iaer. aant.
't IS uyt. de leste Sonn gingh gisteren in Zee,
Getuyghe van mijn jaer voll ongeregeltheden.
O dien daer duysend jaer zijn als de dagh van heden,
Voor wien ick desen dagh mijn' vuyle ziel ontklee
Van 't smodderigh gewaed van veertigh jaer en twee,
En dry, en noch eens twee, die ghy my hebt geleden;
All vergh ick 't dijn geduld met sondighe gebeden,
Gunt my een schoonder pack dan ick 'er oyt aen dee.
In d'eerste niewicheyd sal 't vleesch en bloed wat prenghen,
En 't past haer moyelick: maer ick betrouw dijn' hand;
Die sal 't my lichtelick wat ruymen en wat lenghen.
Maeckt my maer op de reys van 't eewigh vaderland
In dese wildernis een' dijner Isräelijten,
En laet dit niewe kleed mijn leven niet verslijten.
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Dry Coninghen avond. aant.
W Aer is Gods eenigh Kind, dat ick 't aenbidden magh?
O Wijsen, wijst my 't pad. 'k zie duysend Sterren proncken;
Maer geene die my leyd' als met verkeerde voncken:
Ick sie de Leid-Sterr niet daer op uw' wijsheyd sagh.
Terwijl ick opwaerts gaep, wat hoor ick voor gewagh?
Wat roept de wulpsche 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' sonden.
Nu treed ick moedigh toe met all mijn wonden heel.
Komt, Wijsen, 'k weet het pad; all is het steyl en verre,
Ick vrees den Dool-wegh niet, 't Kind selver is mijn' Sterre.
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Goede Vrydagh. aant.
W At lett de Middagh-Sonn? hoe lust haer niet te blincken?
Is 't avond op den Noen? Ten minsten, volle Maen,
En, Sterren, haer gevolgh, hoe haest ghy 't ondergaen?
Moet ghy ter halver loop van 't koele Zee-natt drincken?
Neen, neen, ick sie 't u aen, ghy voelt den moed ontsincken
Voor 't schandige Schavott, daer Sions dochtren staen
En swijmen voor den schrick 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 selven scheurt, en brieselt de gewrichten
Van mijn verstockte Ziel, soo dats' haer' weder-plichten
Gedwee en morruw doe; soo dat ick haev en huys,
En lijf en lust en tijd leer' hangen aen dit Cruys.
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Paeschen. aant.
D En Engel is voorby: de grouwelicke nacht
Der eerst-geborenen is bloedeloos verstreken:
Ons' deuren sijn verschoont; soo warense bestreken
Met heyligh Paeschen-bloed, dat d'uytgelaten macht,
Die Pharâos kinderen en Pharâo t'onderbracht;
Doorgaens verschrickelijck, verschrickt heeft voor het teeken.
Wy zijn door 't Roode-Meer de slaverny ontweken,
AEgypten buytens reicks. Is alle dingh volbracht?
Is 't Schip ter haven in? Oh! midden in de baren,
De baeren van ons bloed, veel holler dan dat Meer.
Den Engel komt weerom, en 't vlammige geweer
Dreight niewen ondergang. Heer, heet hem overvaren.
Merckt onser herten deur, O Leew van Iudas Stamm,
En leert ons tijdelijk verschricken voor een Lamm.
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Hemelvaert. aant.
O Wagen Isräels met uwe Ruyter-knechten,
Waer voert ghy onsen Vorst. ô, aller swacken troost?
Zijt ghy zoo toeverlaet der geenen die ghy koôst?
Blijft ghy hun soo te hulp? verlaet ghy haer in 't vechten,
Voorvechter van dijn volck? werpt ghy se tot gerechten
Den dwingelanden toe, gesoden en geroost,
Haer spieren uytgetanght, haer' ad'ren uytgeoost,
Haer' zenuwen gesnerpt op roosteren en trechten?
O, Duyve, siet om leegh; vlieght onse herten toe,
En rucktse voor dijn aes uyt dese sterflickheden;
En deelt de wereld mis, en laet haer niets beneden
Dan daer de leste pier sijn' lusten in voldoe.
O die van nu af aen in 't endeloose bly zijt,
Weest hier, en voert ons soo van nu af aen daer ghy zijt.
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Pinxteren. aant.
SOo overdadigh is des Heeren milde hand.
Sijn' sprekers hadden hem 't wel-spreken sien beloven
Voor 's Werelds machtighe. noch stort hy haer van boven
Elck zijn' ontsteken tong en tael voor yeder land.
Waer toe het overschot van gaven allerhand?
Hy had de Hemelen zijn' almacht leeren loven,
De dagh, de stomme nacht verkondight het den doôven,
En all zijn maexel spreeckt. Maer sonder grond en strand
Zijn zijne wonderen, gelijck sijn' vriendlickheden.
Heer, deelt ghy Tongen om? siet noch eens naer beneden,
En deelt 'er my een' toe die Dy in my bevall,
Die niet en stamer' daer de boofe sullen beven,
Die naer den doem verlang' van dood en eeuwigh leven,
En onbekommert zy wat sy daer seggen sal.
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Kersmis. aant.
AL is de herbergh voll, al light Gods Soon in 't hoy,
Mijn' Ziele mach 'er in, en wilt 'er by vernachten.
Kom, vleeschelicke mensch, de vleeschige gedachten
Zijn heden van verdienst. Daer schreidt wat in dit stroy,
Dat voor ons schreyen will: daer all het ydel moy
Van Koninginnen kraem voor stroy is by te achten.
Daer licht in dese kribb, dat ons geloovigh wachten
Voll-tijdelijk vervull' en all ons leed verstroy.
God licht'er in ons vleesch; God, vaderloos op aerde,
God, moeder-loos by God; het mede-scheppend woord;
God, vader van de Maeght die hem ontfing en baerde,
En nu te voete light. Hier light en gaet niet voort,
Mijn Ziele, maekt een end van d'ongerijmde Rijmen;
Ons beste seggen waer oodmoedelijck beswijmen.
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's Heeren Avontmael. aant.
IS 't weer dijn hooge Feest, en ick weer van de gasten?
Maer, Heer, het Bruylosts-kleed daer in ick lest verscheen
Is over halver sleet, jae 't en gelijkt 'er geen;
En ick sit moedigh aen als oft' my puntigh pasten.
Hoe waer de wraeck besteedt, soo ghy my nu verrasten,
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 vastem
Dit 's dan 't boet-veerdigh hert. maer 't veerdigh gaet niet veer:
't Is geen begonnen werck. Wanneer wil 't boetigh wesen,
Voor nu, voor gisteren, en voor den tijd naer desen,
Eens boetigh voor altoos; en wanneer wilt ghy 't, Heer?
Is 't altijts weer op niews, en altijd weer op 't ouwe?
Oh, dat my 't holl berouw eens endtelijck berouwe!
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Toelichting
Inleiding.
De hier volgende toelichtingen op de Heilighe Daghen moeten niet opgevat worden
als een volledige cultuur-historische, literair-historische, taalkundige en stilistische
commentaar. Ik heb alleen de teksten in beginsel - en voor zover nodig - verstaanbaar
willen maken en aanwijzingen willen geven voor verdere studie. Ik heb daarbij
uiteraard een dankbaar gebruik gemaakt van Zwaans uitvoerige en grondige annotatie,
en al wijk ik een enkele maal in mijn interpretatie van hem af, mijn weg is door zijn
aanwijzingen aanzienlijk bekort, zoals iedereen zien kan die mijn parafrasen naast
Zwaans aantekeningen legt.
Aan de toelichting gaat een transcriptie van de tekst van het desbetreffende
handschrift vooraf, gevolgd door enige 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 uitgaven van de Verscheyde Nederduytsche Gedichten, ‘K’ de beide edities
der Koren-bloemen.
Bij mijn transcriptie volg ik de regels die Zwaan aanhoudt (zie Zwaan, blz. 9-11).
Dat wil niet zeggen dat ik altijd hetzelfde lees als Zwaan. Waar hij een dubieuze
majuskel/minuskel opgeeft, meen ik zonder vermelding al of niet majuskel te mogen
schrijven. In de aantekeningen bij de translitteratie leg ik rekenschap af inzake de
punten waarin ik van Zwaan verschil. Verder geef ik een enkele maal een aanvulling
op zijn manuscriptologische aantekeningen.
Tenslotte lever ik een opgave van de varianten van de eerste editie ten opzichte
van de handschriften. Ik zie daarbij af van de varianten inzake betwijfelbare majuskels,
en houd mij ook voor het overige aan de beperkingen die in de zevende alinea van
§ 5 van de Inleiding zijn genoemd.

