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DRIELEDIG "WOORD VOORAF" 

1. 

Als voorzitter van de Commissie voor de Commentaar op Hoofts Lyriek 
- die haar arbeid verricht in het kader van de werkzaamheden voor de 
nieuwe uitgave van het Verzamelde Werk van P. C. Hooft, onder hoofd
redactie van Prof. Dr. W. Gs Hellinga - wil ik gaarne de voldoening 
van de Commissie uitspreken over de verschijning van een tweede deel 
in deze reeks Proeven. Want hoewel er op het titelblad terecht slechts twee 
namen van bewerkers vermeld worden, voelen ook de andere leden zich 
bij deze publikatie persoonlijk betrokken. Dat is een gevolg van de werk
methode der Commissie, die ik in het "Woord vooraf" bij het eerste deel 
(De Psalmberijmingen) als volgt heb omschreven: 

De leden dezer Commissie ... hebben tot taak bij de lyrische poëzie 
van Hooft een commentaar te leveren, die zich niet tot de verklaring 
van een aantal moeilijke woorden of uitdrukkingen beperkt, maar 
bij elk gedicht zoveel mogelijk àlle aspecten behandelt welke voor 
het juiste begrip en de juiste waardering betekenis kunnen hebben. 
De resultaten van ieders arbeid worden ter kennis van de andere 
leden gebracht en in de periodieke bijeenkomsten der Commissie 
uitvoerig besproken, wat uiteraard meermalen tot waardevolle 
aanvullingen, preciseringen of verbeteringen leidt. De uiteindelijke 
beslissing omtrent voorgestelde wijzigingen berust echter bij de 
bewerker. Deze blijft dus de volle verantwoordelijkheid voor zijn 
commentaar dragen en geeft daarvan door ondertekening blijk. De 
hoofdredacteur en zijn Bureau verlenen aan deze werkzaamheden hun 
onmisbare medewerking door het verschaffen van het benodigde 
materiaal, met name wat betreft de translitteratie en de manuscripto
logische beschrijving van de teksten in handschrift. 

Op deze wijze is ook de bewerking van Hoolts Gedichten voor Huygens 
tot stand gekomen. De Tekst werd verzorgd door het Bureau van de 
hoofdredacteur, waarmee inmiddels een nog nauwere samenwerking werd 
verkregen doordat de secretaris van dit Bureau, Drs. P. Tuynman, thans 
tevens lid is van de Commissie. De Oommentaar is het werk van Dr. F. L. 
Zwaan, die daarvoor dus ook de volle verantwoordelijkheid op zich neemt. 

Ook ditmaal houdt de Commissie zich aanbevolen voor op- of aan
merkingen van vakgenoten en belangstellenden, welke haar verdere werk 
ten goede zouden kunnen komen. Zoals men zal zien, heeft zij in dit tweede 
deel getracht haar opzet aan te passen aan de ervaringen die met De 
Psalmberijmingen werden opgedaan. 

W. A. P. SMrr 
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2. 

Na aanvankelijke bewerking door de annotator van de gedichten van 
Huygens volgens de teksten in Worps uitgave, werd deze keuze op verzoek 
van de hoofdredacteur herzien en werden vervolgens op wens van de 
Commissie voor de Commentaren op Hoofts Lyriek de redacties in Huygens' 
Otia van 1625 voor de afdruk gereedgemaakt met uitzondering van 
Huygens' Vier en vlam, waarvan de tekst werd klaargemaakt naar Hoofts 
afschrift. Op grond echter van de bevindingen bij daarna verrichte onder
zoekingen naar en van de Huygens-handschriften, werd later ook van de 
keuze van de Otia-redacties afgezien en werd besloten in deze Hooft
uitgave de bijbehorende gedichten van Huygens af te drukken naar de 
oorspronkelijke redacties uit handschriftelijke bronnen, waarbij tevens, 
nadat daarvan een nieuwe bron aan het licht gekomen was, besloten werd 
ook Huygens' Wederantwoord op Hoofts Dankhebt in de uitgave op te 
nemen. 

Ten aanzien van de eerste tussen Hooft en Huygens gewisselde ge
dichten, de zg. schoncken-sonnetten van begin 1621, en de op verzoek 
van de hoofdredacteur daarbij voorgenomen volledige publicatie van de 
schoncken-sonnetten van de naaste vrienden (waaronder er een tot dusver 
ongepubliceerd bleef), bleek de handschriftenstudie echter dermate 
omvangrijk en gecompliceerd dat tenslotte het besluit genomen werd 
hiervan een afzonderlijke uitgave voor te bereiden. 

Van de teksten van Hooft berustten bij de aanvang van de voorbe
reidingen voor deze uitgave bij het Bureau van de Commissie reeds de 
voorlopige manuscriptologische aantekeningen van de hoofdredacteur 
Prof. Dr. W. Hellinga bij Dankhebt en Koelte van antwoordt. Deze aan
tekeningen vormden het uitgangspunt voor de editie en in de meeste 
gevallen kwam het hernieuwde onderzoek tot dezelfde resultaten. Als 
geheel waren zij echter naar het oordeel van de hoofdredacteur niet in 
een staat van volledigheid en afwerking die het wenselijk zou maken ter 
plaatse te worden vermeld. 

De Verantwoording van de teksteditie in deze uitgave sluit geheel aan bij 
die van De Psalmberijmingen. Gezien de besprekingen daarvan, de discussie 
in de vakliteratuur over uitgave-techniek gevoerd en met name ook naar 
aanleiding van het in 1964 verschenen proefschrift van H. M. Hermkens 
dat voor een belangrijk deel gewijd is aan Huygens' schrift, leek het 
echter wenselijk op enkele punten uitvoeriger in te gaan. Dit betreft 
vooral de bij de translitteratie gevolgde methode. Moge de nadere uit
eenzetting daarvan tevens een bijdrage vormen tot de gehele problematiek 
van de bestudering der handschriften uit de 17e eeuw. 

P. TUYNMAN 
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3. 

Deze tweede "Proeve van tekst en commentaar voor de uitgave van 
Hoofts lyriek" is gegroeid uit mijn werk in de Hooft-commissie, afd. 
lyrische poëzie. Toen ik eenmaal Hoofts Koelte van antwoordt (op Huygens' 
Vier en vlam) in samenwerking met Dr. J. D. P. Warners had bewerkt, 
lag het voor de hand dat de andere gedichten van Hooft aan Huygens 
volgden. De voortdurende gedachtewisseling met Dr. Warners over alle 
moeilijkheden die zich voordeden bij de tekstinterpretatie en anderszins, 
is daarbij van grote waarde geweest. 

De hier uitgegeven gedichten omvatten een periode van een kleine 
twintig jaar (1623-1640), waarin zij getuigenis afleggen van de hartelijke 
vriendschap en grote waardering die tussen beiden bestond. 

Ik heb mij in deze uitgave beperkt tot de oorspronkelijke gedichten 
van Hooft aan Huygens. Vertalingen door Hooft van niet-nederlandse 
poëzie van Huygens zijn dus niet opgenomen (bv. Huwelyxhater, vertaald 
uit Huygens' Misogamos). 

De gedichten van Huygens die in verband met die van Hooft moesten 
worden opgenomen, zijn afgedrukt naar de oorspronkelijke redacties uit 
handschriftelijke bronnen. Aanvankelijk wilde ik de tekst van Worp 
opnemen, maar Worp is in zijn editie van de gedichten waar het hier om 
gaat, uitgegaan van zeer ongelijksoortige hss. In sommige gevallen be
schikte hij, behalve over de kopij voor de Otia, ook over andere hss en 
volgde deze dan. Daar behalve voor Huygens' Vier en vlam, waarvan 
Hoofts afschrift over is, niet gemakkelijk te bepalen is, over welke versie 
Hooft beschikt heeft, leek de eerste gedrukte versie, d.i. Otia 1625 de 
voorkeur te verdienen. Tenslotte bleek echter afdrukken naar de hand
schriftelijke bronnen verkieselijk. 

De opmaak van tekst en commentaar is het resultaat van overleg met 
de uitgever, op wiens voorstel de tekst eerst integraal, en daarna nogmaals, 
echter onderbroken door de commentaar, wordt afgedrukt. Ik meen dat 
de voordelen van deze nieuwe wijze van presenteren opwegen tegen het 
nadeel van verbrokkeling van de herhaalde tekst door de tussengevoegde 
verklaringen. 

F. L. ZWAAN 





VERANTWOORDING VAN DE TEKSTEDITIE 

DE BRONNEN 

Voorafgaand aan de teksten worden telkenmale de gebruikte bronnen 
opgegeven en voor zover nodig ter toelichting van hun aard beschreven. 
Hieronder volgt dan ook slechts een opgave t er identificatie van de met 
afkortingen aangeduide verzamelingen manuscripten en gedrukte bronnen, 
voor zover nodig met een summiere toelichting van hun aard. 

Bij verwijzingen naar de Inleiding van P. Leendertz Wz. in dl. I (1871) 
van zijn uitgave van de Gedichten van P . Oz. Hooft wordt tussen haakjes 
de corresponderende plaats toegevoegd in dl. I (1899) van de tweede 
editie door Stoett (= Leendertz-Stoett, afgekort als L.-St.). 

Leendertz gevolgd door een nommer duidt de Bibliographie der werken 
van P. o. Hooft (1931) door P. Leendertz Jr. aan, de uitgave van De 
gedichten van Oonstantijn Huygens door J. A. Worp wordt aangeduid als 
Worp gevolgd door het deelnummer. 

A. Verzamelingen handschriften van P. o. Hooft 

1. Hs. A. In zijn Inleiding, p. XVII noot 2 (=L.-St. I, p. VIII 
noot 4), heeft P. Leendertz Wz. deze aanduiding van het zg. "Amsterdamse 
handschrift" ingevoerd voor het deel Poezij uit de verzameling van 
11 folio banden met Hooft-handschriften in de Universiteitsbibliotheek te 
Amsterdam. De aanduiding heeft betrekking op de voormalige codex 
onder signatuur Hs. II C 14, beschreven in de Oatalogus der handschriften 
(van de) Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, dl. II (1902) onder 
nommer 279 (olim nr. 129). Dit recueil, door Gerard van Papenbroeck 
in 1743 geschonken aan de stad Amsterdam, bevatte met doorlopende 
paginering een groot aantal verschillende Hooft-autografen, beschreven in 
de catalogus en in Leendertz' Inleiding p. XVII-XXIII (=L.-St. I, 
p. VIII-XIII). De verschillende onderdelen zijn thans in manuscripto
logische eenheden los genomen uit de band, doch bleven berusten onder 
dezelfde "verzamel" -signatuur.!) 
a) Het zg. Derde Rijmkladboek was voorheen ingebonden in hs. A. In de 

Oatalogus der handschriften II wordt het beschreven sub g, in Leendertz' 
Inleiding onder (het eerste) nr. VII op p. XVIII-XIX (=L.-St. I, 
p. X). Het omvat in de paginering van hs. A blz. 385-480 en is een 
bundel van 1 + 23 vel. In de moderne foliering is het "titelblad" 
(blz. 385-386) niet opgenomen, zodat de foliering loopt van 1 (blz. 
387-388) tot en met 47 (blz. 479-480). Fol. 40-47 hiervan zijn blanco 

1) Zie hierover: W. Gs Hellinga, De nieuwe P. O. H ooft.editie. Over winst en 
verlill8. in: Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal· en Letterkunde 
en Gll8chiedeniB 8 (1954), p . 52/53. 
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gebleven, slechts 39 bladen zijn dus beschreven. Fol. 24-25 vormt 
het binnenste diploma van het katern. 

b) Blz. 567 met Hoofts "Op het Orghelgebrujk" (Wie vlijtigh 't oogh) 
is de rectozijde van een geheel afzonderlijk en los folium (half vel), 
voorheen ingebonden in hs. A, in de beschrijving daarvan in de 
Catalogus der handschriften 11 begrepen onder het eerste van de twee 
afdelingen losse stukken, nl. afdeling l: "Gedichten en prozastukken 
op losse bladen geschreven", die in Leendertz' Inleiding beschreven 
wordt onder nr. XI op p. XIX-XX (=L.-St. I, p. X-XI) en welk 
onderdeel in de paginering van hs. A blz. 531-608 besloeg. De bladen 
zijn thans ook gefolieerd en wel van fol. 1-39. Hs. A, blz. 567 is derhalve 
fol. 19R van het onderdeel l. 

2. Hs. G. In ' zijn Inleiding, p. XXIII (= L.-St. I, p. XIII) heeft 
P. Leendertz Wz. deze aanduiding ingevoerd voor de "verzameling 
gedichten van Hooft, waarvan de heer mr. J. A. Grothe te Utrecht be
zitter" was. P. Leendertz Jr. gebruikte in zijn Bibliographie van 1931 
dezelfde aanduiding voor "de verzameling hss. van Hooft der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam" (p. 49), in welker eigendom 
zij in 1894 overging. Sinds 1937 bevindt de verzameling zich in bruikleen 
in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Voor deze uitgave is 
gebruik gemaakt van de map losse stukken uit die verzameling onder 
signatuur Hs. Kon. Ak. CLXXlae, beschreven op p. 46 in de Catalogus 
van de MS. der Kon . Ak. in bruikleen in de K.B., door D. J. H. ter Horst 
(1938) onder het signatuurnummer met als titel "P. C. Hooft. Gedichten", 
onderscheiden van andere onderdelen van de Hooftiana uit het bezit van 
J. A. Grothe. Voor de inhoud van deze map zie Leendertz' Inleiding, 
p. XXIII-XXIV (=L.-St. I, p. XIII-XV). Het Baeto-hs. hieruit geeft 
Leendertz Jr. in zijn chronologische lijst aan als "Hs. Ge." (p. 58), de 
gedichten als "Hs. G g." gevolgd door een nummer. Deze nummers 
betreffen de nummering van "stukken" (zonder de Baeto) rechts boven 
in blauw potlood van 1-37, in deze editie aangegeven met olim. Deze is 
thans vervangen door een nummering in zwart potlood van 1-36 (met 
inbegrip van de Baeto; deze telling ook in de Catalogus-Ter Horst), waarbij 
tevens de verdeling der katernen, diplomata en losse folia in "stukken" 
en hun volgorde enigszins werd gewijzigd. In de nieuwe volgorde werd 
tevens een foliering aangebracht van 1-102, waarvan fol. 1-52 (=thans 
stuk nr. 1) het Baeto-hs. is. 

Opmerking. Aernout Hellemans Hooft en Gerard Brandt beschikten voor hun 
uitgave van de Werken 1671 zowel grotendeels over de handschriften 
in "hs." A als over die in "hs." G, de latere collectie-Grothe. 

B. Verzameling handschriften van Constantijn Huygens 

Hs. KA XL (Korenbloemen) is een verzameling losse Huygens-hand
schriften afkomstig uit de collectie-Schonck en sinds 1823 in het bezit 
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van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, onder 
de signatuur Hs. Kon. Ak. XL sinds 1937 in bruikleen berust end in de 
Koninklijke Bibliotheek t e 's-Gravenhage, beschreven op p. 24 in de 
Catalogus van de hss. der Kon. Akademie in bruikleen in de K .B ., door 
D. J . H. ter Horst (1938) onder het signatuurnummer met als titel "Const. 
Huygens. Korenbloemen ." 

De handschriften van de in deze uitgave gepubliceerde gedichten van 
Huygens bevinden zich alle in portefeuille a (1617- 1631) 1), jaaromslag 1623. 
De chronologische ordening in portefeuilles en jaaromslagen en gedeeltelijk 
ook de nummering der stukken per jaaromslag dateren uit de jaren 
1872- 1873. 