Titelblad.
De titel Heilighe Daghen zinspeelt op de benaming ‘heiligendagen’ voor allerlei in
de rooms-katholieke praktijk gevierde feestdagen, die onder de naam van kerkelijke
feesten vanouds op vermakelijkheden uitliepen die weinig
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of niets meer met de oorspronkelijke bedoeling te maken hadden. De calvinistische
reformatie keerde zich principieel tegen die praktijk en zag de zondag als de eigenlijke
feestdag van de kerk (: naar analogie van de oudtestamentische sabbath, tevens de
dag van Christus' verrijzenis), met voorbijzien van alle overige kerkelijke feestdagen.
Dit hoge ideaal werd ten gevolge van de diepgewortelde praktijk verzwakt door
erkenning van die feestdagen die uit de grote heilsfeiten voortvloeiden (Kerst, Pasen,
Pinksteren e.d.). Huygens' reeks van heilige dagen sluit bij de gereformeerde traditie
van de zeventiende eeuw aan. Er waren altijd nog veel aanhangers van het
oorspronkelijke calvinistische standpunt (vergelijk b.v. in dit verband het door Zwaan,
blz. 13, noot, geciteerde versje van Daniel de Backere), en met het vooropplaatsen
van ‘Sondagh’ toont de dichter, dat hij dat standpunt zoal niet aanhangt dan toch
ontziet. Eén citaat uit Dukers biografie van Gisbertus Voetius (derde deel, Leiden
1914, blz. 199) moge volstaan om te laten zien, hoezeer de christelijke feestdagen
een omstreden zaak vormden onder de zeventiende-eeuwse gereformeerden. ‘Haar
eerbied voor den Stichtschen
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professor verhinderde jonkvrouw Van Schurman niet, tegenover hem hare
zelfstandigheid te handhaven en, zoo nodig, met hem in meening te verschillen ja
zelfs zijn gedrag in deze of gene zaak beslist af te keuren. Zoo ergerde het haar, dat
Voetius, waar hij vrienden en geestverwanten meermalen met nadruk verzekerde,
scherp gekant te zijn tegen het vieren der christelijke feesten: Kerstmis, Paschen,
Hemelvaartsdag en Pinksteren, op die persoonlijke overtuiging niet ook het zegel
drukte van houding en praktijk. Al was hij, ter wille der maatschappelijke orde en
van den gemeenen vrede, gehouden, op die dagen de eigen beurten te vervullen, zoo
behoefde hij, volgens Anna Maria, dan de predikatiën zijner ambtsbroeders nog niet
bij te wonen!’ Ook Anna Maria ontving een exemplaar van de Heilighe Daghen, met
een opdrachtvers (Worp IV, blz. 31-32; Zwaan, blz. 119). Huygens' bundel verscheen
niet in een theologisch en kerkhistorisch luchtledig! Vergelijk over deze dingen
Buitendijks editie van Jeremias de Deckers Goede Vrydag (Zwolle, 1958), blz. 49-55,
en de daar vermelde literatuur.
De titel Heilighe Daghen sluit ook contrasterend aan bij de naam van Huygens'
groot opgezette beschrijving van zijn dagelijks doen en laten in Dagh-werck. Beide
titels omspannen als het ware de totaliteit van het christenleven.
- Nieuwe-Iaers gift: overeenkomstig de gewoonte elkaar in het nieuwe jaar
geschenken te zenden. Huygens' poëzie laat zien dat hij die gewoonte in ere hield.
Zie de toelichtingen bij ‘Niewe Iaer’.
- Het drukkersmerk van Johan Blaeu vertoont een hemelglobe, geflankeerd door
Chronos (de tijd) met zandloper en zeis, en Hercules, met een knots de hydra
bedwingend. Het onderschrift ‘indefessvs agendo’ betekent ‘onvermoeid bezig’.
Vergelijk wat Prof. H. de la Fontaine Verwey over Blaeu's drukkersmerken zegt in
In officina Ioannis Blaev (Amsterdam, 1961), blz.11-12.

Aen Vrouw Leonore Hellemans, Drostinne van Muijden.

5

10

15

20

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.
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 te betalen.
Reckt die langmoedigheid noch eene span-breed uijt:
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 te baet, en grijp 'tgevall bij 't haer,
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 geen logen-bladren,
Noch jock, noch boerterij. ‘Tis ernst; en uijt mijn' adren
Het binnenste geweld, soo verr haer’ swackte gaet.
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‘Ten is geen Sterren-waen, Me Vrouw, '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 mé tot God te 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.
D'eer 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 bij de translitteratie.
Vs 7 Zwaan heeft 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, vgl. de nummers 1 en 2 vóór deze regels en ook de zwaar aangezette punt
aan het eind van vs 8; vs 11 ik lees, met enige aarzeling, majuskel in Voldoening.
vs 23 in Tzijn 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 dergelijks in
hs. ‘Sondagh’ vs 11 gae en vs 13 langhe en ‘Pinxteren’ vs 11 toe; ik heb buiten de
‘Heilighe Daghen’ vele voorbeelden in Huygens' handschriften aangetroffen. Vergelijk
ook Hermkens, Bijdrage, blz 45.

Varianten van de eerste editie t.o.v. het handschrift.
Titel Hellemans vs 1 weew, door-deughdelijke vrouw vs 2 voorsichtelijk vs 3 hebt,
schoud'ren vs 4 veroud'ren vs 5 Bevallijke vs 6 Mijn vs 7 gelach (sic) onthalen, vs 8
Genadelijk vs 9 lanckmoedigheyt spann-breed vs 11 reekening danckbare voldoening
vs 13 sterkte jear vs 15 papiers, Heiligh' dagen;
vs 17 rijms Boexken vs 18 Bedelaers geschenk vs 19 (springt niet in) geen' vs 20
Noch boeren boerterij vs 21 verr' haer vs 23 't Zijn vs 24 't geen vs 25 gelijk reis-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, juist ook in de winter 1644-'45 weer opgelaaid. Het zat Huygens
wellicht dwars, dat deze niet-weer-gepaarde weduwe door haar katholicisme een
huwelijksaanzoek volstrekt onmogelijk maakte.
Parafrase: ‘Gelukkig hertrouwde weduwe, door en door degelijke Vrouwe, die zo
welberaden, ‘inzichtelijk’, de last van de rouw om uw eerste man (: Jan Baptist
Bartolotti, overleden in 1624) van u afgetild hebt en gelegd hebt op de (in leed en
rouw) ervaren schouders waarop het wijze Hoofd (‘Hooft’) staat dat nooit zal
verouderen (complimentje aan de ouder wordende Hooft, die vaak ziek was in die
jaren, maar zijn helderheid van geest niet verloor) -, bevallige Drostin, die met een
taai geduld mij in mijn onmacht tot betalen uitstel hebt vergund, en mij goedgunstig
toegestaan mijn grote schuld t.a.v. menig blij gelag en vriendelijk onthaal met woorden
te vergelden -, laat dat welwillende geduld nog een korte spanne tijds voortduren;
accepteer nog éénmaal (of: nóg een keer na al de vorige) onvolwaardige munt,
geslagen op mijn luit (Huygens' geliefkoosde muziekinstrument, hier symbool voor
zijn poëziebeoefening; het bespelen van de luit heette ‘slaan’, hetgeen de woordspeling
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met het slaan van munten mogelijk maakte), als een voorschot op dankbare volledige
afbetaling. Al zou ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om mijn schuld aan u te
voldoen, het voldoen zou toch niet toereikend zijn. Nu neem ik het nieuwjaar handig
te baat en grijp de Occasio (de toevallige gelegenheid, de omstandigheid dat het juist
nieuwjaar is) bij het haar (want de Occasio moet men grijpen als ze zich voordoet,
ze is van achteren kaal), en bied ik u wat papier aan, opgesierd met Heilige dagen,
in de hoop dat (voor het geval dat) het u zou kunnen bewegen tot langer uitstel. Wat
is het? Een handvol rijm, een boekje om in de zak te 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 kerkelijke feestdagen
overgebleven waren).
Eén ding verzeker ik u: het zijn geen leugen-bladen (zoals bij de gewone
almanakken het geval is), noch scherts noch grappenmakerij van of voor boeren. Het
is ernst; en het is de diepste innerlijke kracht van mijn dichterlijke inspiratie, voorzover
de zwakte ervan strekt! Het is niet (als bij de almanakken) astrologische inbeelding
en schijn, Mevrouw, het is taal uit en over de Hemel, immers de goddelijke taal van
de openbaring in de Heilige Schrift. Het zijn de verlangens van mijn ziel, die ik a.h.w. als boden - vooruitstuur naar (dat geluk van de hemelse zaligheid) hetgeen
geen oor ooit heeft gehoord en geen oog ooit gekend, wat geen menselijk hart ooit
heeft gevat (I Corinthe 2,9, naar Jesaja 64,4); zoals een tot de reis gereed staande
Heer zijn kwartiermakers uitzendt, met krijt en wapentuig, naar de plaats waar hij
wil overnachten. Als hun diensten u bevallen, gebruik ze dan tot uw dienst. Mijn
licht zal helderder stralen, als gij het waardig keurt om ermee naar God (hemelwaarts)
te gaan. Het is op voorwaarde van een op z'n minst zo goede bejegening uwerzijds;
als ze (de diensten van de ‘boden’) u niet bevallen, dan verwacht ik er betere van uw
helder onderscheidingsvermogen (verstandig inzicht, wijsheid). Òf wandelt gij met
mij mee (op de weg naar de hemel), òf laat mij met ù meegaan (het doet er niet toe
wie de begeleider, wie de begeleide is, als het doel maar bereikt wordt). Honneur
aux dames: gaat gij voor, en sleep mij met u mee; ik wil graag met u (al is het
ongewoon dat een man zich door een vrouw laat leiden) naar het eeuwige nieuwjaar,
de hemelse heerlijkheid, gaan’.
- Met het tweede deel van het opdrachtgedicht bedoelt Huygens m.i., dat hij zijn
diepste verlangen naar de volkomenheid van God in zijn poëzie heeft
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trachten te formuleren. Niet alsof hij dat volkomene zelf in woorden heeft gevangen,
hij heeft maar zijn hunkering uitgesproken. Nu hoopt de dichter dat die formuleringen
niettemin Leonore zullen helpen in haar verlangen naar God, haar ‘reis naar de hemel’.
Maar het komt er niet op aan of zijn poëzie daarbij dienstig kan zijn. Als zij betere
middelen weet, des te beter. Het is tenslotte niet om de woorden begonnen, maar om
de zaken. Een interessante relativering van de betekenis van de poëzie ten overstaan
van de religie. Huygens is hier m.i. niet slechts stereotiep-bescheiden, maar oprecht
in de erkenning van het fundamenteel tekortschieten van menselijk taal- en
voorstellingsvermogen. Centraal is daarom in dit gedicht de toespeling op de tekst
uit I Corinthe: ‘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 ‘het geval bij het haar grijpen’ klinkt in de resonantieruimte
van de jaren veertig van de 17e eeuw waarschijnlijk nog iets mee: er was een hevige
discussie aan de gang over het ‘lang of kort hayr’, vergelijk E.J.W. Posthumus Meyjes,
Jacobus Revius, zijn Leven en Werken (diss.Utrecht, 1895), blz.180-96; en Revius'
indrukwekkende gedicht hierover, editie-Smit,II,blz.189-92.

1. Sondagh.
Is 'tSabbath dagh, mijn Ziel, of Sondagh? geen van tween.
De Sabbath is voorbij met sijne dienstbaerheden:
En de sonn 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 heen.
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 het sonnet in de reeks:
Ontstaan 9; nummering hs. (+ beide afschriften) 1; 1645A (hersteld) 1; (1645B 1);
1647 1; 1648 1; VNG 1; K 8

Aantekeningen bij de translitteratie.
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vs 1 De doorhaling luidt m.i.: Hoe heet dit? Sabbath dagh,; vs 4 schijnt luidde eerst
scheen, Huygens werkte de drievoudige herhaling daarvan weg; vs 8 ik ben er niet
zeker van dat de komma na end ‘abusievelijk niet geschrapt’ (Zwaan) werd; vs 9 de
komma na noemen ontbreekt abusievelijk bij Zwaan; vs 13, 14 de horizontale streepjes
vóór deze regels moeten de tekst naar de kantlijn brengen.

Varianten van de eerste druk t.o.v. het handschrift.
vs 1 Sabbath-dagh vs 2 zijne 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 oorspronkelijke vraag in vs 1 formuleerde Huygens een aktueel vraagstuk,
de opvatting van de zondag: ‘Hoe heet dit? Sabbath dagh of Sondagh?’ Vergelijk
voor de strijd daaromtrent H.B. Visser, De geschiedenis van den Sabbatsstrijd onder
de gereformeerden in de zeventiende eeuw (diss.V.U. Amsterdam,1939) en de daar
gereleveerde literatuur. De tweede redaktie van de inzet is concreter en persoonlijker
(‘mijn Ziel’). Aldus haalt de dichter zijn sonnet uit de sfeer van de controverse. Ook
met zijn antwoord tracht hij boven het dilemma uit te komen (‘geen van tween’). Hij
werkt dit naar beide kanten uit, vs 2 en vs 3: ‘de Sabbat met zijn slaafse verplichtingen
is voorbij, maar ook de naam “zondag” zegt weinig, want de zon schijnt iedere dag’.
Vervolgens: ‘Maar de onzichtbare Zon, Christus, schijnt vandaag anders dan
anders’. Daarmee is de aandacht van de controverse af geheel naar de allesbeheersende
gestalte van Christus gewend. Tot Hem zegt de dichter: ‘Zon, die ik alleen als door
mijn zonden heen zie (Christus heeft alleen betekenis voor mij als ik me bewust ben
van mijn schuld), Zoon van God, die op deze dag, opstandings-dag, de aarde weer
betrad, fier als een bruidegom die zijn rondtocht begonnen is (schitterende vondst,
Psalm 19,6 noemt de zon onder het beeld van een bruidegom die naar buiten treedt,
hier in verband gebracht met de Zon Christus, die uit het graf te voorschijn treedt als
het eeuwige licht) - ik zie een eeuwige zondag als resultaat van Uw lijden (de ‘rust’
van de ‘sabbat’ na het ‘werk’ van het lijden, vgl. Hebreeën 4 e.v.).
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Het moge dan ook Zon-dag zijn vandaag, men kan het (evenzeer) Gods Zoon-dag
noemen, de dag van Christus, ja en tevens Gods Zoen-dag, verzoeningsdag (de dag
van de verzoening ‘door dijne Wonden heen’). Maar laat ik over ons christenen een
veroordeling uitspreken (‘verdoemen’ = veroordelen), want hoe ik de zondag ook
noem (welke van de drie namen ook gegeven wordt - daarmee is tegelijk de
betrekkelijkheid van de controverse nog eens aangeduid en de aandacht gericht op
waar het Huygens om te doen is, de bezinning op het christen-zijn), van welke van
de drie kanten ik de zaak ook bekijk, ik ontdek overal dat wij schuldig zijn.
God die de Zon zijt, die de Zoon zijt, die de Verzoening zijt, hoe lang duurt Uw
geduld? Hoe lang verdraagt Gij, Heer, dat Uw Zoon-dag, Uw Zoen-dag, Uw Zondag
in ondankbaarheid jegens U wordt verspild, verspeeld, verspeld - d.i. verkeerd gespeld
- in Zonde-dag?’
- Het gedicht wordt formeel beheerst door woordspel en klankspel: zon - zoon zoen - zonde; verspild - verspeeld - verspeld. Vergelijk ook de subtiele gevarieerde
herhalingen in de vss 3 t/m 5. Spel is er ook in de monosyllabische versregel, vs 4,
die als zodanig een kunststukje wil zijn. Iets dergelijks in de slotregel van
‘Hemelvaert’, op dezelfde dag als ‘Sondagh’ geschreven. Vergelijk ook Huygens'
verdediging van het monosyllabische karakter van het Nederlands, Worp, Gedichten,
VIII, blz. 263, in een gedichtje ‘Duytsch verdedight’ van 2 mei 1681:
Wat sotter seggen is 't, dat onse Moeder-spraeck
Als t' enckel-sijlbigh, oor en monden moede maeck!
Als of het langste woord voor 't oor en uyt den monde
Niet uijt de Koppel van een-sijlbicheit bestonde:
Wat dunckt ons, rolt dit niet als een rond effen woord?
Men hoeft niet na te doen al wat men siet en hoort.

- Zwaans interpretatie van vs 10, tweede helft, komt me wat geforceerd voor: ‘Maar
als ik onze verdoemenis erbuiten laat (wij worden in het eindoordeel vrijgesproken),
dan...’ Ik vat ‘laet’ liever op als adhortatief hulpwerkwoord; dit liet al in de
middeleeuwen objectsvormen èn subjectsvormen toe (naast ‘laat mij’ ook ‘laat ik’)
vgl. WNT in voce ‘laten’, VIII,kol, 1157 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!

2. Niewe Iaer.
'Tis uijt. 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 vuijle 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;
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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 het sonnet in de reeks:
Ontstaan 2; nummering hs. (+ beide afschriften) 2; 1645A (hersteld) 2; (1645B 2);
1647 2; 1648 2; VNG 3; K 1.

Aantekeningen bij de translitteratie.
vs 5 Met het vertikale streepje in de aanloop van de grote V aan het begin van de
regel bedoelt de dichter mogelijk dat de tekst moet inspringen, vergelijk zijn correcties
t.a.v. al of niet inspringen in de volgende twee regels; vs 6 Ghij heeft majuskel; vs 7
Gebeden heeft majuskel.