C. Gedrukte bundels 

1. Otia 1625 : Constantini Hugenii Otiorum libri sex . Hagae-Comitis, 
typis Arnoldi Meuris, 1625. (Bibliotheca Belgica H . 101; Leendertz 
nr. 222.) Bij opgaven uit bk. VI wordt de blz. gegeven volgens de bij 
Lib. V beginnende en op Lib. VI doorlopende paginering, waarin bIc VI 
begint met blz. 81. Corrigenda, o.a. bij bk. VI, zijn opgenomen op p. [182] 
achterin. Gebruikt werd het exemplaar van de U .B. van Amst erdam 
onder signatuur 2456 A 17. 2) 

2. Gedichten 1636: Gedichten van Piet er C. Hooft , verzaemelt en 
uytgegeven door Iacob vander Bvrgh. t'Amsterdam, bij Iohan Blaev , 
1636. (Leendertz nr. 3.) Zie over deze editie Leendcrtz' Inleiding 
p . XXXVIII- XLIII ( = L.- St. I, p . XXV- XXIX). Gebruikt werd het 
exemplaar van de U .E. van Amsterdam in het bezit van het Instituut 
voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam (Journaal
nr. 108).3) 

3. Gedichten 1644 : Gedichten van Pieter C. Hooft, verzamelt en 
uitgegeven door Iacob vander Bvrgh. t ' Aemsteldam, gedrukt bij Iacob 
Lescaille, voor loost H artgers, boekverkooper , 1644. (Leendertz nr. 4.) 
Bij opgaven hieruit wordt de blz. gegeven volgens de paginering die loopt 

1) De signatuur hierva n luide derhalve H s. K on. Ak. X L-a en niet XLa, dat 
als signa tuur dient voor een vier tal andere stukken ui t de eerst la ter, in 1882, door 
de Almdemie verworven Huygens-handschriften : zie de ed .-vVorp van De gedichten, 
dl. I , p. XIV- XV. 

2) Over m ogelijke variante exemplaren a ls gevolg van correctie op de pers, 
zie: W. Gs H ellinga, Kopij" en druk in de Nederlanden, Amsterdam 1962, p. 148- 150 
sub (H) en (J) met de beschrij vingen van a fb. 41 en 42 op p . 176. Voor Huygens' 
aandeel in de correctie en de in dit geval bijzondere vorm van samenwerking tussen 
auteur en druhl,er in het algemeen bij h et t ot stand komen van de Otia, zie de 
beschrijvingen va n afb. 83-92 op p. 187- 190, voor de correctie met na me die van 
afb. 86 (aant. 6), 89 (aant. 4) en 90 (aant. 5) , en v oorts p. 96 en 97 . 

3) Bij Blaeu werd, als uitzondering in de zeventiende eeuw, gecorrigeerd voorda t 
t ot de definitieve druk werd overgegaan. Zie : K opij" en druk , p. 134 sub (G ) en 
p . 149 sub (H) . 
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van de Baeto tot het eind van het boek. Een gedeelte van de gedichten 
waarmee deze editie werd vermeerderd ten opzichte van de editie-1636, 
is opgenomen van blz. 241-252 onder het opschrift "Noch eenige DICHTEN, 

door P. C. HOOFT gerijmt, die noit te voren by zijn Ed8 • Werken gedrukt zijn." 
Zie over deze editie Leendertz' Inleiding p. XLIII-XLV (=L.-St. I, 
p. XXX-XXXI). Gecollationeerd werd het exemplaar van de Commissie 
voor de uitgave van het Verzameld Werk van P. C. Hooft. l ) 

4. Werken 1671: P. C. Hoofts Werken. T'Amsterdam, by Jacob 
Lescailje, 167l. (Leendertz nr. l.) Bij opgaven hieruit wordt de blz. 
gegeven volgens de paginering die begint bij de heruitgave der Gedichten 
van 1636. Met blz. 253 begint het "Vervolgh van P. C. Hoofts Gedichten." 
Met a, resp. b achter het blz.-nr. wordt de eerste, resp. tweede kolom 
aangegeven. Zie over deze editie Leendertz' Inleiding p. XLVI-LVI 
( = L.-St. I, p. XXXII-XL). Gebruikt werd het exemplaar van de Com
missie voor de uitgave van het Verzameld Werk van P. C. Hooft. l ) 

1) Over mogelijke variante exemplaren als gevolg van correctie op de pers, zie: 
Kopij' en druk, p. 148-150 sub (H) en (J) met de beschrijvingen van afb. 41 en 42 
op p. 176. 
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Overzicht van de gedichten: de hand8chriften en verzamelbundel8 

Q Q 
2 .ä Q 
'l:l 0 " handschriften .. .., ' -", '31 ~ -. .::~ ]~ " ... 

0 - CI _ CI_ ~:2 

Huygens' Goeden avond 1. Museum Hofwijck: 
autogr. X 

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

Hoofts Dankhebt 
(Wegh ghij ... ) 3e Rijmkladboek X X X 

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

2. Kon. Ak. (Otia.kopij) 
X 

Huygens' Vier en vlam l. Kon. Ak.: autogr. 
(Teere leerling . .. ) 2. Kon. Ak. (Otia-kopij) X 

3. afschrift van Hooft: 
hs. G 

------
Hoofts Koelte van ant-

woordt (Nuchtre hs. G X 
montje . . .) 

........ . ... ............... .. .. -.. ............................. .. .......... . ..... ....... . ..•..... . . 

(slot: Zoetjes, toet 1. hs. G 
wat . . . ) 2. afschrift van Huygens : X X X 

Kon. Ak. (Otia.kopij) 

Hooft Nieuw, en niet . .. 3e Rijmkladboek X X 
(Op de Otia 1) 

- - -- - -
Hooft Pooght ghij ... 3e Rijmkladboek X X X X 

(Op de Otia 2) 
------

Hooft Oorenstrikken .. . - X X X 
(Op de Otia 3) 

Hooft He/ aen ... - X X X 
(Bruiloftszang) 

------
Hooft Octaviaen . .. - X X 

(n.a.v. Grol) 
------

Hooft Daghwerk .. . hs. G X 
------

Hooft Wie vlijtigh ... hs. A, X 
( Orghelgebrujk) blz . 567 
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DE KEUZE DER GEPUBLICEERDE REDACTIES 

De tek8ten van Hooft 

De teksten van Hooft werden afgedrukt naar Hoofts autografen voor
zover deze werden overgeleverd. Van geen der hier gepubliceerde gedichten 
is er meer dan één autograaf en alle overgeleverde autografen bevinden 
zich onder de Hooftiana. 

Autograaf + apograaf 

Er zijn geen andere apografen overgeleverd dan alleen een afschrift 
van Huygens, onder de Hugeniana, van het slot van Koelte van 
antwoordt (Zoetjes, toef wat). De varianten hierin ten opzichte van de 
autograaf werden in de editie opgenomen. Hoewel zij het gevolg 
kunnen zijn van vrijheden van Huygens bij het overnemen, kunnen 
zij ook een redactie vertegenwoordigen die voorafging aan die van 
de overgeleverde autograaf. 

Autograaf + Otia-editie 

Datzelfde zou ten aanzien van Hoofts Dankhebt (Wegh ghij) en de 
beide eerste verzen op de Otia het geval kunnen zijn met de varianten 
in de Otia-redactie ten opzichte van de autografen. In alle drie deze 
gevallen is de Otia-kopij echter niet overgeleverd, althans tot dusver 
niet bekend geworden. Voor deze uitgave werd een reconstructie 
volgens de beginselen van de "New Bibliography" van deze kopij, 
het daarvoor noodzakelijke bibliologisch onderzoek van de Otia-druk 
als geheel en de verhouding tot de wel overgeleverde kopij, niet onder
nomen. Van de Otia-redacties werd dan ook in deze gevallen voor 
de editie geen gebruik gemaakt. 

Autograaf + editie-1636 

Van de gedichten van Hooft die hier naar een autograaf konden 
worden uitgegeven, is slechts het tweede op Huygens' Otia (Pooght 
ghij, met vliet van rouw) opgenomen in de Gedichten van 1636. 

Editie-1636 

Weliswaar vormen de redacties in de editie-1636 de door de auteur 
geautoriseerde vorm waarin de poëzie van Hooft in een willekeurige 
kring in het openbaar bekend geworden is, maar de doelstelling van 
deze uitgave was noch om Hooft onder dit opzicht te presenteren, 
noch onder het opzicht van zijn wijzigingen en andere varianten in 
de editie-1636. Van de redactie in Gedichten 1636 werd dan ook in 
dit geval voor de teksteditie geen gebruik gemaakt. 

Geen hand8chrift 

Van de Zang ter bruyloft van Heer Oonstantyn Hvigen8 (Hef aen, me 
Zanggodin) werd, bij ontbreken van een autograaf, de tekst afgedrukt 
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naar Gedichten 1636; een poging tot reconstructie van de kopij werd 
ook hiervan in het kader van deze editie niet ondernomen. Het derde 

. gedicht op Huygens' Otia (Oorenstrikken, zieljachts gaeren) en het 
sonnet Op 't rijmen vanden Heere Oonstantijn Huygens, in 't Legher 
voor Grol (Octaviaen, als hy verhit) zijn echter noch in handschrift 
overgeleverd, noch komen zij voor in Gedichten 1636. 

Editie-1644 

Weliswaar zijn zij nog tijdens Hoofts leven opgenomen in de Gedichten 
van 1644, maar deze editie is in de eerste plaats een nadruk van 
die van 1636 en wijkt dan ook slechts in spelling en interpunctie 
af van de editie-1636 in de twee gevallen waarin in deze uitgave 
gepubliceerde teksten zowel in 1636 als in 1644 voorkomen, n1. het 
tweede vers op Huygens' Otia (Pooght ghij ) en de Bruiloftszang 
(Hef aen). 
Voor de beide niet in handschrift overgeleverde gedichten die niet in 
1636, maar wel in 1644 zijn opgenomen, is er alle reden om aan te 
nemen dat zij in de editie-1644 zijn overgenomen uit resp. Huygens' 
Otia van 1625 en de uitgave van Vondels Verover'ing van Grol van 
1627 (Leendertz nr. 202), waarnaar zij in deze editie worden uit
gegeven. (Reconstructie van de kopij werd ook daarbij niet beproefd.) 
Ook Hoofts Dankhebt (Wegh ghij) en het slot van Koelte van antwoordt 
(Zoetjes, toef wat), beide niet opgenomen in 1636, zijn in de editie-1644 
kennelijk afgedrukt naar de Otia van 1625.1) (Het in de Otia met 
N.N. ondertekende "Nieuw, en niet hel' boore rijmen" komt niet 
in 1644 voor.) 
De behandeling van de varianten in de editie-1644 ten opzichte van 
de editie-1636, resp. Huygens' Otia van 1625 en Vondels Verovering 
van Grol van 1627 behoort bij deze stand van zaken derhalve in de 
eerste plaats te geschieden in het kader van de Hooft-bibliografie. 
Van de editie-1644 werd dan ook geen gebruik gemaakt voor de 
huidige uitgave. 

Editie-1671 

In één geval moest voor de teksteditie gebruik worden gemaakt van 
de Werken van 1671, en wel voor een aantal versregels in Koelte 
van antwoordt waarvoor de editeurs van die editie beschikten over 
een gedeelte van de autograaf dat thans niet meer voorhanden is. 
Daar bestudering van de verhouding tussen de overgeleverde kopij 
en de druk in 1671 het kader van deze teksteditie te buiten gaat, 
werd geen reconstructie beproefd van de kopij voor deze versregels 
en werden zij afgedrukt naar de editie-1671. Daar er in geen ander 
geval aanwijzingen waren dat Aernout Hellemans Hooft en Gerard 

1) Zie Leendertz' Inleiding p. XLIV-XLV (= L.-St. I, p. XXX-XXXI) en 
vgl. p. LIV ( = L.-St. I, p. XXXVIII). 
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Brandt over meer of andere handschriften beschikten en aan hun 
editie ten grondslag legden dan thans gebruikt konden worden, 
werd van de editie-1671 geen verder gebruik gemaakt voor deze 
uitgave. 

De teksten van Huygens 

Van elk van beide gedichten van Huygens rond Hoofts Dankhebt van 
1623, beschikte Worp voor zijn editie slechts over één handschrift, in 
beide gevallen de kopij voor de Otia van 1625 1) en in beide gevallen 
geschreven in calligrafische hand, hoogstwaarschijnlijk niet door Huygens 
zelf en dan dus apografen, maar wel met correcties en/of wijzigingen van 
Huygens' hand. 

Thans kon worden beschikt over een tweede handschrift van elk, beide 
autografen, die waarschijnlijk een vroegere redactie bevatten dan de 
kopij-redacties van 1625. In het kader van de Hooft-editie kon echter 
het onderzoek naar de verhouding tussen deze telkens twee Huygens
handschriften niet in het breder verband van de Huygens-filologie onder
nomen worden, noch manuscriptologisch door middel van het onderzoek 
der documenten zelf, hun objectieve kenmerken en hun provenance, noch 
filologisch door middel van interpretatie der wijzigingen in de redactie en 
der varianten van de bronnen ten opzichte van elkaar. Daar evenwel de 
in 1625 als kopij gebruikte handschriften althans in één lezing door Worps 
editie reeds voor ieder bereikbaar zijn, werd besloten de nieuw aan het 
licht gekomen en nog ongepubliceerde autografen uit te geven. 

Alleen van Huygens' Vier en vlam is een afschrift overgeleverd van 
Hoofts hand. Evenals in de editie-Leendertz (niet in Leendertz-Stoett), 
wordt in deze uitgave Huygens' Vier en vlam dan ook gegeven naar dit 
afschrift. Van de twee handschriften van dit gedicht onder de Hugeniana, 
waarvan één, de kopij voor de Otia van 1625 1), in calligraflsche hand en 
ook overigens soortgelijk aan de hierboven genoemde, werd om dezelfde 
reden als bovengenoemd voor deze editie geen gebruik gemaakt. Worp 
benutte beide voor zijn editie. 
Opmerking. Van de niet voor de editie gebruikte maar wel geraadpleegde bronnen 

werden de in een aantal gevallen genoteerde varianten ter beschikking 
gesteld van de annotator. 