Varianten van de eerste editie t.o.v. het handschrift.
vs 3 duysend vs 4 mijn' vs 6 ghy geleden; vs 7 gebeden vs 9 niewicheyd bloed
prenghen vs 12 reys van vs 13 wildernis Isräelijten vs 14 kleed

‘Wiewe Iaer’
Het gedicht dient gelezen te worden als ‘vervolg’ op het sonnet over het avondmaal,
dat aan het eind van de reeks is geplaatst. Huygens vierde op Nieuwjaarsdag 1645
avondmaal in zijn kerkelijke gemeente.
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Ik parafraseer: ‘Het is voorbij. De laatste zon ging gisteren onder (en sloot daarmee
het oude jaar af), zon, die getuige was van mijn jaar vol overtredingen, misstappen,
zonden (‘ongeregeltheden’ - woord uit de sfeer van de nieuwjaarsviering, die nogal
eens tot optreden van de overheid tegen allerlei als ‘ongeregeldheden’ aangeduide
baldadigheid aanleiding gaf; de dichter erkent dat ongeregeldheden zich bij hem
eigenlijk het hele jaar door voordoen).
Gij, voor wie duizend jaar als de dag van heden zijn (Psalm 90,4), voor wie ik op
deze dag mijn onreine ziel blootleg door het vuile gewaad af te leggen van veertig
jaar, en twee, en drie, en nog eens twee (totaal: 47 jaar bij eenvoudige optelling,
terwijl Huygens op 1 januari 1645 al ruim 48 jaar oud was. - Betekent ‘en noch eens
twee’ misschien, wat schertsend geformuleerd, ‘en dit laatste nog eens twee maal’?
Veertig jaar - dit nadrukkelijk als toespeling op de woestijnreis der Israëlieten, waarop
ook het slot van het sonnet is gebaseerd), jaren gedurende welke Gij mij verdragen
hebt; - al vraag ik het aan U in Uw lankmoedigheid met zondige gebeden (want ook
mijn lippen zijn door het kwaad bezoedeld), gun mij een schoner gewaad dan ik de
ziel ooit aantrok, dat is: schenk mij algehele levensvernieuwing!
In het onwennige begin zal het (nl. dat nieuwe gewaad) vlees en bloed, het
‘lichaam’, d.w.z. de ‘oude’, natuurlijke mens, enigszins knellen, en het past hun (:
vlees en bloed) moeilijk, het zit ongemakkelijk; maar ik vertrouw op Uw helpende
hand: die zal het mij makkelijk wat ruimer en langer maken (:mij bijstaan in mijn
leven van heiliging).
Maak mij slechts (‘maar’: in piëtistische taal een frekwent woord geworden dat
afhankelijksheidsbesef uitdrukt) op de reis naar het eeuwige Vaderland (allusie op
de tocht der Israëlieten uit Egypte naar het beloofde land) in deze wildernis, woestijn
des levens, een van Uw Israëlieten, dat is, lid van Uw uitverkoren volk, en laat dit
nieuwe kleed, net als bij de Israëlieten in de woestijn (zie Deuteronomium 29,5),
gedurende heel mijn verdere leven niet verslijten, dat is: laat mij zo vernieuwd worden,
dat ik niet meer in de sleur van de ‘oude mens' terugval’.
- Vergelijk voor het motief ‘nieuwjaar’ 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, 305. Zie ook Zwaan,
Voet-maet2 blz. 83.
- Vergelijk voor het rijm ‘Israëlieten / verslijten’: W.J.H. Caron, Klank en teken
bij Erasmus en onze oudste grammatici (Groningen-Batavia, 1947), blz.131-2. Een
rijm ‘Israëliten / verlieten’ bij Huygens, ed.-Worp, I, blz.138. Voorts van Caron een
verhandeling in de Handelingen van het 21e Vlaams Filologencongres, 1955, blz.
191, met vermelding van Huygens' klank- en woordspel ‘Israëlieten: ys're lieden’;
nu ook in Caron, Klank en teken. Verzamelde taalkundige studies (Groningen, 1972),
blz.117 e.v. en 157.
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3. Drij Coninghen auond.
Waer 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.
5 Terwijl ick opwaerts gaep, wat hoor 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 het 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 het pad; all is het steil en verre,
Ick vrees den doolwegh niet, 'tKind seluer is mijn' Sterre.

2.Ian.45.

Plaats van het sonnet in de reeks:
Ontstaan 3; nummering hs. (+ beide afschriften) 3; 1645A (hersteld) 3; (1645B
3);1647 3; 1648 3; VNG 4; K 7.

Aantekeningen bij de translitteratie.
vs 1 De regel springt niet uit, maar in; mogelijk schreef Huygens eerst eewigh, en
maakte hij er later eenigh van; vs 2 springt niet in, het horizontale streepje vóór de
regel brengt de tekst naar de kantlijn.

Varianten van de eerste editie t.o.v. het handschrift.
vs 2 O zie proncken; vs 3 leyd' voncken: vs 4 Leid-Sterr wijsheyd vs 6 Stad vs 9
geenen vs 10 tegen vs 11 Ziel haer' vs 13 steyl vs 14 Dool-wegh

‘Dry Coninghen Avond’.
Driekoningen werd oudtijds, ook in de 17e eeuw nog, uitbundig gevierd. De dichter
distantieert zich van het ‘verwilderde feest der wereld’ (Van Es) en herleidt het feest
tot zijn oorspronkelijke zin: bezinning op het zoeken van het Christuskind.
Parafrase: ‘Waar is Gods enige Kind, opdat ik het aanbidden moge? (Huygens
neemt de woorden over waarmee koning Herodes de wijzen naar Bethlehem zendt:
‘Reist henen en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij het zult gevonden
hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en datzelve aanbidde’, Mattheus 2,8,
Statenvert.). O wijzen, wijst mij het pad. Ik zie (weliswaar) talloze sterren schitteren,
maar ik zie er geen die mij anders dan met verkeerde vonken, als een dwaallicht,
leiden zou. Ik zie de leid-ster niet waarop gij in uw wijsheid het oog gericht hieldt.
Terwijl ik verbijsterd naar boven staar, naar de sterrenhemel, wat hoor ik voor
rumoer? Wat roept de tuchteloze stad, ondergedompeld in zingenot en wijn, ‘de
Koning drinkt’? (zoals op het driekoningenfeest gewoonte was, als er een koning
was gekozen). Weg, weg daarmee! De Koning hééft gedronken (:Christus heeft de
lijdensbeker, de toorn van God over de zonden der mensen, gedronken, vgl. Johannes
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18, 11, voorts Mattheus 26,39), en drinkende het bittere gelag betaald, het gelag van
gal en edik (cf. Mattheus 27,34), dat geen mensenmond smaakte (tot het 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 hun zonden kop en keel en ziel en al
verbeurd hadden. Nu - dat is: na wat de Koning heeft volvoerd - treed ik vol moed
en verwachting voort met al mijn wonden (mijn kwaad) genezen.
Kom, wijzen, ik weet de weg; al is hij steil en ver, ik ben niet bevreesd dat ik
verdwalen zal, want het Kind zelf is mijn 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 infinitief en beschouwt ‘mocht’
in samenhang daarmee als een samengetrokken persoonsvorm: ‘dat geen mond
proeven kon’. Vergelijk evenwel de redaktie van 1647: ‘mondden’; we hebben m.i.
met een verleden-tijdsvorm te doen, als zo vaak bij Huygens met een -n in o.v.t.
enkelvoud van een zwak verbum, vgl. b.v. ‘pasten’ in ‘Avontmael’ vs 4.
- Ik zie niet waarom bij de vss 10-11 aan de Joden voor Pilatus gedacht moet
worden (‘zijn bloed kome over ons...’), zoals bij Zwaan gebeurt; ‘daer’ in ‘die daer
kopp’ etc. hoeft geen verwijzende functie te hebben, vgl. WNT in voce daar, kol.2190:
‘daar achter een betr. voornw., om aan den bijzin een algemeener zin of meer nadruk
te geven’. Er zijn van dat gebruik ook bij Huygens voorbeelden aanwijsbaar, b.v.
Worp I, blz.138, vs.19: ‘des Heeren die daer leeft’. Ik lees Huygens' woorden als
een verwijzing 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 te 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 moed ontsincken
Voor 'tschandighe Schauott, daer Sions dochtren staen
En swijmen voorden schrick van 'theiligh, 'Tis voldaen,
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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 morruw doe: soo dat ick haev en huijs,
En lijf en lust en tijd leer' hangen aen dit Cruijs.

3.Ian.1645.

Plaats van het sonnet in de reeks:
Ontstaan 4; nummering hs. (+ beide afschriften) 4; 1645A (hersteld) 4; (1645B 4);
1647 4; 1648 4; VNG 5; K 2.

Aantekeningen bij de translitteratie.
vs 2 Ik kies voor majuskel in Volle; vs 5 Neen, neen; de puntkomma na het tweede
neen lijkt me vrij duidelijk, Zwaan heeft komma.

Varianten van de eerste editie t.o.v. het handschrift.
vs.2 volle vs 5 neen, vs 6 schandige vs 7 heyligh (cursivering van de laatste woorden
is vervallen) vs 9 O, voldoende vs 10 vermoordt vs 12 mijn haer' vs 13 doe;

‘Goede Vrijdagh’.
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Parafrase: ‘Wat scheelt de Middag-zon? Hoe is het mogelijk dat zij niet wil schijnen?
(De dichter zinspeelt op de drie uren duisternis gedurende Jezus’ sterven). Is het
avond op de middag? En waarom, als het avond is, verhaast gij, o volle maan, en gij,
sterren, die het ‘gevolg’ van de maan zijt, het ondergaan? (Men zou verwachten dat
zij althans zouden blijven schijnen). Moet gij halverwege reeds in het koele water
van de zee verdwijnen? (om uw dorst te lessen - klassieke voorstelling).
Neen, neen; ik zie het u aan: gij voelt u de moed ontzinken (de moed om te schijnen
en aldus Jezus' sterven ‘in het licht te plaatsen’) bij het aanschouwen van het
schandelijke schavot (de immers op een hoogte gelegen executieplaats), waar de
vrouwen van Jeruzalem staan en bezwijmen door het vrees inboezemende van Jezus'
heilige uitroep ‘Het is volbracht’, en op de harde droge heuvel Golgotha in tranen
verdrinken gaan.
O mijn God, Christus, die de schuld der zonde betaalt aan God, staat Gij mij toe
iets in het midden te brengen? Het ‘volbracht’, de voldoening, voldoet mij niet, als
Gij mij niet ook doodt (mijn oude natuur, het kwade in mij) en mij losscheurt van
mezelf, en de gewrichten van mijn verharde ziel verbrijzelt, zodat ze haar
tegen-plichten gedwee en volgzaam doen moge; zodat ik alles wat ik bezit (have en
huis) met wat ik ben als aardse mens (lijf), met al mijn begeerten, èn al mijn levenstijd
lere opofferen aan, toewijden aan dit Kruis'. (Vgl. Galaten 5,24: ‘Maar die van
Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden’, zie
voorts Romeinen 6,6 en Coloss. 2,14).
- Zwaan leest ‘haer gevolgh’ in vs 3 als ‘het gevolg van de zon’ (wat na de zon
komt, dus maan en sterren). Ik denk eerder aan een voorstelling waarbij de maan en
de sterren tegelijk ‘optreden’ als een vorstin (de maan) en haar gevolg (de sterren).
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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 Pharaôs kinderen en Pharaô t'onderbracht,
Doorgaens verschrickelick, verschrickt heeft voor het teeken.
Wij zijn door 'troode Meer de slauernij ontweken,
AEgypten 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, heet 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 het sonnet in de reeks.
Ontstaan 7; nummering hs. (+ beide afschriften) 5; 1645A (hersteld) 5; (1645B 5);
1647 5; 1648 5; VNG 6; K 3.

Aantekeningen bij de translitteratie.
vs 11 Het door Zwaan niet ontcijferde woord in de doorhaling luidde stalen (: met
een stalen staf). De dichter moet deze reminiscentie aan Psalm 2:9, die werd
geëxegetiseerd met het oog op Christus als Rechter, als minder gepast hebben
beschouwd in een verband, waarin Christus al onder twee gedaanten wordt genoemd
en met de verderfengel contrasteert. De dichter verving de stalen staf door het
vlammende zwaard van de engel die het paradijs bewaken moet, een gelukkige
vondst, want die engel representeert duidelijker een andere dan de verlossende macht
van Christus.

Varianten van de eerste editie t.o.v. het handschrift.
vs 2 eerst-geborenen vs 3 sijn vs 4 heyligh 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
O vs 14 tijdelijk

‘Paeschen’.
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Huygens ‘behandelt’ niet de verrijzenis van Christus, maar het Pascha der Israëlieten
vlak voor de uittocht uit Egypte. Er is een vernietigende macht (de verderfengel) die
rondgaat door Egypte. Alleen die woningen waarvan de deurposten met het bloed
van een lam bestreken zijn worden ‘voorbijgegaan’ (‘Pascha’ = ‘voorbijgang’). Zie
Zwaan hierover uitvoeriger.
Parafrase: ‘De Engel is voorbij; de gruwelijke nacht der eerst-geborenen (die door
de engel getroffen werden) is, wat ons, Gods volk, betreft, bloedeloos voorbijgegaan.
Onze deuren zijn ontzien; ze waren zozeer bestreken met heilig Paas-bloed (het bloed
van het Paaslam, Christus), dat de door God losgelaten verdervende macht, die
Pharao's kroost en Pharao zelf overwon, hoe angstaanjagend ook altijd, zelf bevreesd
is geworden voor het teken (het bloed van het Lam)! Wij, gelovigen, zijn door de
Rode Zee heen (symbool van de verzoening door het bloed van Christus) ontkomen
aan de slavernij, de slavendienst in de ‘wereld van de zonde’, buiten bereik van
‘Egypte’ (de boze macht, de duivel).
Is daarmee alles volbracht? Is het schip in veilige haven gekomen? Ach neen, het
is nog midden op zee, op de golven van onze menselijke natuur, die veel hoger gaan
dan de Rode Zee die God ons heeft doen oversteken. De verderfengel komt terug (:
het rondgaan van de boze is hoogst aktueel, wij kunnen ook als we christenen heten
door onze zonden een makkelijke prooi van de boze worden), en met zijn vlammend
zwaard dreigt hij opnieuw met de dood, de ondergang. Heer, gebiedt hem voorbij te
gaan. Teken, o Leeuw uit de stam van Juda (Christus, Openb. 5,5), de deur van onze
harten (want zonder het reddende bloed van Christus zijn we verloren), en leer ons
intijds te vrezen voor een Lam’.
- Vergelijk voor de ‘verwisseling’ in de laatste regels: § 15 van de Inleiding.

6. Hemelvaert.
O wagen Israëls met uwe Ruijterknechten,
Waer voert ghij onsen Vorst. O aller swacken troost,
Zijt ghij soo toeverlaet der ghenen die ghij koôst?
Blijft ghij hun soo te 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,
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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 af aen in 'tendeloose blij zijt,
Weest hier, en voert ons soo van nu af aen daer Ghij zijt.

7.Ian.1645.

Plaats van het sonnet in de reeks.
Ontstaan 8; nummering hs. (+ beide afschriften) 6; 1645A (hersteld) 6; (1645B 6);
1647 6; 1648 6; VNG 7; K 4.

Aantekeningen bij de translitteratie.
vs 2 O lees ik als (dubieuze) majuskel; vs 4 ik lees met Worp in verlaet geen
onbetwijfelbare minuskel zoals Zwaan doet; vs 11 ik kies met Worp voor majuskel
in Wereld; vs 14 Zwaan ziet bij zijn beschouwing over de hoofdletter in Ghij voorbij
aan de betrekkelijke willekeur in de ‘behoofdlettering’ van de voornaamwoorden
voor God in Huygens' handschrift, vgl. de wisseling op dit punt in ‘Auondmael’; er
is blijkbaar een nog onvaste groeiende gewoonte in dezen, vgl. het konsekwente Dijn
in K.b.