-----
1) Blijkens de er op aangebrachte forma.a.tsignaturen, soms ook zetaanwijzingen, 

in een aantal gevallen tevens getuige andere bijkomende kopij -kenmerken. Zie hier
voor: W. Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden, Amsterdam 1962. Voor de 
hier genoemde kopij-kenmerken met name p. 94-96 sub (B)-(E) en de in het Typo
grafisch zaakregister onder kopij bij kenmerken en kopijbehandeling op p. 239 en 240 
genoemde plaatsen en afbeeldingen; over de term formaatsignatuur tevens met name 
p. 103 en de plaatsen genoemd in het register i.v. op p. 238. Rekening houdend met 
de mogelijkheden per geval dat ook de formaatsignaturen een andere functie kunnen 
hebben gehad, zoals vooral sub (F) en (G) op p. 97 aangewezen, is er in déze gevallen 
geen reden tot twijfel of de betreffende handschriften ook inderdaad zijn gebruikt 
als kopij: vgl. de plaatsen en afbeeldingen op p. 252 genoemd in het Register op 
auteurs sub Huygens (m.n. bij Otia). 
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OPZET EN DOELSTELLING DER EDITIE 

Voor de algehele opzet der edities in het kader van de uitgave van het 
Verzamelde Werk van P. C. Hooft zij verwezen naar: W. Gs Hellinga, 
De nieuwe P. O. Hooft-editie. Over winst en verlies. in: Handelingen der 
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 
8 (1954), p. 47-60. Binnen die opzet zijn de tekst-edities gescheiden gedacht 
van eventuele commentaren in afzonderlijke, al of niet aansluitende delen. 
In de tweeledige Proeven, van tekst èn commentaar, gaan deze echter 
samen. De tekstverzorging hierin maakt deel uit van de wetenschappelijke 
edities die bestemd zijn voor filologisch onderzoek. Daarnaast is in het 
programma der Opera Omnia een editie van Hoofts poëzie opgenomen 
die wel alle gedichten zal omvatten, maar zonder het manuscriptologisch 
apparaat en die bestemd is voor een algemener en meer literair ingesteld 
publiek. De doelstellingen van de filologische edities als uiteengezet in 
De nieuwe P. O. Hooft-editie (m.n. p. 51-53), brengen mee dat daarin de 
bronnen diplomatisch worden uitgegeven. Zij geven een tweeledig protocol 
van de editeurswerkzaamheid die bestaat uit de vaststelling welke tot de 
tekst behorende schriftelijke taaltekens de bron bevat. Afgezien van 
bijzondere gevallen is dat de laatste redactie zoals deze zich in de bron 
bevindt, met als noodzakelijk component alles wat in voorstadia van deze 
laatste redactie tot de tekst in de bron heeft behoord. 1 ) Hoewel de ge
scheiden presentatie van enerziJds de translitteratie van de redactie die 
in de bron het eindresultaat vormt van schrijven en wijzigingen en van 
anderzijds de notering van de wording van het eindresultaat met behulp 
van diakritische tekens in de manuscriptologische aantekeningen, het 
mogelijk maakt een redactie van een tekst te geven in een vorm die ook 
lezen toelaat, is het dan ook bij de doelstelling van deze editie onmogelijk 
het karakter daaraan te ontnemen van protocol van waarneming. In die 
gevallen waarin het eindresultaat onzeker bleef, werd dus voor de redactie 
principiëel geen keuze gedaan.2) De notering van zulke onzekerheden 
beoogt immers mèt het manuscriptologisch apparaat juist het object te 
bieden voor de filologische interpretatie. Zo min mogelijk werd dan ook 
een nauwelijks te hanteren voorkeur binnen de twijfel tot uiting gebracht 
en in het algemeen werd ernaar gestreefd het materiaal dusdanig te 
presenteren dat enerzijds misverstand omtrent het resultaat van de 

1) Vgl. p. 429/430 in: W. Gs Hellinga, Verbijsterend spel. in: Maatstaf 1 
(1953-1954), nr. 7. Tot bijzondere gevallen die eigen eisen stellen kwmen als kopij 
gebruikte handschriften worden gerekend waarin ook door anderen dan de auteur 
zelf wijzigingen aangebracht zijn, zoals in Hoofts Koelte van antwoordt. Vgl. ook: 
W. Gs Hellinga, Principes linguistiques d'édition de textes. in: Lingua 3 (1953), 
m.n. p. 301-302. 

2) Waar in de bron zèlf reeds geen definitieve keuze door de auteur gedaan werd 
tussen varianten, werden uiteraard beide lezingen in de redactie opgenomen. Alleen 
in die gevallen werd ook binnen de redactie gebruik gemaakt van de manuscriptolo
gische tekens. 
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editeurswerkzaamheid zoveel mogelijk werd uitgesloten, anderzijds het 
protocol praktisch hanteer baar bleef.1 ) Vanzelfsprekend moest in deze 
uitgave van gedichten uit zeer verscheiden bronnen ervan afgezien worden 
verslag te doen van al die bevindingen en problemen bij het bronnen
onderzoek waarvan de behandeling en waardering alleen kan plaats 
vinden in breder en eigensoortig verband. In de inleidingen tot de teksten 
is dan ook getracht slechts datgene omtrent de aard der gebruikte bronnen 
te vermelden wat rechtstreeks betrokken is op de hier gepubliceerde 
redacties. Evenzo zijn de edities zelf, met strikte toepassing van de voor 
de filologische uitgaven gekozen methode, niet belast met aspecten van de 
tekst in de bron die noch in edities, noch ook in reproducties, maar alleen 
in de bronnen zelf kunnen worden bestudeerd en beoordeeld. 

DE TRANSLITTERATIE 

De gevolgde methode berust, binnen de problematiek van de semiologie, 
op strikt linguistische grondslag. Men zie daarover: W. Gs Hellinga, 
Principes linguistiques d' édition de textes. in : Lingua 3 (1953), p. 295-308. 
De doelstelling van de editie en de daartoe gevolgde methode sloten 
iedere poging om in de translitteratie een paleografisch protocol te geven 
uit. Grafische varianten en eigenaardigheden, zowel binnen een individuele 
hand als van het gebruikte schrifttype, waarvan vooralsnog geen semio
logische functie kon worden vastgesteld, werden derhalve in de trans
litteratie niet gewaardeerd, noch in de redacties, noch in de manuscripto
logische aantekeningen. Waar er sprake van zou kunnen zijn dat het in 
de bronnen gebruikte systeem van schriftelijke taaltekens meer grafemen 
als opbouwelementen van schriftelijke taalvormen bevat dan tot dusver 
kon worden vastgesteld, zullen de discussie over de mogelijkheid van 
functioneel onderscheidenlijke typen binnen de veelal sterk variabele 
schrijfvormen, en de bestudering van de eventuele ontwikkelingen daarbij, 
zich uit de aard der zaak, - en wel omdat juist dan nog geen distinctieve 
vormkenmerken van die eventuele typen vaststaan, - steeds opnieuw 
moeten baseren op de bronnen, allereerst om een eventuele proefneming 
met een voorlopige onderscheiding van grafische typen op zichzelf te 
kunnen beoordelen, en vervolgens op de relevantie ervan binnen het 
onderzoek naar de mogelijke tekenwaarde van deze of andere grafische 
typen. Een bijdrage tot zulk paleografisch-taalhistorisch onderzoek, waarin 
uit vele teksten bijeen gebracht materiaal geanalyseerd ter discussie 
gesteld zou moeten worden, werd op grond van de doelstellingen van de 
Hooftuitgave dan ook strikt buiten de teksteditie gehouden. In geen enkel 
opzicht biedt deze editie dus materiaal voor de bestudering van Hoofts 
of Huygens' schrift- en schrijfeigenaardigheden, ook niet wanneer deze 
hetzij incidenteel, hetzij als eigenschap van het gebruikte schrift, oorzaak 

1) Vgl. De nieuwe P. O. Hooft-editie, p. 47 met n. 2. 
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zijn van in de redacties of de noteringen van de tekstwording aangegeven 
onzekere lezingen, bijv. van bepaalde dikwijls dubieuze hoofdletters. 
Hetzelfde geldt voor de wijze waarop in de manuscripten wijzigingen 
werden aangebracht. l ) Voorzover in de manuscriptologische aantekeningen 
met de gebruikte tekens de plaats wordt aangegeven waar toevoegingen 
zijn gesteld of op welke wijze in de tekst "geschrapt" is, is dit geen weergave 
van het visuele beeld van het handschrift, maar dient dit alleen de zo 
beknopt mogelijke notering van wat aan het handschrift kan worden 
afgelezen voor de vaststelling van de volgorde der wijzigingen. Waar deze 
beknopte noteringen echter onoverzichtelijk zouden worden, werden op 
andere wijze de bevindingen t.a.v. de volgorde meegedeeld als resultaat 
van het bronnenonderzoek door de editeur. Alleen in twijfelgevallen 
worden daarbij expliciet de grafische indicaties genoemd zoals bijv. verschil 
in hand, huidige inktkleur, verloop van doorhalingslijnen, kleiner schrift. 

De gevolgde methode houdt in dat de constatering van wisselend 
gebruik van nu eens het ene, dan weer het andere teken in zich aan ons als 
identiek voordoende taalvormen en omgeving, niet kon leiden tot de 
conclusie dat in de translitteratie de representant van het ene teken door 
de representant van het andere vervangen kon worden dan wel beide door 
eenzelfde teken konden worden weergegeven, indien er in het systeem van 
schriftelijke taaltekens dat in de tijd van schrijven van de handschriften 
of van drukken van de gedrukte bronnen vigeerde, van twee onder
scheidenlijke tekens en dus van spelling sprake is, zoals bij c ("ce") tegen
over k ("ka"), i ("i") tegenover j ("je") en u ("u") tegenover v ("va").2) 
Anderzijds werd het gebruik van verschillende schrijfvormen ook dan niet 
met onderscheiden vormen in de translitteratie gewaardeerd als hierin 
een grafische systematiek kon worden vastgesteld zoals bij de s, ook al 
werden twee dier vormen door een eigen naam in alfabetten onderscheiden 
zoals "esse" voor "lange s" en "es" voor "slot-s" in de Twe-spraack 3 ); 

of zoals bijv. bij de in enkele bronnen vastgestelde systematiek in de 
keuze tussen een naar rechts of naar links open apostrof naar gelang van 
de plaats voor of achter een schriftelijke taalvorm. Alleen daar waar 
onzekerheid bleef bestaan over de redactie in de bron en dus de beoordeling 
aan de interpretatie moet worden overgelaten, werd in aantekening de 
aan- of afwezigheid van grafische indicaties vermeld zoals die van slot-s 
(- maar ook van de soms in een individuele hand karakteristieke vormen 

1) Vooral de wijze waarop Hooft bij correctie van enkele letters soms slechts 
aanduidenderwijs te werk ging, kan slechts in de bronnen zelf bestudeerd worden. 
Vgl.: W. Gs Hellinga, Verbijsterend spel. in: Maatstaf 1 (1953/1954), nr. 7, p. 421-438. 

2) Zie voor de eigen problematiek van de translitteratie van gedrukte bronnen 
de bespreking door W. Gs Hellinga van de editie van Jan van der Noots Het Bosken 
en Het Theatre door W. A. P. Smit m.m.v. W. Vermeer (1953), en de aldaar genoemde 
literatuur in: Museum 60 (1955), p. 164- 167, m.n. p. 165. 

S) Twe.spraack, Ruygh-bewerp, Kort Begrip, Rederijck-kunst. Uitgegeven door 
W. J. H. Caron (op naam van Hendrik Laurensz. Spiegel), Groningen 1962 (Trivium 
Nr. lIl), p. 9 en 34-35. 
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van andere lettertekens in slotpositie -) als eindmarkering van een 
schriftelijke taalvorm in gevallen waarin deze in tegenspraak zijn met 
andere indicaties terzake in het handschrift. Hetzelfde geldt dus bijv. 
ook voor de vorm van de apostrof als indicatie bij welke van elkaar grafisch 
dicht opeenvolgende taalvormen deze gesteld is. In alle andere gevallen 
werden grafische eigenaardigheden en bijzonderheden niet genoteerd (dan 
een enkele maal ter toelichting van een van vroegere edities afwijkende 
lezing) en dus ook dan niet wanneer bij het vooronderzoek gebleken was 
of vermoed werd dat zij van belang zouden kunnen zijn voor de reconstruc
tie van de tekstgeschiedenis of voor andere aspecten van een bronnen
onderzoek dat alleen in breder verband kan plaatsvinden met volledig 
paleografisch protocol en dat niet tot de doelstelling van deze editie 
behoorde. Evenzo werden typografische en druktechnische bijzonderheden 
die slechts in het kader van een bibliologisch onderzoek van de gebruikte 
drukken als geheel relevant kunnen zijn, in deze editie niet genoteerd. 

De verschillende handen waarin zowel Hooft als Huygens geschreven 
hebben, stellen echter evenals andere zeventiende-eeuwse handen de 
editeur nogal eens voor moeilijkheden. Dikwijls is het niet met zekerheid 
uit te maken of bepaalde incidentele eigenaardigheden in het handschrift 
en bepaalde vormverschillen en -afwijkingen in de schrifttekens alleen maar 
grafisch van aard zijn dan wel in semiologisch opzicht functioneel. In 
twijfelgevallen werden bij de translitteratie steeds alle grafemen aan
gegeven die in het geding konden zijn en die eventueel voor de filologische 
interpretatie van belang zouden kunnen zijn. Zoveel mogelijk geschiedde 
dit binnen de redactie. In bepaalde gevallen zou dit echter tot onover
zichtelijkheid leiden en dan werd één der beide mogelijkheden alleen in 
aantekening vermeld. Dat verdiende eveneens de voorkeur voor een enkel 
geval waarin slechts als resultaat van reflectie op een andere wijze gelezen 
kan worden. De bij enkele categorieën van dubieuze lezing gevolgde 
handelwijzen worden hieronder afzonderlijk besproken. 

Een soortgelijke moeilijkheid deed zich bij de translitteratie van de 
handschriften voor in gevallen waarin drukken uit de tijd zelf een onder
scheid maken, en wel tussen de grafemen y en ij. Deze kwestie is daarom 
hieronder eveneens behandeld. 

Hoofdletters 

Lang niet altijd kon vastgesteld worden of er al dan niet een hoofdletter 
gelezen moet worden, of, met andere woorden, datgene wat de schrijvende 
pen op papier bracht al of niet het resultaat is van het schrijven van een 
hoofdletter. In redacties waarin evident te onderscheiden hoofdletters 
functioneel zijn, zal dus in gevallen van twijfel met twee mogelijkheden 
rekening gehouden moeten worden. In de translitteratie van de redacties 
zijn twijfelgevallen aangegeven door de desbetreffende letter te zetten in 
een afwijkend lettertype, nl. be llBl'.2a van s. h. be ROOS, dat geen 
onderscheid kent tussen onderkast en kapitaal. In de aantekeningen werd 
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om technische redenen de notering aangehouden van zowel majuskel als 
minuskel, waarbij de majuskel steeds voorop geplaatst werd (bijv.: A/a) 
om geen andere reden dan dat er een keuze voor de volgorde moest worden 
gedaan. 

Al ot niet aaneengeschreven taalvormen 

Bij de translitteratie is de verdeling van de schriftelijke taalvormen 
in de bron in onderscheidenlijke eenheden steeds weergegeven door middel 
van spatie. In de handschriftelijke bronnen worden deze linguistische 
eenheden in de regel ten opzichte van elkaar afgegrensd door een hiaat 
in de schrijfbeweging, kenbaar allereerst en in praktisch alle gevallen aan 
grafische kenmerken van afsluiting en nieuwe inzet. Deze kenmerken 
kunnen o.a. bestaan uit een verschil in type van initiale en finale letter
vorm, maar ook uit karakteristieke slothaal respectievelijk aanloop en 
uit de àfwezigheid van kenmerkende grafische verbindingen. Dit. laatste 
kan de afwezigheid van ligaturen betreffen, maar ook het ontbreken van 
een voor doorschrijven karakteristieke afloop van een lettervorm of het 
ontbreken van een voor aansluiting karakteristieke inzet van een volgende 
lettervorm dan wel het gebruik van een niet-mediale variant. Het voor
komen van sommige van deze indicaties voor scheiding is evenals het al 
of niet ontbreken van grafisch contact door "uithalen" over soms aan
zienlijke afstand, allereerst afhankelijk van het gebruikte schrifttype of 
de mengvorm van verschillende schriftsoorten, in de tweede plaats van 
hand en penvoering. Het al of niet gepaard gaan van een dergelijk hiaat 
met een relatief grote afstand, hetzij op de schrijflijn, hetzij op de hartlijn 
der letters gemeten, is in de eerste plaats afhankelijk van de hand waarin 
geschreven is en van de "snelle" of "bedachtzame" loop van de schrijvende 
pen ter plaatse. 

De waarde als scheidingsindicatie van elk dezer grafische kenmerken 
van afsluiting en nieuwe inzet en hun hiërarchie telkens binnen een be
paalde periode in de ontwikkeling van Hoofts en Huygens' schrift, varieert 
sterk met de hand en de grafische context. In vele gevallen vormt de 
aanwezigheid van enig grafisch kenmerk een positieve aanwijzing voor 
een gescheiden presentatie zonder dat de afwezigheid een negatieve 
indicatie inhoudt. Vanzelfsprekend geldt hierbij tevens dat hoe vaster in 
het gehele systeem van schriftelijk taalgebruik de eenheden als onder
scheidenlijke eenheden verankerd zijn, hoe groter vrijheid zich de dóór
schrijvende pen kan veroorloven in het maken van grafische verbindingen 
daar waar binnen het taal systeem geen sprake kàn zijn van twee tot één 
"versmolten" taalvormen, respectievelijk hoe groter vrijheid in het maken 
van onderbrekingen daar waar geen sprake kàn zijn van een in tweeën 
gescheiden taalvorm. Het meest dwingend van alle genoemde kenmerken 
is dan ook als indicatie voor al of geen scheiding het gebruik van in het 
schriftsysteem duidelijk onderscheiden finale respectievelijk initiale of 
mediale lettervormen. 
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Alleen waar een incidentele, "vrije" grafische verbinding van normaliter 
gescheiden taalvormen, respectievelijk een onderbreking in een normaliter 
niet gescheiden maar wel scheidbare vorm, niet past in het beeld-van de 
schrijfgang ter plaatse, werd dit als twijfelgeval aangetekend. Anderzijds 
werd de afwezigheid van "vrije" scheidingskenmerken binnen ééntaalvor,m, 
niet vermeld. Waar "dwingende" grafische indicaties tegenstrijdig zijn 
werd dit steeds genoteerd. 

Die combinaties van taalvormen echter waarbij veelvuldig de mogelijke 
scheidingskenmerk~ ontbreken zonder dat dwingende verbindings
kenmerken aanwezig zijn, combinaties die ook in drukken uit de tijd zelf 
wel als visuele eenheid bleken te worden gepresenteerd en die soms als 
samenstellingen zouden kunnen worden opgevat, werden steeds als aan
eengeschreven getranslittereerd wanneer geen enkele indicatie voor een 
scheiding aanwezig was. Waren niet àlle op die plaats mogelijke indicaties 
voor scheiding aanwezig of niet overtuigend aanwezig, dan werden beide 
mogelijkheden genoteerd, onverschillig of het, onder een ander opzicht 
beschouwd, al of niet inclinatiegevallen betrof. Om praktische redenen 
werd ervan afgezien beide in de redactie aan te geven. Men vindt dan dus 
in aantekening de andere dan de in de redactie opgenomen mogelijkheid, 
voorzien van een vraagteken, bijv. vergeeft men (?) waar in de tekstredactie 
vergeeftmen is opgenomen. 

Al of geen 8cheiding bij apostrof 

Afzonderlijke bespreking vereisen de gevallen waarbij een apostrof 
betrokken is. Overal neemt dit teken een volgorde-plaats in de opeenvolging 
van grafemen en "spaties" in, waarbij voor de tekstvaststelling irrelevant 
is hoe groot de grafisch of typografisch door de apostrof op zichzelf in
genomen ruimte is. Op de schrijflijn, maar ook op de hartlijn der letters 
is deze in vele gevallen uiterst miniem, in andere gevallen, waar de apostrof 
grafisch met een letter is verbonden, is deze relatief groot. Met deze 
grafische eigenschap diende rekening gehouden te worden bij de beoordeling 
van open ruimte als mogelijke indicatie voor een scheiding van twee 
taalvormen, respectievelijk de afwezigheid van spatie als mogelijke aan
wijzing dat één aaneengeschreven vorm bedoeld werd. In vele gevallen 
moesten boven afwezigheid van open ruimte in compact schrift ander
soortige indicaties voor een scheiding praevaleren, zoals de afwezigheid 
van een grafische verbinding (afgezien uiteraard van het elkaar raken of 
kruisen van "uithalende" pennestreken) en de nieuwe inzet van het 
volgende grafeem daar waar in de schrijfgang verbinding mogelijk ge
weest was. 

In de gevallen dat twee vormen, afgezien van de apostrof er "tussen in", 
duidelijk gescheiden zijn, behoort hij, afgezien van al of geen andere 
functies tegelijkertijd, in de gebruikte bronnen grammatisch steeds bij 
slechts één van beide. Ook wanneer in de "snelle" naar rechts gerichte 
schrijfgang van een bepaalde hand een apostrof aan het eind van een 
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taalvorm daarvan "losraakte" tot midden in de open ruimte voor de 
volgende vorm (dan meestal ook groter dan een normale spatie), of zelfs 
nog verder naar rechts, werd zulk een "lapsus calami" overeenkomstig de 
aangenomen translitteratie-principes niet in de cditie gewaardeerd, maar 
werd de apostrof als laatste teken van de eerste betrokken taalvorm 
genoteerd, gevolgd door de spatie. (Type: sijn' p ijl; uw' vrij; t' achter; 
weijnigh' adern-toghen; d' Arnstellandsche; ofs' hem; moet' v: Huygens' 
Goeden avond vs. 77, waar de apostrof geheel bij v staat.) Deze gevallen 
vormen het merendeel van apostrof-gebruik. De onmiskenbare saam
horigheid als linguistisch teken in het schriftelijke taalgebruik met de 
voorafgaande visuele taalvorm en de dan "overblij vende" onmiskenbare 
scheiding, ook door een relatief grote afstand, van de volgende vorm, 
vormen de basis voor de grafische vrijheid bij de plaatsing van de apostrof, 
zoals in andere gevallen de linguistische eenheid als t aalvorm de basis 
vormt voor de vrijheid van onderbrekingen in de schrijfbeweging binnen 
een woord, respectievelijk van doorgaande bewcging over een woord
scheiding heen. Binnen dit systeem fungeert de apostrof, indien gepaard 
aan de afwezigheid van verbindingsindicaties of de aanwezigheid van 
scheidingsindicaties, zèlf als (additionele) eindmarkering van een taalvorm 
en evenzo als beginmarkering, dus als scheidingsindicatie. 

Om deze en de in de eerste alinea genoemde redenen moest ook het 
ontbreken van meer ruimte tussen scheidbare vormen dan voor de apostrof 
er tussen in nodig was, zelfs in de zeldzame gevallen dat rnogelijke slot- of 
beginkenmerken vóór en na de apostrof ontbraken, worden opgevat als 
grafische vrijheid. Dit betreft praktisch uitsluitend gevallen waarin de 
apostrof grammatisch behoort bij de tweede betrokken taalvorm. De 
aanwezigheid van apostrof als begin van de volgende taalvorm gaf dan de 
doorslag als indicatie dat twee onderscheiden vormen zijn bedoeld. In de 
translitteratie werd dit dan gewaardeerd met spatie vóór de apostrof. 

Slechts incidenteel is er in zulke gevallen een vrije grafische verbinding 
"onder de apostrof door" , soms gepaard aan één of meer scheidingsindica
ties. Alleen waar er geen enkele aanwijzing is dat het begin van een 
andere taalvorm was bedoeld dan alleen de apostrof zelf, en zulk een 
grafische verbinding niet evident past in het beeld van de schrijfgang ter 
plaatse, werden beide mogelijkheden in de editie genoteerd. 1) 

Een eigenaardige moeilijkheid deed zich daarbij alleen voor ten aanzien 
van 't in Huygens' handschrift. Wat betreft de apostrof zijn daarin twee 
grafische varianten t e onderscheiden: die waarbij de apostrof 'grafisch 

1) Wanneer in zo'n geval duidelijk is dat de apostrof eerst later als "correctie" 
werd geplaatst, kon de notering van de aaneengeschreven vorm alleen in de 
manuscriptologische aantekeningen geschieden. Bij syncope plaatste Huygens de 
apostrof meestal (direct) na beëindiging van de ononderbroken geschreven taalvorm. 
Zulk een loop van de pen in andere gevallen vindt soms niet duidelijk zijn oorsprong 
in een "snelle" schrijfgang en dan is er dus sprake van een twijfelgeval. 
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met de t verbonden is en die waarin dat niet het geval is. I ) Alleen bij het 
laatste type komt het voor dat de letters vóór en na de apostrof grafisch 
verbonden zijn en soms ontbraken dan daarbij ook àlle scheidingsindicaties 
behalve de apostrof zelf. In het gebruik van het ene dan wel het andere 
type kon geen enkel semiologisch functioneel onderscheid worden vast
gesteld, noch enige grafische systematiek.2) Door het noteren in de editie 
van zowel een aaneengeschreven vorm als twee gescheiden vormen in die 
enkele gevallen dat bij één der beide typen alleen de apostrof zelf een 
aanwijzing vormde voor de zelfstandigheid van 't, zou derhalve een zuiver 
grafische eigenaardigheid van een bepaalde hand van Huygens in de 
translitteratie worden gebracht, die alleen in een integraal paleografisch 
protocol beoordeeld kan worden. Om misverstand ten aanzien van de 
waarde van een dergelijk gegeven uit te sluiten, moesten derhalve in de 
editie ook deze gevallen getranslittereerd worden met spatie vóór de 
apostrof. (Type: in 't (lidwoord); 'Ksal 't (voornaamwoord).) 

Nauw verbonden met de hierboven behandelde problematiek is de 
kwestie van al of geen scheiding tussen een vorm beginnend met apostrof 
en de daarop volgende scheidbare taalvorm. Dit betreft dus het type: 
'Tleuen; (in) 't gebeent; 'Ksal ('t u). Waar geen scheidingsaanwijzingen 
waren, werd, ook zonder dat dwingende verbindingskenmerken aanwezig 
waren, geen spatie getranslittereerd. Waar geen grafische verbinding 
mogelijk was, zoals met 'T ,moest de aan- of afwezigheid van open ruimte 
beslissend zijn voor gescheiden of ongescheiden translitteratie. Waar echter 
grafische verbinding wel mogelijk was, maar deze ontbrak of niet over
tuigend was, werd bij twijfelachtige spatie en ondanks het daardoor 
dikwijls voorkomen van grafisch contact door het uithalen van de dwars
balk van de t (zoals ook in andere gevallen en ook over spatie heen 
voorkomt), wèl gescheiden getranslittereerd. In de meeste gevallen ging 
de afwezigheid van reële verbinding tevens gepaard met onmiskenbaar 
nieuwe inzet van de volgende letter; in vele gevallen was er bovendien een 
duidelijke spatie, zodat evident een visueel zelfstandige taalvorm bedoeld 
bleek. De "aanleuning" tegen de volgende vorm in andere gevallen werd 
dan ook beoordeeld als een gevolg van de schrijfgang, naar verhouding 
meer optredend wanneer 't werd geschreven met na de t los voorgeplaatste 
apostrof, waarbij de schrijvende hand een terugwaartse beweging had 
moeten maken, dan met verbonden apostrof. Dwingende verbindings
kenmerken zijn daarbij echter zeldzaam. 

1) Beide typen zijn voor het "Italiaanse schrift" beschreven door H. M. Hermkens 
op p. 64 van zijn proefschrift Bij"drage tot een hernieuwde 8tudie van COnBtantiin 
HuygenB' gedichten, Nijmegen 1964. 

2) Ook Hermkens' materiaal en bespreking daarvan op p. 64 en p. 105--108 
bieden daarvoor geen enkel aanknopingspunt. 
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Interpunctietekens 

Indien niet met zekerheid uitgemaakt kon worden welk van twee 
mogelijke leestekens werd geplaatst, werden beide mogelijkheden vermeld. 
Om praktische redenen werd ervan afgezien beide in de redactie aan te 
geven. Men vindt dan dus in aantekening de andere dan de opgenomen 
mogelijkheid, voorzien van een vraagteken, bijv.: vraegt komma (1), waar 
in de tekstredactie "vraegt;" is opgenomen. 

Eénmaal komt een komma-teken voor dat echter alleen als grafisch 
scheidingsteken, niet als interpunctieteken functioneel kan zijn. Dit werd 
dan ook niet in de redactie opgenomen, maar alleen in aantekening vermeld 
(Koelte van antwoordt, vs. 38). Eénmaal komt een punt voor op een plaats 
waar hij waarschijnlijk niet bedoeld is als interpunctieteken. In aan
tekening werd daarop dan ook de aandacht gevestigd (Orghelgebrujk, 
vs. 19). 

Y of ij 

Zowel Huygens als Hooft hanteren in de verschillende handen waarin 
zij schreven vele verschillende grafische vormen van ij, terwijl in de drukken 
van die tijd twee tekens, nI. ij en y worden gebezigd. In het gebruik van 
de verschillende schrijfvormen, het al of niet bovenplaatsen van punten 
dan wel één punt of de combinatie van schrijfvorm en al of niet aan
wezigheid van punten dan wel één punt, kon geen in het gebezigde 
schriftelijke taaltekensysteem functioneel onderscheid worden vastgesteld. 
Wat betreft Huygens' schrift kwam Hermkens tot dezelfde constatering.!) 
Met het oog op de doelstelling dezer editie werd echter vanuit het standpunt 
dat voor de gehele Hooft-uitgave werd ingenomen en dat hierboven onder 
Translitteratie werd toegelicht, een andere conclusie getrokken, die dan 
ook tot een andere gedragslijn leidde.2) Daar punten eveneens kunnen 
ontbreken op een i en op een j, zoals ook de grafische tittel op de u ont
breken kan, werd in deze uitgave steeds getranslittereerd met éénzelfde 
teken, nI. ij, i, j. Slechts in een enkel geval werd desondanks rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat er sprake van zou kunnen zijn dat in 
het schriftsysteem zich toch twee onderscheidenlijke grafemen ont
wikkelden. In Koelte van antwoordt vs. 212 is misschien een poging te zien 

1) H. M. Hermkens, Bi}drage tot een hernieuwde studie van Constanti}n Huygens' 
gedichten, Nijmegen 1964 (Proefschrift), p. 28, 51 en 143-144. 

2) In dit verband kan n.a.v. Hermkens, p. 131, n. 3, worden opgemerkt dat ook 
t.a.v. de circonflex het aangenomen principe impliceerde dat de grafische of typo
grafische plaatsing daarvan boven één, dan wel boven beide van twee letters tesamen, 
semiologisch irrelevant is indien (en dus als semiologisch irrelevant behandeld 
moet worden zolang) geen functionele oppositie tussen beide plaatsingen kan worden 
vastgesteld. Grafisch bepaalde "verschuivingen" blijken ook in Huygens' handschrift 
functioneel "vrij" te zijn: vgl. Hermkens, p. 73-76 en 140. Slechts in een enkel 
geval schijnt twijfel te bestaan of een boven slechts één van twee lettertekens 
geplaatste circonflex een andere functie heeft (p. 73). 
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van een "experimenterende" pen om een ander grafeem, als pendant vah 
de typografische y, te realiseren. Hiervan werd in aantekening melding 
gemaakt.!) 

VERKLARING DER DIAKRITISCHE TEKENS 

1. Bij ' de translitteratie gebruikte noteringen: 

a Gezet; UIt; be llBl2a, alt;IJb GevolGb bOOl2 een zeel2 kleine 

spat;I€: onzeker of een hoofdletter A dan wel een kleine 
letter a werd bedoeld; gebruikt in de tekstredacties. 

A/a onzeker of een hoofdletter A dan wel een kleine letter ,a 
werd bedoeld; gebruikt in de aantekeningen. 

AJB onzeker of er A dan wel B staat. Bijv. lIJn = In of Jn. 

atb onzeker of er een a dan wel een b staat. Bijv. opgesto/eke= 
opgestoke of opgesteke. 

(a) onzeker of er een a gelezen moet worden dan wel niet. 
Bijv.: O(oJghenvlam = Ooghenvlam of Oghenvlam. . 

ende het gecursiveerde gedeelte is een opgeloste abbreviatuur. 

wt spouwt (?) (in aantekening) onzeker of wt en spouwt, in de tekst
redactie als aaneengeschreven genoteerd, al of niet aan

. eengeschreven werden bedoeld. 

staen punt (1) (in aantekening) onzeker of het interpunctieteken achter 
staen een punt is dan wel het in de t ekstredactie genoteerde 
andere leesteken. 

zjen (sic) (in aantekening) in de bron staat onmiskenbaar zjen. 

Vande/Van de (alleen in de manuscriptologische aantekeningen) onzeker 
of één dan wel twee onderscheidenlijke taalvormen gelezen 
moeten worden. 