Varianten van de eerste editie t.o.v. het handschrift.
vs 1 Israëls Ruyter-knechten vs 2 ô, 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 Huygens dit ‘kader’ aan
Revius ontleent. Deze beschrijft het sneuvelen van Ernst Casimir (anno 1632) in een
sonnet dat omgekeerd zijn ‘kader’ ontleent aan Elia's hemelvaart (‘Ah! wildy van
ons gaen? o Vader, Vader, Vader! / O wagen Israëls en sijne ruytery!’, vss 1-2 van
het bewuste sonnet, zie ed.-Smit,II,blz.125). Ook Huygens werkt met die aan het
verhaal van Elia's hemelvaart ontleende uitroep, vs 1, zodat er een bijna woordelijke
overeenstemming met Revius ontstaat. Elia's hemelvaart is vanouds prototypisch
opgevat voor Christus' hemelvaart, vgl. Engelbert Kirschbaum SJ, Lexikon der
christlichen Ikonographie II (Rome etc., 1970), blz.268.
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Parafrase: ‘O wagen Israëls met uw ruiterij (uitroep waarin uitgedrukt is dat de
grote beschermer heengaat), waarheen voert gij onze Vorst? O Gij, onze Vorst, aller
zwakken hulp, zijt Gij op die manier (door van ons weg te gaan!) toeverlaat van Uw
uitverkorenen? Kunt Gij op die manier hun tot steun blijven? Verlaat Gij hen in de
strijd, o Gij die Voorvechter van Uw volk zijt? Laat Gij hen als een prooi in handen
vallen van de tirannen, gekookt en geroosterd als spijs (: dit met het oog op de
martelingen der vervolgde christenen, voor protestanten in vele landen van Europa
nog aan de orde van de dag op het moment waarop Huygens dit schrijft!); hun vlees
met tangen uitgescheurd, hun aderen afgetapt (hun bleed vergoten), hun spieren
gebraden op roosters en treeften?
O Duif (= Christus, de ten hemel varende), zie omlaag; vlieg naar onze harten toe,
en ruk die als uw buit (als het beste en eigenlijke van de mens) uit het sterfelijk
bestaan; en geef niets aan de wereld en laat haar niets over dan datgene waarin de
laatste worm zijn lusten moge bevredigen (: het aardse lichaam, het vergankelijke).
O Gij, die van nu af aan, na de hemelvaart, verkeert in de eeuwige vreugde (‘blij’:
als zelfstandig naamwoord gebruikt), wees hier, en voer ons zo, op de zojuist
beschreven manier, van nu af aan naar uw eeuwige woonplaats, de hemel’.
- Duif' voor Christus, vgl. J.J.M. Timmers, Symboliek en Iconographie der
christelijke kunst (Roermond-Maaseik, 1947), blz.105,nr.166, en blz.147, nr.279.
- Vergelijk naast de vss 10-12 Revius in zijn gedichten over Christus' hemelvaart
(ed.-Smit I,blz.233-4), waarin hij ook Elia's hemelvaart te pas brengt, met een
versregel als ‘O siele vliecht om hooch, o aerde neemt het lijf’.
- De laatste regel van dit sonnet is een knap staaltje van technisch kunnen: het is
een monosyllabische versregel ondanks het vrouwelijk rijm, en wel dank zij het
dubbelrijm, met het verbluffende resultaat van 13 eenlettergrepige woorden in één
alexandrijn. Vergelijk wat er n.a.v. de monosyllabische regel in ‘Sondagh’ is gezegd.
Dubbelrijm doet zich in Huygens' poëzie veelvuldig 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 doôuen,
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 het sonnet in de reeks.
Ontstaan 5; nummering hs. (+ beide afschriften) 7; 1645A (hersteld) 7; (1645B 7);
1647 7; 1648 7; VNG 8; K 5.

Varianten van de eerste editie t.o.v. het handschrift.
vs 4 zijn' ontsteken vs 6 zijn' vs 8 zijn vs 9 zijne vs 10 om? vs 13 verlang' eeuwigh

‘Pinxteren’.
Parafrase: ‘Zo overvloedig is des Heren royale hand. Zijn tolken (apostelen) hadden
Hem reeds het wel-spreken (welsprekendheid in andere dan de technische zin van
de ‘rhetorica’; vgl. Huygens over ‘gemaakte’ welsprekendheid versus natuur en
eenvoud in zijn gedicht ‘Aen sommighe Predikers’ van 27-28 oktober 1666, Worp
VII, blz. 102-5) zien beloven met het oog op geloofsgetuigenis ten overstaan van 's
werelds machtigen. Niettemin stort Hij daarbij nog van de hemel voor ieder apart
Zijn vurige 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 aan de
hemelen geleerd Zijn almacht te prijzen (vgl. Psalm 19,2); de dag, ja zelfs de stomme,
zwijgende nacht verkondigt het aan de doven (Psalm 19,3-4), en al Zijn maaksel
spreekt (legt getuigenis af van de heerlijkheid en de macht van de Schepper). Maar
(antwoord op de vraag van vs 5:) zonder enige begrenzing, wijder dan de zee, zijn
Zijn wonderen, evenals Zijn gunstbewijzen.
Heer, als Gij tongen uitdeelt, zie dan nog eens naar beneden en schenk mij er een
die moge spreken naar Uw welbehagen, een tong, die niet in ontzetting moge stamelen
(in het laatste oordeel, bij het afleggen van de laatste verantwoording) waar de bozen
zullen beven, ja die naar het laatste oordeel dat over dood en leven beslissen zal
verlangen moge en die onbekommerd moge zijn over wat ze daar (voor die
allerhoogste macht) zeggen zal'.
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- Centraal in het gedicht is de verbinding van de belofte van Christus aan zijn
discipelen, dat ze geen vrees hoeven te koesteren om voor koningen en overheden
te getuigen aangezien de Geest ze de woorden in de mond zal geven, met Huygens'
vraag om een tong die niet hoeft te vrezen om te spreken voor de hoogste Koning in
het laatste gericht, wanneer hij namelijk een vrijmoedig beroep denkt te doen op
Christus' verzoening, maar dan ook alleen, omdat de Geest hem dat appèl in de mond
geeft. Vgl. Matth. 10,18-20!
- Vergelijk voor het diepzinnige spel met begrippen als ‘stom’ en ‘doof’ (vs 7)
een gedicht als ‘Grafschrift in voor-raed voor Mr. Pieter de Vois’, Worp IV,blz.260-1.

8. Kersmis.
All is de herbergh voll, all light Gods Soon in 'thoij,
Mijn' ziele mach'er in, en wild'er 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 te achten.
Daer light in dese Kribb dat ons geloovigh wachten
Voll-tijdelick vervull' en all ons leed verstroij.
God light'er 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 te voete light. Hier light. En gaet niet voort,
Mijn ziele, maeckt een end van d'ongerijmde Rijmen:
Ons beste seggen waer ootmoedelick beswijmen.

5.Ian.45.

Constantijn Huygens, Heilighe daghen

71

Plaats van het sonnet in de reeks.
Ontstaan 6; nummering hs. (+ beide afschriften) 8; 1645A (hersteld) 8; 1645B 9);
1647 9; 1648 9; VNG 9; K 6.

Aantekeningen bij de translitteratie.
vs 4 Ik kies met Worp voor majuskel in Daer.

Varianten van de eerste editie t.o.v. het handschrift.
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-tijdelijk vs 9 licht (sic) vs 10 moeder-loos vs 11 Maeght vs 12
Hier light en (sic) vs 13 Ziele maekt Rijmen; vs 14 oodmoedelijck

‘Kersmis’.
Parafrase: ‘Al is de herberg vol (waarin het Christuskind gedacht wordt te verblijven)
(zodat het lijkt of er niemand meer bij kan) en al ligt Gods Zoon in het (nederige)
hooi (zodat ik zou kunnen terugschrikken voor zo'n eenvoud), mijn ziel kan in de
herberg en wil bij Gods Zoon overnachten. Kom, aardse mens, de ‘aardse’ (op het
lichamelijke, diesseitige georiënteerde) gedachten zijn vandaag, nu het eeuwige
Woord vlees geworden is, van waarde. Er schreit wat in dit stro, dat (in zijn menselijk
bestaan) voor ons schreien wil, d.i. die onze smarten dragen wil; waarbij vergeleken
al het ijdele fraais van het kraambed van een vorstin als stro beschouwd moet worden.
Er ligt in deze kribbe datgene wat onze gelovige verwachting (van de komst van de
Messias, van de verlossing) in de volheid des tijds vervullen en al ons leed verdrijven
moge.
God ligt er in ons vlees, in onze menselijke natuur; God, op aarde zonder Vader,
God, in zijn God-zijn zonder moeder; het mede-scheppend Woord (Johannes 1);
God, de Vader van de maagd die Hem ontving en ter wereld bracht en nu in
aanbidding aan zijn voeten ligt. Hier ligt... Ga niet verder, mijn ziel, maak een eind
aan dit dichten van paradoxen die voor het menselijk verstand niet te rijmen zijn; de
beste manier om ons uit te drukken zou zijn in eerbiedige aanbidding sprakeloos
neervallen’.
- Zie over vs 12 en de afbreking erin de Inleiding.
- Paradoxenreeksen als in het sextet b.v. ook bij Heinsius, Lof-sanck van Jesus
Christus, vss 167-84; Revius, ‘Maria’ (ed.-Smit I,blz.l87) en talloze andere dichters
en schrijvers.
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9. 's Heeren Auondmael.
Is 'tweer dijn hooghe Feest, en ick weer van de gasten?
Maer, Heer, het Bruijloftskleed daer in ick lest verscheen
Is ouer haluer sleet, jae 'ten gelijckt'er geen,
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 wil't 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!
UltO. die Anni 1644.
prid.sacr.commun.
Est et haec nonnulla paenitentiae
species, ob hoc ipsum sibi displicere,
quod minus paeniteat scelerum.
Erasm. Exomolog.

Plaats van het sonnet in de reeks.
Ontstaan 1; nummering hs. (+ beide afschriften) 9; 1645A (hersteld) 9; (1645B 8);
1647 8; 1648 8; VNG 2; K 9.