2. Voor de manuscriptologische aantekeningen werd hettekensysteem 
gebruikt dat door de hoofdredacteur van de P. C. Hooft-editie, Prof. Dr~ 
W. Hellinga, voor de notering van tekst-in-wording werd ontworpen en 
dat uitgaat van de voorstellen in : J. Bidez - A. B. Drachman, Emploi des 
signes critiques, disposition de l'apparat. Conseils et recommandations. 
Ed. nouvelle par A. Delatte - A. Severyns, Bruxelles-Paris 1938. Het 
systeem is toegepast in verschillende nummers van de Zwolse Drukken 
en Herdrukken. Zie daar speciaal de bijlagen van Nr. 4; Aarnout Drost, 
Schetsen en Verhalen, bezorgd door G. Kamphuis (Zwolle 1953) 2). 

1) Over zijn bevind en handelwijze inzake ij handelt Leendertz in zijn Inleiding, 
p . LXXXIV-LXXXV (L.-St. I, p. LXIII-LXIV). 

2) Vgl.: W. Gs Hellinga, De nieuwe P. C. Hooft.editie. in: Handelingen Zuidned. 
MiJ. voor Taal. en Letterkunde en Gesch. 8 (1954), p . 47 n. 2. 



a1 

a(b1) 

[-a] 

[-a[-b ]] 

<a) 

[-,a;;;. ] 

[a+ ]<b) 

(1) 

<a) (1) 

[a+ ]<b) (1) 
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onleesbare letter(s) 

a onzeker 

b achter a onzeker. Bijv.: ge (maekfn 1)t = elk der ge
noteerde letters tussen ge en t, nl. m, a, e en k of n, is 
onzeker. 

onzeker of hier iets geschreven werd dan wel niet; in 
elk geval onleesbaar 

a op enigerlei wijze geschrapt 

eerst b afzonderlijk doorgehaald, daarna a en b beide 
tegelijk 

a toegevoegd 

a interlineair toegevoegd. Bijv.: V , D ;;;. eijlen = boven de 
V is een D geschreven. 

a interlineair toegevoegd en vervolgens geschrapt 

b over a heengeschreven 

achter een der bovenstaande noteringen: onzeker of het 
aangegevene plaats vond. Bij v . : 

misschien werd de a eerst achterna toegevoegd. 

misschien werd b over iets heen geschreven. Indien dat 
het geval is, dan (hoogstwaarschijnlijk) over een a. 

Indien de noteringen leestekens betroffen, werden die voluit genoemd, 
dus bijv. : 

<komma) (1) misschien werd de komma eerst achterna toegevoegd. 

3. Overige gebruikte tekens. 

vs. *2 de oorspronkelijk op vs. 1 volgende, maar geschrapte regel. 

f f regelovergang 

fol. IV f2R overgang van fol. 1 verso op fol. 2 recto 

(a), (b), enz. eerst stond er het achter (a) genoteerde, daarna het 
achter (b) genoteerde, enz. 

In de voormarge werd een regeltelling om de 5 vss. tussen haakjes 
toegevoegd. 
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LIJST VAN IN DE COJ.\tIMENTAREN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

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

Van Hoogstraten : D. van Hoogstraten, Lijst der gebruikelijkste zelf
standige naamwoorden. A'dam, 1759. 

Kossmann: F. Kossmann, De varianten van Hoof t's Granida, Ts. 36. 
Oudemans : A. C. Oudemans, Taalkundig woordenboek op de werken 

van P. C. Hooft, Leiden, 1868. 
Van Tricht: H. W. van Tricht, P. C. Hooft, Arnhem, 1951. 
MNW: Verwijs en Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek. 
W.: J. A. Worp, De Gedichten van C. Huygens, naar zijn handschrift 

uitgegeven, Gron. 1892 en vlg. jaren. 
W., Br.: J. A. Worp, De Briefwisseling van C. Huygens, 'sGravenhage 

1911 en vlg. jaren. 
Wn.: P. C. Hooft, Waernemingen op de Hollandsche Tael, uitg. Zwaan. 
Werken 1671: P. C. Hoof t's Werken, A'dam, 1671. 
WNT: Woordenboek der Nederlandsche Taal. 
Zwaan: F. L. Zwaan, Uit de geschiedenis der nederlandsche spraakkunst, 

Gron.-Batavia, 1939. 
F.L.Z. 



I. DANKHEBT 

1 Huygens' SEGT HEM GOEDEN AVOND (Op een' mis-Iuckte 
Muijdsche reijse): M uijder huijs <; slot;;;., onthoofde romp 

2 Hoofts DANKHEBT voor den goeden avont: Wegh ghij, die voor 
beuselingen 

3 Huygens' 'T STEENEN-BOECK (Wederantwoord) : Iae, danck hebt, 
beleefde moppen 

Overzicht van de geraadpleegde bronnen 

Huygens' Goeden avond: 

1) Hs. Huygensmuseum Hofwijck . Autograaf. Voor het eerst 
uitgegeven in deze editie. 

2) Hs. Kon. Ak. XL (Korenbloemen), portefeuille a - omslag 
1623 - stuk 10. In ongeïdentificeerde calligrafische hand 
met correcties van Huygens. Kopij voor de Otia van 1625. 
Uitgegeven in Worp I (1892), p . 303-305. 

3) Huygens' Otia van 1625, bk. VI, p. 114-117. 
Uitgegeven in bijlage VII in Leendertz' Hooft-editie, dl. I 
(1871), p. 388-390. 

Hoofts Dankhebt : 

1) Derde rijmkladboek fol. 14R-16R (= hs. A, blz. 413-417). 
Uitgegeven in Leendertz I (1871), p. 203-206 en daarnaar 
in Worp I (1892), p. 305-308; in Leendertz-Stoett 1(1899), 
p. 187-190 met II (1900) , p. 467. 

2) Huygens' Otia van 1625, bk. VI, p . 118-121. 
3) Hoofts Gedichten van 1644, Noch eenige DICHTEN, p. 246-249. 
4) Hoofts Werken van 1671, Vervolgh (der) Gedichten, p. 

291-292. 

Huygens' Wederantwoord: 

1) Hs. U.E. - Amsterdam G. e. 11. Autograaf. Voor het eerst 
uitgegeven in deze editie. 

2) Hs. Kon. Ak. XL (Korenbloemen), portefeuille a - omslag 
1623 - stuk 12. In ongeïdentificeerde calligrafische hand 
met correcties van Huygens. Kopij voor de Otia van 1625. 
Uitgegeven in Worp I (1892), p. 308-309. 

3) Huygens' Otia van 1625, bk. VI, P 122-124. 
Uitgegeven in bijlage VII in Leendertz' Hooft-editie, dl. I 
(1871), p. 391-392. 





INLEIDING TOT DE TEKSTEN 

Hoofts Dankhebt 

Naast hetgeen in de Verantwoording van de teksteditie over de kèuze 
der gepubliceerde redactie en over de bronnen reeds is gezegd, kan hier 
worden volstaan met het volgende. Om in eerste instantie te bepalen 
welke fase in de geschiedenis van de tekst wording de redactie in het derde 
rijmkladboek vertegenwoordigt, werd deze vergeleken met de Otia
redactie. I ) Als geheel is de tekst daarin dezelfde en overal waar Hooft 
in zijn rijmkladboek wijzigingen aanbracht stemt de Otia overeen met de 
gewijzigde redactie, behalve in vs. 8 (nae geen komma), vs. 32 (Dien 'er), 
vs. 40 (Vecht komma) en vs. 51 (opgesteken).2) 

Daar het onwaarschijnlijk is dat alle wijzigingen in het derde rijm
kladboek, daarbij inbegrepen de schrapping van vs. *45-*56 en gewijzigde 
opname daarvan als vs. 69-80, een terugkeer zouden zijn tot de redactie 
van zijn klad en verwerping van eerst bij het inschrijven beproefde 
variëring, lijkt uit deze overeenstemming tussen Otia 1625 en de eind
redactie in het derde rijmkladboek de veronderstelling gewettigd dat de 
redactie die ten grondslag heeft gelegen aan de Otia-tekst secundair is ten 
opzichte van die in het rijmkladboek. Dit houdt overigens niet in dat 
Huygens niet in eerste instantie in 1623 een nog andere redactie van Hooft 
ontvangen kan hebben waarvan in het derde rijmkladboek verworpen 
lezingen deel hebben uitgemaakt: voor de Otia kan immers gebruik 
gemaakt zijn van een nieuw verkregen afschrift. . 

Opname en bespreking van de verschillen tussen Otia 1625 en het derde 
rijmkladboek vielen buiten de opzet van deze teksteditie daar de evaluering 
hiervan slechts zou kunnen geschieden binnen het kader van een onderzoek 
van kopij en druk van de Otia als geheel. 

Huygens' Goeden avond en Wederantwoord 

Hoewel voor deze Hooft-editie geen programmatisch onderzoek naar 
Huygens-handschriften werd ingesteld, werden toch twee tot dusver 

1) Voor deze voorlopige peiling werd gecollationeerd met het exemplaar U.B.
Amsterdam 2456 A 17. Voor deze uitgave werd geen onderzoek van de Dtia-editie 
ondernomen. De tot dusver verrichte vergelijking met een voor een dergelijk 
onderzoek te gering aantal andere exemplaren bracht geen onderlinge verschillen 
aan het licht in de tekst van Dankhebt. Voor de verschillen tussen Hoofts rijmkladboek 
en de Otia in vs. 28 en 68 zie de op p. [182] achter bk. VI in de Otia zelf reeds ge
signaleerde corrigenda. 

2) Zie over de komma in vs. 8 Leendertz' Inleiding p. LXXXVIII (L.-St. I, 
p. LXV/LXVI) en vgl. voor een dergelijke interpunctie p. 151/152 in: W. Gs Hellinga, 
De taal van Hooft. in: Kroniek van kunst en kultuur 8 (1947), nr. 5. 
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ongebruikte Huygens-autografen opgemerkt en wel één op Hofwijck en 
één in de veiling-Asscher bij Sotheby in april 1961 te Londen. 

De autograaf van Huygens' Goeden avond bevindt zich, zonder nadere 
signatuur, in het Huygensmuseum Hofwijck te Voorburg en werd met 
welwillende toestemming van de conservator Dr. H. Enno van Gelder 
afgeschreven ten behoeve van deze uitgave. Het is een enkelblad van 
slechts circa 20 bij 15 cm., waarvan de rectozijde in twee kolommen, 
de versozijde slechts in één kolom links beschreven is. De kolommen 
beginnen bovenaan het papier, de linker direct aan de kant van het papier, 
de rechter aan de middenvouw. Het blad is in achten gevouwen geweest. 

Boven het gedicht staat geen opschrift. Op de versozijde staat in het 
midden onderaan, rechts naast de slotverzen van het gedicht, de onder
tekening "Constanter. Hag. 23. lunij II 1623." Op de rechterhelft staat 
daarbij, binnen de vouwen die het op één na onderste achtste-deel van het 
blad omsluiten : "Inser: IIS[eg+ J<EG) T HEM GOEDEN AVOND VANII 
MYNENT WEGEN." De aanwijzing Inscr: dat het er onder staande als 
opschrift bedoeld was, kan worden opgevat als instructie voor een copiist.!) 
Het blad kan dusdanig opgevouwen zijn geweest dat dit "opschrift" 
buiten kwam en als het ware het "adres" vormde. De mogelijkheid bestaat 
derhalve ook dat het een "uitgaand" stuk was. Naar de provenance is 
echter voor deze editie geen onderzoek ingesteld. Het handschrift be
antwoordt niet precies aan de beschrijving in de catalogus van de veiling
Mazel bij Van Stockum op 28-29 januari 1887, onder nr. 587 2), van het 
door Worp in die catalogus gesignaleerde, niet tot zijn beschikking ge
komen handschrift, door hem dus waarschijnlijk slechts op grond van die 
beschrijving "het klad" genoemd (Worp I, p. 305, n. 1). 

De aanduiding van dit gedicht als Huygens' Goeden avond, waarmee het 
in zijn oorspronkelijk functioneren wordt gekarakteriseerd, is rechtstreeks 
ontleend aan het opschrift boven Huygens' Wederantwoord. 

1) In het door Worp uitgegeven calligrafisch handschrift van de Goeden avond, 
de Otia.kopij uit hs. Kon. Ak. XL, staat het als (misschien toegevoegd) opschrift 
bóven het gedicht: "Seght hem goeden Avond II van mijnent wegen." Dit werd 
later geschrapt en door Huygens vervangen door "Op [-de]~een'~ mis-luckte 
Muijdsche II reijse, vermits het afwesen des II Heeren D/drossarts Hóóft." als titel 
voor de Otia. 

2) Oatalogue d'une précieuse collection de lettres autographes et de documentB 
hi8tOriques compo8ant le cabinet de jeu M. J.-Z. Mazel . .. vente . .. à la Haye ... les 
28 et 29 ianvier 1887 par . .. w. P . van Stockum &: Fil8 (op buitenomslag: Auto
graphes du cabinet de feu M . .J.-Z. Mazel), nr. 587: 

"Belle pièce de vers autographe signée: Constanter Hag. 23 junij 1623. - (Ayant 
pour titre: Mislukte Muydsche reise vermits het ofwezen van den Drost). - 2 p. 
in 4°.1 Poème spirituel avec ratures et corrections écrit à propos d'une visite 
à Muyden, Ie chateau de P. C. Hooft, qu'il ne trouve cependant pas. Il finit 
en demandant, en grands caractères, de vouloir lui dire Ie bon soir de sa part: 
"Segt hem goeden avond van mynent wegen." " 
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Wat betreft Huygens' Wederantwoord dient hier van het door Worp 
uitgegeven calligrafische handschrift, de Otia-kopij uit hs. Kon. Ak. XL, 
alleen te worden opgemerkt dat de oorspronkelijke, maar doorgestreepte 
titel, die door Worp (I, p. 308, n. 2) kennelijk slechts abusievelijk niet 
vermeld werd, ook daar luidt: "TSTEENEN BOECK TE MVYDEN." 1) 
Het door Worp wel vermelde, eveneens doorgestreepte opschrift "Op des 
Heeren P. C. Hóófts II DANCK-HEBT, II Voor mijn II GOEDEN 
AVOND." staat daar onder. Het derde en laatste opschrift, bestemd 
voor de Otia, luidt " Mijn' Wederantwoord." 

De tot dusver ongebruikte autograaf van Huygens' Wederantwoord werd 
op de veiling-Asscher bij Sotheby te Londen op 10 april 1961 verworven 
door de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.2) Een onderzoek naar 
de provenance is voor deze editie niet ingesteld. 

Het is een smal, aan de linkerkant misschien afgesneden folio enkelblad, 
aan één zijde beschreven in twee kolommen, de linker direct aan de kant 
van het papier, de rechter aan de middenvouw en ongeveer 3/4 van de 
hoogte beslaand. Het is, gezien de smoezeligheid van sommige gedeelten 
van de achterzijde, langere tijd in achten gevouwen bewaard of in omloop 
geweest. Het opschrift staat boven de linkerkolom. 

De aanduiding van dit gedicht als Huygens' Wederantwoord, waarin de 
saamhorigheid met de voorafgaande gedichten tot uiting komt, is ontleend 
aan het definitieve opschrift in de kopij voor de Otia. In de Otia-druk 
luidt dit Mijn' Weder-Antwoord. Hoofts Dankhebt heeft daarin het op
schrift Sijn' Antwoord. 

Onderstrepingen 

In beide Huygens-autografen komen onderstrepingen voor, zowel van 
gehele woorden als van een enkele letter. In vs. Ivan de Goeden avond 
en vs. 55 van zijn Wederantwoord betreft dit de onderstreping van een 
niet doorgehaald woord waarboven interlineair een variant werd ge
schreven. Huygens maakte hier geen definitieve keuze en liet de variant 
"open". De onderstreping diende wellicht als aanwijzing van de "open 
variant". In vs. 20 en 62 van zijn Wederantwoord schreef hij een inter
lineaire variant eveneens zonder de oorspronkelijke lezing door te halen 
en schrapte hij daarna de variant weer, maar in deze gevallen van een 
misschien onmiddellijk weer verworpen variant ontbreekt een onder
streping. 

1) De mededeling in de veilingcatalogus van Sotheby dat het daar geveilde 
handschrift de enige bekende versie met een titel bevat, berust kennelijk op deze 
omissie van Worp. 

2) Catalogue of the valuable collection of autograph letters and documents ... The 
property of Martin B. Asscher ... Auction by . . . Sotheby & Co., London, 10th April 
1961, nr. 61 (met op p. 28 een verkleinde foto van de tekstzijde van het handschrift). 

Jaarverslag (van de) Universiteitsbibliotheek (van) Amsterdam 1961, p . 15. 
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In een reeks andere gevallen heeft onderstreping blijkbaar een andere 
functie vervuld, nl. die van aanwijzing van corrigenda. In het Weder
antwoord werd in vs. 21, 23 en 64 een letter onderstreept die werd geschrapt 
of overschreven met een andere. In Hoofts Koelte van antwoordt is in 
vs. 224 een kennelijke fout eveneens door onderstreping gemarkeerd. 
In dez"El gevallen kan gedacht worden aan een collatie of correctievoor
bereiding door een ander dan de auteur zelf. Ook bij vs. 28 in de Goeden 
avond kan de onderstreping van de tevens doorgehaalde oorspronkelijke 
lezing hebben gediend als aanwijzing voor een nog uit te voeren wijziging. 
. Problematischer is de functie van de onderstreping respectievelijk 
mogelijke onderstreping in vs. 34 van de Goeden avond en vs. 63 van het 
Wederantwoord van een niet doorgehaald woord (respectievelijk Als en 
ghij). Alleen in het eerste geval is een interlineaire variant er boven 
geschreven. In deze gevallen werden de onderstreepte, maar niet ge
schrapte woorden evenzo als bij de "open varianten" opgenomen inde 
redactie. Ook de in vs. 64 van het Wederantwoord niet geschrapte inter
lineaire D werd in de redactie opgenomen. Overal waar het handschrift 
aldus twee lezingen bevat, werd voor de notering in de redactie gebruik 
gemaakt van de diakritische tekens die overigens alleen in de manuscripto
logische aantekeningen werden toegepast. l ) 

Als aanduiding in kopij voor cursivering komt onderstreping voor in 
Huygens' afschrift van het slot van Koelte van antwoordt, vs. 290: zie 
de variantennotering daaruit in aantekening bij het gedicht en vgl.: 
W. Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden, Amsterdam 1962, op 
de in het Typografisch zaakregister onder kopij bij kopijbehandeling op 
p. 240 genoemde plaatsen, m .n. afb. 91 (Otia-kopij). 

1) De gevolgde gedragslijn wijkt af van die van H. M. Hermkens in zijn proef
schrift Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten, Nijmegen 
1964: p. 7 met n. 2 en p. 8. Dit is allereerst een uitvloeisel van de doelstelling van 
deze editie en de daarop afgestemde methode van translitteratie en presentatie 
van het tekstmateriaal. Tevens spruit het verschil misschien voort uit een verschil
lende beoordeling van de functie van onderstreping. 

Een andere transcriptietechniek van interlineaire "open varianten" werd toegepast 
door Fr. KOBSmann in zijn uitgave van Gedichten van Anna Roemers VisscMr ter 
aanvulling van de uitgave harer gedichten door Nicolaas Beets, 's-Gravenhage 1925, 
p. 40, 43, 44, 46 en 47, waar de twee lezingen boven elkaar werden afgedrukt_ 
(Oorspronkelijk uitgegeven in Oud-Holland 41 (1923-1924) o.d.t. Onuitgegeven 
gedichten van Anna Roemers Visscher_) 



(5) 

(10) 

(15) 

(20) 

(25) 

HUYGENS' "GOEDEN AVOND" 

$ 

Muijder huijs .;;; slot;;;., onthoofde romp, 
Zedert v de glimp ontglomp, 
Zedert ghij de stercke stralen 
Westelijek saecht van v dalen 
Van het sonne-lijcke hooft 
Dat de sterckste sterren dooft. 
Stomme steen, bedaeghde muren, 
Hebt ghij vande suijcker-uren, 
Vande halue honich-nacht 
Noch een schemerigh gedacht, 
Die ick, minste van het ghilde, 
Binnen uw' bepaling spilde, 
Doe het Son-rad om sijn ass 
Drijmael buijtlens t' achter was. 
Delft in uw' bedoluen boghen 
Dese weijnigh' adem-toghen 
Die mijn half gebelgt gemoet 
Onder v betrouwen moet. 
En soo haest ghij weer 't gereutel 
Zult vernemen van de sleutel 
Daer uw' vrij en veijlicheijt 
Onder is te pand geleijt; 
Seght hem die se hem 't bewint heeft 
Dat hij bet en bet bemint leeft 
Van de waerdelooste vrundt 
Die hij emmer heeft beghunt; 
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TRANSLITTERATIE 

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

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 1 huijs :S;;;slot~ - huijs is onderstreept, maar niet doorgehaald. Tussen 
huijs en slot werd dus geen definitieve keuze gedaan. V gl. bij vs. 28 en 34. 

vs. 5 het sonne-[ -glinstrend] :S;;; ljjcke~ hooft - Het is gezien deze 
correctie niet geheel zeker of Huygens wel sonne-lijcke en niet sonnelijcke 
als laatste redactie bedoelde. 

vs. 6 de sterckste [-stralen] :S;;;sterren~ 

vs. 9 [-Hebt ghij] :S;;;Vande~ halve honich-nacht 
vs. 10 [Di + ](N) och een schemerigh gedacht, 
vs. 17 Die mijn [-uij(t?)geperst][ - :S;;;opgekropt~ ] :S;;;half gebelgt~ gemoet 
vs. 22 te [-rust] :S;;;pand~ geleijt; 
vs. 23 die se [-in] :S;;;hem~ 't bewint heeft - Huygens schrapte dus abusie

velijk in in plaats van se. Vgl. bij vs. 85. 
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(30) 

(35) 

(40) 

(45) 

(50) 
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Dat die zess en soo veel weken 
heeft ge hongert nae sijn spreken 
Sints hij deser zijde 't nat 
Hollands oeuer jongst betradt, 
Dat hij dien geswollen ijuer 
Docht te losen in een vijver 
Van genietens volle vreucht, 
Als < Naer ;;;;. hem d' Amstellandsche jeught 
Met het moeijelijcke meieken 
Van haer opgedronghen keI eken 
Moed gepijnight, moed gequelt 
Vrij en vredich had gestelt. 
Dat hij onder dat vertrouwen 
Sonder achterdencks berouwen 
Van het honck geweken is 
Daer hij eerst gebleken is. 
Daer hij, bouen 't aengeboren 
Blinde V aderlands-bekoren 
En dat kinderlijck gewoon, 
Aller schoonheijts schoonste schoon, 
Aller haghen soetst behagen, 
Aller wagens dichtste wagen, 
Aller Lanen liefste l aen 
Waerdeloos heeft laten staen, 
Gragher nae de ziele-spijsen 
Van sijn tuchtich onderwijsen 

TRANSLITTERATIE 

VS. 28 heeft (sic; met minuskel) - Vgl. de manuscriptologische aantekening. 
vs. 50 staan punt (1) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 27 Dat [ - ick] ~die~ zess en soo veel weken - Deze wijziging van Ie naar 
3e persoon. zet zich voort in de r eeks hierna volgende wijzigingen. 

vs. 28 [-Hebb]~heeft~ gehongert - Hebb is onderstreept en doorgehaald. 
V gl. bij vs. 1 en 34. 

vs. 29 [-Zedert ick]~Sints hij~ 

vs. 31 [-ick]~hij~ 

vs. 34 Als [-mij]~Naar hem~ - Als is niet doorgehaald, maar wel onder
streept. Dit kan een correctiet eken zijn gezien vs. 28 maar ook het teken 
voor een "open variant" als in vs. 1. Vgl. ook de aantekeningen bij 
Huygens' Wederantwoord, vs. 55 en de VBS. 21, 23, 63 en 64. 

vs. 39 [-ick]~hij~ 

vs. 41 [-ben]~is~ 

vs. 42 [-ick]~hij~ ... [-ben]~is~ 

vs. 43 [-ick]~hij~ 

vs. 48 Deze versregel werd eerst overgeslagen en daarna tussen vs. 47 en 49 
in geschreven. 

vs. 50 [-heb]~heeft~ 



(55) 

(60) 

(65) 

(70) 

(75) 

(80) 

HUYGENS' "GOEDEN AVOND" 

Dan bekommert metten toij 
Van het onnut Haegsche moij. 
Doe hij nu sijn' pijl sach staken 
E er hij doel-wit con geraecken, 
Doe hij nu sijn afscheijt las 
Eer hij half t en ancker was, 
Dat men hem sijn ooren-Iellen 
Op sijn schouders heeft sien vellen 
Euen als de Droomer placht 
Die sijn slaperigh gedacht, 
Met de swarte nacht-pinceelen 
Heeft paleijsen, heeft juweelen 
Heeft een onbetelbaer geIt 
Toegeschildert, opgetelt. 
Tot hij, endelijck de knoopen 
Van sijn mijmering ontkropen 
Door de venster van sijn oogh, 
Vindt sich van dat blijde hoogh 
Inde droeffelijckste dallen 
Van vergiste vreucht gevallen, 
Ongeluckich des alleen 
Dat hij corts geluckich scheen. 

Grauw gebouw, vereewde wallen, 
800 en moet ghij nemmer vallen , 
800 en moet' v nemmer si en 
Die oragnen t egen dien , 
Kluijstert de se klamme klachten 
Tot gij wederom uw' nachten 
Dagen sult geworden sien: 
Mogelijcke con 't geschien 
Dat sij onder uijt uw' kelder 
Donderlijck, soo holl als helder 
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TRANSLITTERATIE 

vs. 59 sijn - Zie voor h et ontbreken van een apostrof de manuscriptologische 
aantekeningen bij d it vers en vs. 55. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 55 [-ick]~hij~ ... [ -mijn']~sijn'~ 

vs. 57 [-ick]~hij ~ . . . [m+ ](s)ijn 
vs. 58 Eer [-ick]~hij~ half [-gekomen]~ten ancker~ was, 
vs. 59 Dat m en [-mij mijn]' ~hem sijn~ ooren - [v + ]( I)ellen 
vs. 60 [-mijn]~sijn~ 

vs. 61 d[(i)en+ ](e) 
vs. 66 [-Op]~Toe~ geschildert, 
vs. 70 dat [-hooghe]~blijde~ hoogh 
vs. 82 Mog(e)lijcke [-mach]~con~ 't geschien 
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(85) 

(90) 

(95) 
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Voor het 't voorhooft moghten slaen 
Dat uw hooftheer heeft gelaên, 
Mog'lijck ofs' uijt sijn beweghen 
IJet medoogentlijckx verkreghen, 
Mog'lijck of s' hem seggen deên, 
Onverdiende blauwe scheen 
'Kben onschuldich aen uw' buijlen, 
En dat huijlen en dat pruijlen 
En dat Haeghelijck beklach 
Sal ick noch een witter dach 
Met een heuchelijck onthalen, 
AchterstelI en all, betalen. 

Constanter. Hag. 23. Iunij 
1623. 

Inscr: 

SEGT HEM GOEDEN AVOND VAN 

MYNENT WEGEN. 

TRANSLITl'ERATIE 

vs. 85 Voor het 't voorhooft (sic) - Vgl. de manuscriptologische aantekening. 
Inscr: Zie de Inleiding tot de teksten. 

IIlANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 85 [-Tegenl~Voor het~ 't voorhooft - Huygens vergat kennelijk 't 
te schrappen. Vgl. bij vs. 23. 
mogh[e + l<t e)n (1) 

Inscr: S[eg+ l<EG) T 



HOOFTS "DANKHEBT" 

DANKHEBT 

Voor den goeden avont 

vanden H C Huigens 

(j ewenscht in mijn afwesen van Mujden. 

Wegh ghij, die voor beuselingen 
Houdt het wonderlijcke singen, 
En geen' dichten toevertrouwt 
Dat zij ooren maecken 't woudt, 

(5) Ooren maecken harde klippen. 
Vaeck hoord' jck (dat 's meer) de lippen 
Van geboomt en steilen steen 
Kallen nae, gerijmde reên. 
Menssen woorden hoord' jck vaecken 

(10) Bauwen nae van laijen daecken; 
Kalck oock en gebacken klaj 
800 lang tongt sijn als de laj. 
Bergh en daelen staedigh souwen 
8naetren, konden zij onthouwen 

(15) Hun' gehoorde les soo fraeij 
Als een spreeuw oft papegaej. 
Hij die 't moeije mal soo kluftigh 

.1. op prijs stelde. Loofde, vondt der soo vernuftigh, 
Dat s' hun' les onthielen lang 

(20) Drie maetslaeghen van een zang. 
Vasthart meen jck. 'T was ten tijde 
Als hij Golf zijn' brujdt ontvrijde, 
En het huwlijck maekte klaer 
Tussen 0 ceaen en haer. 

(25) Trouwe, zijne reeden snerpen; 

TRANSLITTERATIE 

800 weet hij 't hun in te scherpen. 
'T komt niet staegh bij Ieerlings geest. 
Dickwijls is de meester 't meest. 

39 

vs. 18 Loofde in de t ekst en op prijs stelde in mal'gine niet in afwijkend schrift, 
maar onderstreept. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

Opschrift r. 3 V/vanden H <C> Huigens (?) 
vs. 6 Vaeck [-genoegh] hoord' jck ~(dat 's meer) ;;;:' de lippen 
vs. 8 Kallen nae <komma> gerijmde reên. 
vs. 20/21 fol. 14R/14V 
vs. 22 [g+ ]<G>olf zijn' brujdt 
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(30) 

(35) 

(40) 

(45) 
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Maer wie daght dat hij sijn klaeghen 
Soud' doen heughen veertien daeghen 
Aen die groote groove romp 
Dien der meenigh schouwt voor plomp: 
Aen dien staepel ruw van moppen 
Dien de baeren d' ooren stoppen, 
Baeren van het Zujder Zout, 
Dat daer op sijn spijt wtspouwt 1 
Meer nochtans als t' halver weghe 
Van 't onsighbaer bos geleghe' 
Met sijn toppen averecht, 
Hoord jck roepen over Vecht. 
Heftelijcken voer het weenen 
En het steenen van de steen en, 
Tegen windt en tegen stroom 
Mij te moet aen Diemer zoom. 
Daer verhaelden zij van Vasthart 
Woortjes soeter als de bastart 
Soeter als de nieuwe most 

TRANSLITTERATIE 

vs. 36 wt spouwt (?) 

'lANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 32 Dien <d)er (1) meenigh 
vs. 37 als <t') halver weghe[ -n] 
vs. 38 (a) [-A(en?) --]Van - Het achter A(en) onleesbaar doorgehaalde is 

slechts het begin van een volgend woord, wellicht dus van het, daar 
het een onmiddellijk uitgevoerde correctie betreft. 
(b) Van [-het elsenhout]~'t onsighbaer bos:;;' geleghe[ -n]<apoatrof) 

vs. *40 [-Hoord jck (t ?)roepen over V] - In plaats van iek roepen stond er 
dus misschien iek troepen. 

vs. 40 over [v+ ]<V)echt [komma + ]<punt) 
vs. 41 [-(Jn den wind?) op]~Heftelijcken:;;' voer - De lezing Jn den wind 

is onzeker. 
vs. 42 [-Van de murw gemae(c)kte]~En het steenen van de:;;' steenen, 

- H et is onzeker of gemaekte met ek dan wel met k gespeld is. Vlg. vs. 5 
(maecken) en vs. 23 (maekte). 

vs. 44/45 fol. 14V/15R . 
vs. *45-*56 Zowel de 4 verzen hiervan nog op fol. 14V (vs. *45-*48), als de 

8 bovenaan op fol. 15R (vs. *49-*56), zijn in beide gevallen met één 
streek tesamen doorgehaald. Op beide bladzijden zijn de geschrapte 
passages in margine gemerkt met een verticale streep. 