Aantekeningen bij de translitteratie.
vs 9 Het koppelteken in boet-veerdigh is heel groot om de analytische bedoeling uit
te drukken; vs 11 Zwaans opmerking dat de dichter vs 11 vergat en pas later toevoegde
suggereert ten onrechte dat vs 11 van meet af in Huygens' conceptie aanwezig was.
Vertaling der onderschriften: ‘Op de laatste dag van het jaar 1644, de dag vóór
het Heilig Avondmaal’; ‘Ook dit is een bepaalde soort van “boetedoening”, zichzelf
hierom te mishagen, omdat men te weinig berouw heeft over zijn misdaden’ (Erasmus,
Exomologesis sive modus confitendi, L.B.Tom. V, 170B) (opgave naar Zwaan).
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Varianten van de eerste editie t.o.v. het handschrift
titel Avontmael vs 1 hooge vs 2 Bruylofts-kleed vs 3 gelijkt geen; vs 4 sit oft' (sic)
vs 5 ghy vs 9 boet-veerdigh hert vs 10 wesen, vs 12 ghy vs 13 altijts vs 14 Oh,
endtelijck

‘'s Heeren Avondmael’.
In dit sonnet, een van Huygens' mooiste avondmaalsgedichten, wordt de viering van
het avondmaal verbonden met de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal
(Matth.22) en met de bruiloft van het Lam (Openb.19,6-8). In de gelijkenis draagt
een der genodigden geen bruiloftskleed. Huygens identificeert zich met die
onwaardige gast en erkent dat hij diens lot verdient: uitgestoten te worden in de
eeuwige pijn. Maar hij weet dat een vast vertrouwen op Christus' verdiensten en
verzoening, met voorbijzien van eigen, imaginaire, verdiensten, voor de Heer genoeg
is. Daarbij draagt het geloof (:vertrouwen) niet het karakter van een alsnog
verdienstelijk werk, het is juist daarin geloof dat het volkomen afziet van menselijke
gerechtigheid om alleen op de gerechtigheid van Christus te vertrouwen. Deze
gelovige overgave impliceert uiteraard een diep besef van eigen onwaardigheid en
bereidheid tot levensvernieuwing. De dichter toont zich ervan bewust te zijn, dat het
met dat ‘antwoord’ op Christus' liefde bij hem nog maar droevig gesteld is. Van het
ontmoedigend falen van die vernieuwing legt hij in dit gedicht getuigenis af. De
herhalingen zijn expressie van een gevoel van vermoeienis (vs 1: 2 x ‘weer’; vs
10-12: 2 x ‘wanneer’, vs 13:2 x ‘altijd(s) weer’) en ook overigens is de woordkeus
in veel opzichten door die stemming bepaald: het berouw en de avondmaalsviering
lijken zo vruchteloos. Het gedicht getuigt van een diepe hunkering naar een zo

Constantijn Huygens, Heilighe daghen

volkomen berouwvolle overgave aan Christus dat terugvallen in het oude leven
uitgesloten is.
Parafrase: ‘Is het weer uw koninklijk feest, en ben ik weer onder de gasten? Maar,
Heer, het bruilofts-kleed waarin ik de laatste maal - bij de vorige avondmaalsviering,
enige maanden geleden - verscheen is meer dan half versleten, ja het lijkt zelfs niet
op zo'n kleed, en (niettemin) ik zit fier aan, alsof het juist zo mij paste. Wat zou de
wraakoefening terecht besteed zijn, als Gij mij nu zoudt betrappen, en uit de deur
drijven in de eeuwige pijn! Nochtans geeft Gij mij het gelag, het gebruik van de
maaltijd, met uitstel van betaling (die nooit komen zal en ook niet hoeft te komen:
Christus blijft ‘borg’ voor de gelovige), en dat op Geloof (krediet! ) alleen en een
beetje boetvaardigheid, en laat Ge mijn ziel niet onverzadigd blijven.
Dit is dan het boet-vaardig hart. Maar het ‘vaardig’ gaat niet ver (vaardig = gereed
tot); het is onbegonnen werk (wie gereed staat iets te gaan doen is daarmee nog niet
aan het werk begonnen!). Wanneer zal het hart boetig, berouwvol zijn voor heden,
verleden en toekomst, eens voor altijd berouwvol (metinbegrip 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 het altijd weer opnieuw (berouw hebben), en altijd weer
als vanouds? Och, laat mij eens eindelijk berouw hebben over het holle, vruchteloze
berouw!’
- Op de achtergrond van het gedicht is ook de notie ‘oud-en-nieuw’ (de
jaarwisseling) aanwezig.
- De vereenzelviging van de avondmaalsviering met het bruiloftsmaal uit de
gelijkenis van Christus (Matth.22) komt al voor in de patristiek, vgl. Engelbert
Kirschbaum SJ, Lexikon der christlichen Ikonographie II (Rome, etc. 1970), kolom
305-6 onder ‘Hochzeit, Königliche’.

Constantijn Huygens, Heilighe daghen

74

Bijlage 1.
Varianten in de Nederlandse teksten in de edities 1645A, 1647, 1648
en K.a. (1658).
N.B. (1) In K.a. (en b.) wordt een ander principe gevolgd t.a.v. het al of niet inspringen
van de versregels dan in 1645A. In 1645A, evenals in principe in het handschrift,
laat de dichter manlijk rijmende regels inspringen, in K.a. springen de eerste regels
van de strofen van het sonnet in, m.a.w. de regels 1, 5, 9 en 12. Het lijkt me overbodig
hier telkens opnieuw op te wijzen.
N.B. (2) Afwijkingen van 1645A zijn cursief gedrukt.
1645A

(titel)
Hellemans
1

1647

Opdrachtgedicht
Hellemans,

1648

K.a.

Hellemans

Hellemans

-weergepaerde -Weergepaerde -weergepaerde -weergepaerde
weew

Weeuw

weew

Weew

-deughdelijke

-deugdelijke

-deughdelijke

-deughdelicke

vrouw

Vrouw

vrouw

Vrouw

2

voorsichtelijk

voorsichtelijk

voorsichtelijk

voorsichtelick

4

staet

staet,

staet

staet

veroud'ren.

veroud'ren.

veroud'ren.

veroud'ren;

Bevallijke

Bevallicke

Bevallijke

Bevallighe

Drostinn

Drostinn

Drostinn

Drostin

6

Mijn

Mijn'

Mijn

Mijn'

7

gelach

gelagh

gelach

gelagh

onthalen

onthalen

onthalen

onthaelen

Genadelijk

Genadelick

Genadelijk

Genadelick

betalen.

betalen.

betalen.

betaelen;

-heyt

-heid

-heyt

-heid

spann-

spann-

spann-

span-

10

Aenveerdt

Aenveerdt

Aenveerd

Aenveerdt

11

reekening

rekening

reekening

rekening

danckbare

danckbare

dankbare

danckbare

strekte

streckte

strekte

streckte

5

8
9

13
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Iaer

Iaer

Jaer

Iaer

14

gevall

gevall

gevall

geval

15

Heyligh'

Heiligh'

Heyligh'

Heiligh'

16

of't

of't

oft

of't

mocht

mocht

mocht

moght

verdragen.

verdragen, (sic) verdragen.

verdraegen.

17

voll

voll

voll

vol

18

geschenk

geschenk

geschenk

geschenck

19

(springt niet in) (springt in)

(springt niet in) (springt niet in)

ding

ding

ding

dingh

-bladren

-blad'ren

-bladren

-blad'ren

mijn'

mijn

mijn'

mijn'

adren

ad'ren

adren

ad'ren

21

verr'

verr'

verr'

verr

22

Mevrouw

Me-vrouw

Mevrouw

Mevrouw

24

hoorde

hoorde,

hoorde

hoorde

25

gelijk

gelijck

gelijk

gelijck

26

schikt

schickt

schikt

schickt

geweer,

geweer (sic)

geweer,

geweer,

will

will

will

wil

haer

haer'

haer

haer'

28

Gebruyktse

Gebruyktse

Gebruyktse

Gebruycktse

29

me' (sic)

mé' (sic)

me' (sic)

mé

30

staen,

staen (sic)

staen,

staen;

31

bescheydent-

bescheident-

bescheydent-

bescheident-

-heden.

-heden.

-heden.