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



(50) 

(55) 

(60) 

(65) 
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Dien de Duitsch te Dordrecht lost. 
Daer verhaelden zij zijn deunen, 
En sijn kermen en sijn kreunen 
Met een' opgesto/eke klóck, 
Hallef errenst oft heel jóck; 
Om dat eer sijn' jaght de schóóten 
Streeck, het sagh sijn' steeven stóóten, 
En moest vaeren over stuir, 
Groetende van ver den muir, 
Daer de velser ongedulden 
Hollands over heer onthulden: 
End' hoe dese bijstre ramp 
Overmits mijn afzijn quamp. 
Vasthart weet ghij met vw stemmen 
Soo te streelen, soo te kemmen 
Eenen steenhoop wild en woest 
Tot zij 't hebben overnoest 
Met vw klaghjes wt te schildren ? 
Weet ghij met vw zang t' ontwildren 
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(*50) H et b ekoorbaer oor t e slujten; 
Als de drógh vol kattequae[t? + ]( d >s 
E ertijts leefde met sijn' maets. 
Maer wij zijn al vol van 't vleijen. 
Alle vreese van verleijen 

(*55) Staet in onsen bosem stil. 
[-Volghe(n?) daer hij 't h ebben] :ÇAch zijn keel h eb al haer' ;;:'wil. 

In vs.*56 is de lezing van Volghen in de eerste redactie onzeker. Tot 
de mogelijkheden behoort vok ,..."lijks 
In aan de nieuwe contekst aangepaste redactie nam Hooft de hier 
geschrapte passage op als vs. 69-80 op de verso-zijde van fol. 15 waarop 
hier vs. *49-*56 staan . Hij werkte dus hoogstwaarschijnlijk van een 
kladschrift af. 

vs. 48 Die( n > de Duitsch - V gl. bij vs. 56 en 73. 
vs. 50 k[,...,,+ ](r>eunen - Begon H ooft misschien kleunen te schrijven? 
vs. 51 opgest[e+ ](o> (?)ke[ -n] - Indien de 0 inderdaad over een letter 

werd heengeschreven, dan moet dit een e geweest zijn. H et is echter 
ook mogelijk dat een e over een 0 werd heengeschreven. 

vs. 52 e [e + ]( r>renst (?) 
vs. 53 sijn' [-schip de ] jaght de schó6ten 
vs. 56 de( n > muir - V gl. bij vs. 48 en 73. 
vs. 58 Hollands [-oppervooghd]:Çoverheer ;;:' 
vs. 59 bijst[e+ ]( r>e ramp 
vs. 66/67 fol. 15R/15V. 
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Steen dien staegh met hun geroes 
Watr' en windt den kop maeckt kroes? 
Lichtlijck soudt ghij dan den zinnen 
Van de zujder meereminnen 
Leggen 't vier soo nae, met mój 
Zingen, dat s' al 't was van 't Góij 
Opdeên, om vw' woordtjes bujten 
Het bekoorbaer oor te slujten: 
Als die drógh vol kattequaets 
Eertijds leefde met sijn' maets. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. *67 [-Konstklip, die] - Konstklip is onderstreept. De regel bleef verder 
open. In margine hierbij de tesamen doorgehaalde onderstreepte regels: 
K/klip [-die] met (konst7) 
ge (rnae.kJn ?)t 
Mogelijk stond in plaats van konst iets achter met dat eraan vast ge
schreven werd, bijv. metter ,....,; en misschien stond er in plaats van 
gernaekt bijv. gesteent. De voorgestelde lezing berust dan ook vooral op 
de interpretatie van het in margine gestelde als een marginale notitie 
van het type als bij vs. 18 (op priJ's stelde. in margine bij Loofde in de 
tekst), waarbij Hooft zowel de notitie als het woord in de tekst waar 
deze bij hoort onderstreepte, zoals ook zijn gewoonte was bij het noteren 
van open varianten in margine. In het hier geschrapte kon nl. met 
zekerheid de onderstreping van Konstklip in de tekstregel en de onder
streping van het in margine gestelde herkend worden als niet behorend 
tot de doorhalingen. Eveneens kon vastgesteld worden dat die ook 
afzónderlijk is doorgeschrapt. 
Op grond van een vooronderzoek naar de typen van in de 17e-eeuwse 
taal cultuur "geaccepteerde" samenstellingen en naar de interpretatieve 
mogelijkheden en implicaties van een samenstelling als konstklip, 
waarvan te gelegener tijd verslag zal worden gedaan, leek een kant
tekening klip met konst gernaekt op déze plaats bij konstklip plausibel. 
Gezien het verloop van de pennehalen waarmee marginale notitie en 
begonnen versregel werden doorgeschrapt, geschiedde dit hoogstwaar
schijnlijk gelijktijdig. Het lijkt daarbij tevens het meest waarschijnlijk 
dat Hooft de regel, die de eerste vormde op fol. 15V, begon, Konstklip 
daarin onderstreepte en vervolgens de kanttekening in de marge schreef. 
Het valt niet uit te maken of hij deze overnam uit zijn klad of eerst 
bij het inschrijven concipieerde: de schrapping van die kan zowel 
berusten op variërend, in casu bekortend copiëren, als op perseveratie 
van die in de begonnen versregel. 

vs. 67 [-K (met waarschijnlijk de eerste ophaal van een l) ]Steen - Hooft 
begon na schrapping van de begonnen redactie in vs. *67, waarschijnlijk 
dus toch weer met Klip, hoogstwaarschijnlijk echter niet met Konstklip. 

vs. 69-80 In gewijzigde redactie zijn dit de geschrapte vss. *45-*56. 
vs. 69 [s+ ](z>innen 
vs. 73 bujte(n> (1) - V gl. bij vs. 48 en 56. Op grond van deze plaats (in 

rijmpositie) lijkt het minder waarschijnlijk dat de slot·n in deze drie 
gevallen secundair is. 

vs_ 75 d(i>e drógh - Vgl. vs. *51. 



(80) 

(85) 

(90) 
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Jek verleekert op vw vlejen 
Voel de vreese voor verlei j en 
Staen in mijnen bosem stil. 
V we keel heb al haer' wil. 
Maer is 't reên dat iek sal moeten 
Tegens vwe belghsught boeten 
Breueken, die des Noodlots raedt, 
Oft het reukloos Luek bega et ? 
'K was verseilt aen Cirees haeven 
Die met haer' vergifte gaeven 
Bej bedaeghtheidt ende jeughdt 
Wentelt in een verkensvreughdt. 
Tuissehen, t eemen , slempen, slaepen, 
Js het oorlogh daer. Dat waepen 
Jek en leerde t' geen er tijdt 
Voeren. En in sul eken strijdt 
Had jek noijt oft hart oft handen. 
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vs. 77 [-Maer] .:ÇJ ck ? - H ooft begon dus misschien uit zijn klad vs. *53 
over t e nem en, dat op vs. 76 op zijn oorspronkelijke plaats volgde. 
H et is echter ook mogelijk dat hij hier in eerste instantie m et vs. 81 
wilde vervolgen. In dat geval zou hij d e vss. *53-*56 van de verplaatste 
passage misschien geheel hebben willen la t en vervallen. 

vs. 78 [-Kan niet v reesen] .:ÇVoel de vreese? voor verleijen - In vs. *54 
echter vreese van verleijen ; voor behoort dan ook tot de eerst e redactie 
met weesen voor. 

vs. 80 Vwe keel heb al [-sijn wil.] haer' wil. 
vs. 82 vwe[ -n] 
vs.*91- *92 D eze twee regels, onder elkaar, zijn ieder afzonderlijk doorgehaald, 

daarbij inbegrepen de interlineait·e lezingen : 
[-Kost jck voeren] .:ÇJ ck (wel voerde?) ? t' geener tijdt, 
[-'K heb geen] .:ÇOft had? hart t ot sulcken [-st(,-...,?)ij] strijdt. 
D e lezing van wel voerde in vs. *91 is niet geheel zeker. Mogelijk stond er 
Iek wil voeren. In vs. *92 werd st (,-...,?) ij vermoedelijk geschrapt omdat 
tussen t en ij een klad gevallen was, misschien bij d e tussenvoeging van 
een eerst vergeten r d an wel bij een beproefde correctie van een ver
schrijving op die plaats. W elke lezingen in d eze geschrapte versregels 
en in vs. 93 bijeenhoren valt op grond van h et handschrift niet uit te 
maken, noch of d e wijzigingen uitgingen van het eerste dan wel van het 
tweede vers. H et is niet uitgesloten dat een interlineaire correctie werd 
aangebracht, bijv. van Dft had VOOI· 'I{ heb geen, v66rdat het vervolg 
op de oorspronkelijke lezing, in dit geval dus van 'I{ heb geen, geschreven 
werd. M.a.w. het is m ogelijk dat vs. *92 eerst luidde 'I{ heb geen hart 
tot suleken strijdt., en daarna: Dft had hart tot suleken striJ·dt., maar het 
is ook mogelijk dat er alleen n og ' I{ heb geen st ond, zonder vervolg, 
toen dit gewijzigd werd tot Dft had met als vervolg geen hart tot suleken 
strijdt. H etzelfde geldt voor vs . *91. 

vs. 93 Had .:Ç jck? noijt 
vs. 93/94 fol. 15V/16R. 
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(95) 
Bet mijn' ooren watertanden 
Nae de leekernij van een 
Kort ontbijten vwer reên, 

(100) 

(105) 

(110) 

Als nae, wat men op kan zetten 
Jn een brujloft, in . baneketten 
Brujlofts staerten, die zoo wel 
Meenigh' mesten wt sijn vel. 
Maer wat is 't 1 des werelds winden 
Zijn in geenen saek te binden. 
Beter, somtijts loopen aen, 
Daer zij drijven, als vergaen. 
Waert ghij mij in tijds verscheenen 
Vaste star, jek had daer heenen 
Daer ghij lejde, loop gewent. 
En is 't dat jek hier ontrent 
Veen rejs magh sien geresen, 
Dan sal 't die goed' avont wesen 
Daer vw sang van heeft gerept. 
Ondertussen veel' danek hebt. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

VS. 95 de [-smaeklijckheidtl~leckernij ;:;:' 

vs. 101 is't <vraagteken) (?) 
vs. 104 [--+ l<v ) ergaen. (1) 
vs. 110 Da[t+ l<n) sal 't die [-g(o?)d(en?)l goed' avont wesen 
vs. 111 [a+ l<v) an 
Door een sluitteken, op 3/4e van fol. 16R, gescheiden van het eronder staande 
"Zoo 't gelujdt". 



(5) 

(10) 

(15) 

(20) 

HUYGENS' "WEDERANTWOORD" 

'T STEENEN-BOECK TE MVYDEN. 

$ 
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Op des Heeren P. C. Hoofts Danckhebt 

voor mijn Goeden A vond. 

$ 

lae, danck hebt, beleefde moppen, 
Die mij uw' bepuijnde kropp en 
Niettemin bespraeckt gesteent 
Soo gewillich hebt geleent, 
Trouwer tuijghen van mijn' weening 
Trouwer tolcken van mijn' meening 
Dan het klapperach(t)ich Riet 
Dat den Koninck Esel hiet. 
Maer vergeeft mij, klare klinckaert, 
Mijn vertrouwen op UW' klinck-aert 
Was geen toegedochte klanck, 
Maer een toegedichte sanck: 
Recht gelijck de Minnaers pleghen, 
Inde wilderniss verlegen 
Om een oogh, en om een oor, 
Om een tuijghende gehoor; 
Struijcken, ongezielde lijuen 
Ziel en adem in te lijuen 
Om de wanhoop van de Min 
IJet te scheppen van versin. 

Sie ick nu mijn enckel jocken 
lIJn een dubbel ernst betrocken, 

TRANSLITTERATIE 

vs. 7 klapperach(t)ich - De t werd niet geschreven, maar de bovenschacht 
van de d van het hieronder staande doorgehaalde versierde - zie de 
manuscriptologische aantekening - kan gelezen worden als representant 
van een -t- in klapperachtich. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 2 uw' [-bekalckte]~bepuijnde;:;' kropp en - Vgl. bij vs: 74. 
vs. 7 Dan [-'t versierde klappers]~het klapperach(t)ich;:;' Riet 
vs. 20 scheppen [-~banen;:;'] - Als variant werd dus banen interlineair 

geschreven zonder dat scheppen werd doorgehaald. Vervolgens werd 
banen toch weer geschrapt. Vgl. bij vs. 62. 

vs. 21 Sie[ -n] ick - De -n werd eerst onderstreept, later geschrapt met 
bijwerking van de -e- tot de grafische vorm van een slot-e, mèt 
slothaal. V gl. bij vs. 23, 63 en 64. 
mijn [-weeldrigh]~enckel;:;' jocken 

vs. 22 liJn [-volmaeckten]~een dubbel;:;' ernst 
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(25) 

(30) 

(35) 

(40) 

(45) 
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Sie ick leuen 'tgen' ick docht, 
Amij! off het leuen mocht! 
Soo wel eer de Griecksche Luijten 
Vande Marmer-hacker Huijtten 
Die de vrijster van sijn snè 
'Tleuen in soogh met sijn bé ~ 
Welkom dan, en welkom, klinckers, 
Welkom luijster-leepe linckers, 
Welkom welbelesen tras, 
Welkom rijcke letter-kas, 
'K wil van nu af niet meer dagen 
Die uw dagen moet doen dagen, 
Met het stijgen van sijn s on 
Die ick onlanx onder von'. 
'Khouw mij ruijm en vol te vreden 
Metten romp der holle steden 
Die de schaduw van uw Heer 
Somtijdts met haer volheijt eer; 
Hebben v mijn krancke knepen 
'Tleuen uijt de borst genepen, 
Gauwt ghij door den Hauwen galm 
Van mijn klachten ouer 't kalm 
Vande vlacke Zuijder ebbe, 
Die ick maer besien en hehbe 

TRANSLITTERATIE 

vs. 35 sijn apostrof (?) - Zie de manuscriptologische aantekening. 
vs. 37 'K houw (?) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 23 Sie[ -n] - De -n werd eerst onderstreept, later geschrapt. Vgl. bij 
vs. 21, 63 en 64. 

vs. 29 en welkom <komrlUJ,> klinckers, (?) 
vs. 31 Welkom [-welkoms waerde]~welbelesen~ tras, 
vs. 33 'Kwil van nu af [-niet meer]~<niet meer> [ -:-n[e+ ]<i>mmer]~ 

- Interlineair dus eerst n[e+ ]<i>mmer, daarna, ervoor geplaatst, weer 
niet meer. Mogelijk is ook dat n[i+ ]<e>mmer gelezen moet worden. 
[vr/w+ J<d>agen - Er stond dus eerst vr of w. 

vs. 34 [-Naer het]~Die uw~ dagen [-van uw]'~moet doen~ dagen, 
- Dus eerst; Naer het dagen van uw' dagen, 

vs. 35 [-Naer]~Met~ het stijgen van [-uw]'~sijn~ Sison - De apostrof 
van het oorspronkelijke uw' bleef, evenals in vs. 34, buiten de doorhaling 
en kàn dus gelezen worden als ook bedoeld voor het verva.ngende sijn. 
Vgl. echter ook de aantekeningen bij vs. 55 en 59 van Huyge~'. Goeden 

avond. 
vs. 39 D[ -aer]~ie~ de [-volheijt]~schaduw~ van uw Heer 
vs. 43 door de<n > Bauwen galm 
vs. 44/45 kolom aJkolom b 



HUYGENS' "WEDERANTWOORD" 47 

Doe ick van te voren las 

(50) 

Dat mijn reijs verloren was; 
Wat en kan ick niet begrijpen 
Van het kraehtighe beknijpen 
Van Sijn dagelij(e)ksehe stem, 
Hoe haer krakende gehem 
Door vw' lagen heen moet booren; 
Wat ghij tonghen, wat ghij ooren 

(55) Wat ghij roerende < rammlens in 't ;;;. gebeent 
Van H em leert, en van Hem leent. 