-heden:

Oft

Of

Oft

Of

treden.

treden.

treden.

treden:

33

vrouwen

Vrouwen

vrouwen

Vrouwen

34

Will

Will

Will

Wil

geeren

geeren

geeren

geerne

-Iaer

-Iaer

Jaer

-Iaer

Sondagh.
mijn

mijn'

mijn

mijn

20

27

32

1
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2

tween.

tween.

tween.

tween,

zijne

sijne

zijne

sijne
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-heden:

-heden:

-heden:

-heden;

Son

Sonn'

Son

Son

heden.

heden:

heden.

heden:

Son,

Sonn'

Son,

Son,

heen. (sic)

heen. (sic)

heen. (sic)

heen,

6

aerdrijck

Aerdrijck

aerdrijck

aerdrijck

8

eynd

eind

eynd

eind

9

oock

oock

ook

oock

Sondagh

Sondagh

Sondag

Sondagh

mach

mach

mach

magh

Soon-dagh

Soon-dagh

Soon-dag

Soon-dagh

Ia

Ia

Ja

Ia

Maer,

Maer

Maer,

Maer,

verdoemen,

verdoemen.

verdoemen,

verdoemen,

11

vind

vind'

vind

vind

12

Son

Sonn'

Son

Son

God Soon

(vervallen) (sic) God Soon

God Soon

langh

langh

lang

lang

langhe

lange

lange

langhe

ghy

gy

ghy

ghy

Soon-dagh

Soon-dagh

Soon-dag

Soon-dagh

Soen-dagh

Soen-dagh

Soen-dag

Soen-dagh

-lick

-lijck

-lick

-lick

Niewe-Jaer

Niewe Jaer

Niew Iaer

3
5

10

13

14

Niewe Iaer.
(titel) Niewe
Iaer
1

Sonn

Sonn'

Sonn

Son

2

voll

voll

voll

vol

4

mijn'

mijn'

mijn

mijn'

7

All

All

All

Al

9

niewicheyd

niewicheid

niewicheyd

niewigheit

prenghen

prenghen

prenghen

prengen

En 't past

En 't past

En past (sic)

En 't past

10
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12

13
14

moyelick

moyelick

moyelick

moeyelick

reys

reis

reys

reis

vaderland

Vaderland

vaderland

Vaderland

1645A

1647

1648

K.a.

wildernis

wildernis'

wildernis

wildernis

Isräelijten

Isräelijten

Isräelijten

Isräelijten

niewe

nieuwe

niewe

niewe

kleed

kleed

kleedt

kleed

Dry Coninghen
Avond.
(tite)Dry
Coninghen
Avond
3

leid'

leid'

leyd'

leid'

4

Leid-Sterr

Leid-Sterr'

Leid-Sterr

Leid-Ster

7

Coningh (2x)

Coningh (2x)

Coning (2x)

Coning (2x)

wegh, wegh,

wegh, wegh,

wegh, wegh,

wegh, wegh,

gedroncken,

gedroncken,

gedroncken,

gedroncken,

Gall

Gall'

Gall

Gall

monden

mondden

monden

monden

geen

geen'

geen

geen'

mocht

mocht

mocht

mocht

kopp

kopp

kopp

kop

11

all

all

all

al

12

all

all'

all

all'

mijn

mijnn' (sic)

mijn

mijn'

steyl

steil

steyl

steil

Dool-wegh

dool-wegh

Dool-wegh

Dool-wegh

mijn'

mijn

mijn'

mijn'

Vrydach
lett

Vrydagh
lett

Vrydagh
let

-Sonn

-Sonn

-Sonn

-Son

2

avond

avond

avond

Avond

4

-natt

-natt

-natt

-nat

9
10

14

Dry-Koninghen-AvondDry Coninghen Dry Coninghen
Avond
Avond

Goede Vrydagh.
(titel) Vrydagh
1
lett
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5
6

neen,

neen;

neen,

neen,

ghy

ghy

ghy

gy

Schavott

Schavott

Schavott

Schavot
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dochtren

dochtt'ren(sic) dochtren

7

heyligh

heiligh

heyligh

heiligh

8

drooghen

droogen

droogen

drooghen

tranen

tranen

tranen

traenen

12

mijn

mijn

mijn

mijn'

14

tijd

tijd,

tijd

tijd

4

Paeschen.
heyligh

heiligh

heyligh

heiligh

5

kinderen

kinderen,

kinderen

kinderen

onderbracht;

onderbracht;

onderbracht;

onderbracht

-lijck

-lick

-lijck

-lick

het

het

het

't

7

Roode-Meer

Roode-Meer

Roode-Meer

Roode Meer

9

baren

baeren

baren

baeren

10

bloed

bloed

bloed

Bloed

11

vlammige

vlammige

vlammige

Vlammige

12

Heer,

Heer!

Heer,

Heer,

overvaren.

overvaren.

overvaren.

overvaeren;

Iudas

Iudas

Judas

Iudas

Stamm

Stamm

Stamm

Stam

tijdelijk

tijdelick

tijdelijk

tijdelick

Lamm

Lamm

Lamm

Lam

1

Hemelvaert.
Isräels

Israëls,

Isräels

Isräels

2

Vorst.

Vorst.

Vorst.

Vorst?

ô

O

ô

ô

troost? (sic)

troost,

troost? (sic)

troost,

zoo

zoo

zoo

soo

geenen

geenen

geenen

ghenen

7

Haer

Haer

Haer

Haer'

9

Duyve,

Duyve!

Duyve,

Duyve,

6

13
14

3
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docht'ren

1

Pinxteren.
hand.

hand.

hand.

hand:

3

machtighe

machtige

machtighe

machtighe

4

zijn'

zijn'

zijn'

sijn'

6

zijn'

zijn'

zijn'

sijn'

8

all

all

all

al

zijn

sijn

zijn

sijn

9

zijne

sijne

zijne

sijne

11

deelt 'er

deeltt'er(sic)

deelt 'er

deelt 'er

toe

toe,

toe

toe

bevall

bevall

bevall

bevall'

1

Kersmis.
voll

voll

voll

vol

2

mach

mach

mach

magh

5

will

will

will

wil

all

all

all

al

licht(sic)

licht (sic)

licht (sic)

light

kribb

kribb

kribb

krib

Voll-

Voll-

Voll-

Vol-

-tijdelijk

-tijdelijck

-tijdelijk

-tijdelick

all

all

all

al

verstroy

verstroy

verstroy

verstroy'

9

licht (sic)

licht (sic)

licht (sic)

light

10

woord

woord

woord

Woord

11

vader

vader

vader

Vader

Maeght

Maeght

Maeght

Maeghd

light.

light.

light, (sic)

light.

Hier

Hier

hier

hier

light en(sic)

light. En

leit. en(sic)

light. en

voort,

voort

voort,

voort,

Mijn

Mijn'

Mijn

Mijn'

maekt

maeckt

maekt

maeckt

end

end

eind

eind

7
8

12

13
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14

oodmoedelijck ootmoedelijck

oodmoedelijck ootmoedelick

's Heeren
Avontmael
(titel)'s Heeren

s'Heeren (sic) 's Heeren
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Avontmael

Avontmael

Avontmael

Avondmael

4

puntigh

puntich

puntigh

puntigh

8

-veerdicheids

-veerdicheids

-veerdicheids

-veerdigheids

9

-veerdigh

-veerdigh

-veerdig

-veerdigh

veerdigh

veerdigh

veerdig

veerdigh

holl

holl

holl

hol

berouw

berou

berouw

berouw

endtelijck

endtelick

endtelijck

endelick

14

Bijlage 2.
Varianten K.a. (1658) - K.b. (1672)
K.a.

K.b.

Opdrachtgedicht.
4

noyt

noit

5

Bevallighe

Bevallige

6

hooghe

hooge

11

rekening

rekeningh

voldoening

voldoeningh

12

hing

hingh

13

Iaer

Jaer

16

langsamer

langhsamer

verdraegen

verdragen

17

Boexken

Boecksken

20

mijn'

mijn

24

ooghe

ooge

34

-Iaer

-Jaer

Niew Iaer.
(titel)Iaer
2

Getuyghe

Jaer
Getuyge

3

duysend

dusend
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7

sondighe

sondige

10

dijn'

Dijn'

11

lenghen

lengen

13

dijner

Dijner

Isräelijten

Israëlijten

4

Goede Vrydagh.
loop

baen

5

gy

ghy

8

drooghen

droogen

12

dats'

dat's (sic)

14

Cruys

Kruys

5

Paeschen.
onderbracht

onderbracht,

6

't teeken

het teken

12

ondergang

ondergangh

13

Judas

1

Iudas
Hemelvaert.
Israëls

3

ghenen

genen

5

dijn

Dijn

10

dijn

Dijn

3

Pinxteren.
machtighe

machtige

4

tong

tongh

8

maexel

maecksel

13

eeuwigh

eewigh

4

Kersmis.
verdienst.

verdienst:

8

Vol-tijdelick

Vol tijdelick

11

ontfing

ontfingh

Israëls

Dry Coninghen Avond
(titel)Coninghen

Koningen
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2

duysend

dusend

4

wijsheid

wijsheit

7

Coning

Koningh

wegh, wegh;

wegh, wegh,

Coning

Koningh

gedroncken

gedroncken,

6

Sondagh.
aerdrijck

aerdtrijck

8

dijne

Dijne

10

Ia

Ja

12

lang

langh

dijn

Dijn

langhe

lange

dijn'

Dijn'

1

's Heeren Avondmael.
dijn'

Dijn'

3

gelijkt

gelijckt

6

eewighe

eewige

8

-veerdigheids

-veerdigheits

9

boet-veerdigh

boetveerdigh

12

ghy 't, Heer

ghy, 't Heer (sic)

13
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