(60) 

Wat Hij uw' vermurwde schoncken 
Leer en leersaemheijts geschoncken 
Wat Hij letters, monde voll, 
H eeft vergoten in uw holl. 
'Kweet het, kalek, iek weet het, steen en , 
Dat ghij leent, dat kont ghij leenen , 
En soo veel ghij bergt en draegt 
V < D ;;;. eijlen die 't v vergt en vraegt; 

TRANSLITTERATIE 

vs. 51 dagelij(c)ksche - Zie de manusceiptologische aantekening. 
vs. 64 vraegt komma (?) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 48 verloren was [punt + ](puntkomma) (?) 
vs. 51 Van [s+ ](S)ijn 

dagelij (c)ksche (?) - Mogelijk is ook dat een oorspronkelijke c juist 
werd weggewerkt dool' overschrijving met de aangedikte i van de ij. 
In dat geval moet gelezen worden dageliJl-c]ksche. 

vs. 54 vVat ghij [-oog ophaal van een h]~tonghen :;;:' , 

vs. 55 Wat ghij roerende~(rammlens) [ -roerens] in 't:;;:, gebeent - H et 
onderstreepte 1'oe/'ende is niet doorgehaald. Interlineair eerst 1'oe1'ens in 't, 
daarna m et voorgeplaatst mmmlens: mmmlens in 't. Vgl. bij de onder· 
streping de aantekeningen bij vs. 1, 28 en 34 van Huygens' Goeden 
avond. 

vs. 56 Van [h+ ](H)em leert, en van [h+ ]( H )em leent. 
vs. 57 Wat [h + ]( H )ij 
vs. 59 Wat [h+ ]( H ) ij .. . monde [ -n] voll, 
vs. 62 Dat ghij [-~hij :;;:' ] - hij werd dus interlineair als variant geprobeerd, 

maar verworpen. V gl. bij vs. 20. 
vs. 63 En [-all dat]~soo veel:;;:' ghij - Onder de a van dat en de g en ij 

van ghij staan streepjes. Vgl. bij vs. 21, 23 en 64. Of zijn het hier slechts 
onwillekeurige inktsporen ? Voor d e onderstreping van het niet door· 
gehaalde ghij vgl. de aantekening bij vs. 62, waarin hij voor ghij werd 
overwogen. 

vs. 64 [D? + ]( V)eijle(n ) [-ghij] die - De over vermoedelijk een D heen· 
geschreven V is onderstreept - vgl. bij vs. 21, 23 en 63 - en er boven 
staat nog een D. Werd vergeten d eze te schrappen of maakte Huygens 
ook hier toch geen definitieve keus? (Vgl. bij vs. 55.) 
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(65) 

(70) 

(75) 
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Ksal 't u vragen, 'ksalt u verghen, 
'Ksal uw' weerklanck komen terghen, 
'Ksal als in een Bijen-fuijck 
Komen smoddren in het puijck 
Van de Goijsche Honich-raden, 
Ksalder mijn begeert' in baden, 
En mijn snacken in verslaen, 
Sonder seggen, op het gaen, 
Dan, Danck hebt beleefde moppen 
Die mij uw' bepuijnde kropp; en 
Niettemin bespraeckt gesteent 
Soa gewillich hebt geleent. 

Constanter. 
Hag. XI? Iulij 

1623. 

TRANSLITTERATIE 

Vi!. 69 Vande (1) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 73 Dan <komma) [d+ ]<D) anck hebt 
vs. 74 uw' [-bekalckte] ~bepuijnde~ kropp; en - Vgl. bij vs. 2. 
Onderschrift Hag.[ ---]XJO. Iulij - De doorgehaalde dagtekening was 

misschien xo, maar achter de doorgehaalde X werd dan toch eerst 
nog iets toegevoegd, misschien weer een X, mogelijk echter ook IX. 
H et waarschijnlijkst lijkt het dat Huygens een vergissing eerst door 
correctie begon te herstellen, maar daarna het geheel doorhaalde en 
de juiste datum er achter schreef. 



Huygens' Op een mis-luckte Muydsche reyse 

A. Inleiding 

Het gedicht Dankhebt . .. van Hooft is een antwoord op Huygens' 
Op een mis-luckte Muydsche reyse , vermits het afwesen des heeren Drossaerts 
Hooft (Worp I, 303 vlg.), waarvan de titel in het hs. KA oorspronkelijk 
luidde: Seght hem goeden Avont van mijnent wegen (W. I, 303, noot 1). 

De tekst van Huygens' gedicht wordt hier afgedrukt naar het hs in 
het museum Hofwijck. 

B. Tekst en varianten: 

Er zijn van Mis-luckte Muydsche reyse, naast de Otia-druk (1625) 
drie hss: 

het hs KA dat copij is geweest voor Otis 1625, door Worp afgedrukt 
(W.I., 303); 

een nog niet opgespoord hs dat Worp bij het uitgeven van KA niet 
tot zijn beschikking had, maar waarvan hij titel, datum (23 Junij) en 
onderschrift opgeeft (305, n. 1); dit is vermoedelijk een netafschrift 
van Huygens. 

een hs in het museum Hofwijck, een autograaf van Huygens, gedateerd 
23 juni 1623 (zie de beschrijving van dit hs). 

Het leek mij juist dat in deze uitgave dit laatste hs wordt afgedrukt. 
Men heeft dan de beschikking over de drie versies (Otia 1625, KA in Worp, 
het Hofwijck-hs H). 

Vergelijking van KA (drukkerskopij ) en de Otia-tekst levert het volgende 
op : Otia wijkt in hoofdzaak af in spelling en interpunctie (waaronder ook 
verschil van hoofdletter, kleine letter en al of niet aaneenschrijven van 
sommige woorden). Deze verschillen laat ik hier buiten beschouwing, 
aangezien het hier geen Huygens-, maar een Hooftuitgave betreft. Er zijn 
slechts twee "verbale" afwijkingen: 

vs 34 Otia lossen, KA losen; 

vs 82 Otia Mogelick of 'tkon geschien, KA Mogelijcken kon 'tgeschien; 
Deze veranderingen moeten of door Huygens in de drukproef of door 

de drukker zijn aangebracht. Het eerste lijkt mij het waarschijnlijkst. 
Wat de eerste variant betreft: lossen kan ook in de betekenis lozen worden 
gebruikt (WNT i.v. lossen, kol. 3037). Wat tot de wijziging bewoog is 
mij niet duidelijk. vs 82 : het naar mijn indruk minder gebruikelijke 
adverbiale mogelijcken werd vervangen door de veelgebruikte wending: 
mogelick of, die ook reeds in 87, 89 voorkwam. 
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Groter zijn de verschillen tussen H en KA. De autograaf H, duidelijk 
een klad, vertoont het onderschrift Constanter. Hag. 23. Iunii 1623. 
en werd dus geschreven kort na zijn vergeefse bezoek aan Muiden, dat 
aanleiding was tot het gedicht. (Ik plaats dit bezoek in mei 1623. Zie 
beneden.) Het vertoont de oudste vorm van het gedicht, die wij kennen. 
De afwijkingen van KA betreffen niet alleen spelling en interpunctie 
(hier buiten beschouwing gelaten), maar ook woordkeus en andere ver
schijnselen., De "verbale" verschillen zijn de volgende: H vs I huys, open 
variant slot: KA Slot; dit laatste indrukwekkender, niet alleen door zijn 
hoofdletter. 

19 haest: ras; dit misschien scherper van betekenis, ook allitererend 

20 vande sleutel: vanden Sleutel; genusherstel. 

44 Blinde Vaderlands-bekoren: Blinde vaderlandts bekooren ; de samen
stelling terecht opgelost in een woordgroep. 

46 Aller schoonheijts: Aller schoonheijt; gen. op -s hier als hinderlijk 
gevoeld, bij aanwezigheid van verbogen, adnominaal aller. Vgl. 
Hooft, Waern. 34. 

48 dichtste wagen: dichtsten Wagen; genus-n toegevoegd. 

56 geraecken: genaken; sterkere expressie: niet voor hij zijn doel kon 
raken, maar zelfs voor hij dit kon naderen! 

65 onbetelbaer: onvertelbaer; ik kan nergens deze woorden vinden. Het 
dichtst erbij komt onvertellijc (MNW) = ontellijc en onvertallijc. 
Betekenis: onbeschrijfbaar. Ook: niet op te sommen, ontelbaar. 
Ook WNT geeft onvertellijk = onuitsprekelijk groot, veel en derg. 
Is het te gewaagd hiernaast onvertelbaar aan te nemen, hetzij als 
toen reeds bestaand woord, hetzij als een analogieformatie door 
Huygens? Met onbetelbaer weet ik geen weg. 

66 Toegeschildert: Opgeschildert; Merkwaardig is dat Huygens in H 
eerst schreef Opgeschildert, en dit veranderde in Toegeschildert. 
Hiermee heeft hij m.i. willen uitdrukken de toekenning van al de 
gedroomde heerlijkheden aan de dromer. Zijn droom tovert hem die 
voor en schenkt ze hem. Later keert hij toch terug tot opschilderen, 
parallel met het erop volgende optellen en in de betekenis : het een 
na het ander schilderen (cumulatief, als optellen). Deze bet. niet 
in WNT. 

77 Soo en moet' v nemmer sien: Soo en moet ghij nemmer sien; Huygens 
schreef dus oorspronkelijk: Moge hij die Oranje "tegendient" 
(= op zijn beurt dient, tegenover de diensten van Oranje de zijne 
stelt) u (= "Grauw gebouw, vereewde wallen" = Muiderslot) nooit 
zo (in de staat beschreven in 70 vlgg., gevallen dus) zien. De wens 
loopt dan parallel aan die in 76. We moeten aannemen dat Huygens 
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bewust dool' verandering van één woord een gans andere bet. aan 
de vss. gegeven heeft , nl.: Moogt gij (Muiderslot) nooit in die 
toestand zien hem enz. ( = Hooft). De t ekst wordt dus verrijkt 
met een nieuwe wens, direct Hooft rakend (tegendienen wordt 
in WNT genoemd i.v. t egen , kol. 1260, met dit citaat, echter 
zonder opgave van bet. Ik acht de bet. dienen t egen , bestrijden, 
t egenwerken onwaarschijnlijk, al zou die in de H-tekst 66k passen. 
De KA-tekst eist echter onze bet.) 

82 Mogelijcke con 't geschien : Mogelijeken kon 'tgeschien; Misschien 
was de vorm op -en duidelijker adverbiaal. 
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C. COMMENTAAR 

I: O. Huygens: Op een' mis-luckte Muydsche reyse. 

Hs H heeft geen titel, wel op de onbeschreven rechterkolom van de 
versozijde, de inscriptie "Zegt hem goeden avond van mynent wegen". 
De titel luidde in KA oorspronkelijk: "Seght hem goeden Avont van 
mijnent wegen" (Worp I, 303, noot 1), daarna: Op een' mÏB-luckte muydsche 
reyse, vermits het afwesen des Heeren Drossarts H66ft. Worp deelt verder 
nog mee (I, 305, noot 1) dat in het klad, dat hij niet ter beschikking had, 
de titel luidt : "Misluckte M uydsche reyse vermits het afwesen van den Drost." 
Het klad heeft de datum 23 juni en onder het vers de woorden: "Seght 
hem goeden avont van mynentwegen." (Worp t.a.p.) 
vermits het afwesen - door de afwezigheid (bijw. bep. bij mis.luckte) 

Muijder huijs <: slot;;;., onthoofde romp, 
onthoofde - van Hooft beroofde (dus een romp). 

Zedert V de glimp ontglomp, 
glimp - glans, nl. van het sonne.lijcke hooft (vs. 5) . 
ontglomp - verging, verdween (WNT V, kol. 101: "door Huygens in 
scherts gebezigd"). 

Zedert ghij de stercke stralen 
Westelijck saecht van v dalen 

Westelijck - Hooft was in de richting Amsterdam vertrokken. Dit blijkt 
ook uit zijn antwoord, vs. 37 vlgg. Zo is er een mooi samenvallen met 
het ondergaan van de zon in het Westen. 

(5) Van het sonne-lijcke hooft 
8onne.lijcke - zon-gelijke. Samenstelling van zon en -lijk ( = gelijk), geen 
afleiding met suffix .lijk. V gl. Verdam : Sonnelyc = van of als van de zon. 
Vocab. Copia: Sonleke, solaris. Accentuëring: s6nnelijcke. 

Dat de sterckste sterren dooft. 
Stomme steen, bedaeghde muren, 
Hebt ghij vande suijcker-uren, 

suijcker.uren - zoete, heerlijke uren. 

Vande halue honich-nacht 
halue - men ging laat naar bed. 

(10) Noch een schemerigh gedacht, 
gedacht - herinnering 

VARIANTEN IN HET HS. 

Van de verbeteringen die Huygens in zijn autograaf van 1623 aanbracht verdienen 
m.i. bespreking: 

6 stralen werd sterren; een verbetering die herhaling van vs. 3: "stercke stralen" 
vermeed en bovendien treffend de zonnewerking (doven van de sterren) aangaf. 



HUYGENS' "GOEDEN AVOND " 53 

Die ick, minste van het ghilde, 
Die - antecedent is suijcker-uren, honich-nacht. 
minste van het ghilde - bescheidenheid van de jeugdige Huygens, die pas 
voor de tweede maal in Muiden zal komen. 

Binnen uw' bepaling spilde, 
bepaling - begrenzing. 

spilde - doorbracht. 

Doe het Son-rad om sijn ass 
Drijmael buijtlens t ' achter was. 

Doe . .. was - drie jaar geleden. Vgl. hct begin van Voorhout (1621): 
,,'TSonnen-radt begint te stooten / Tegens Noorder Kreeften heck," enz. 
buijtlens - partit. gen., afhankelijk van drijmael. 
Volgens deze plaats zou Huygens dus in 1620 voor het eerst (en het 
laatst, vanuit 1623 gerekend) Muiden hebben bezocht. Van dit feit is 
echter nergens bevestiging te v inden , noch in een gedicht, noch in het 
Dagboek. H et eerst e gedicht waarin van een bezoek aan Muiden sprake 
is, is de Muydsche R eis van aug. 1621 (W. I, 211), die dus niet zou hebben 
plaatsgehad, als we vs . 13, 14 van Op een' mis-luckte 111uydsche reys6 
geloven mogen . 
Merkwaardig is da t Huygens in zijn Dagboek, op 30 april 1621, na een 
aantekening "revel'sus" (nl. uit Engeland), wederom schrijft: "Hoofdio 
innotui" (uitg. Unger, p. 10). (Vgl. de aantekening op 11 febr. 1619: 
"Annae R oem er innotui, et H oofdio ceterisque", Unger, 9). Ik vermoed 
dat pas in dit jaar 1621 Huygens en H ooft elkaar werkelijk h ebben leren 
kennen, na de eerste oppervlakkige kennismaking in 1619. Wij horen ook 
niets over Hooft sinds febr. 1619, tot hij in dec. 1620 zijn gedicht op het 
overlijden van R oemer Visschel' tot hem en de dochters Visschel' richt 
(W. I, 195). Dan volgen de Achilles-sonnett en van begin 1621. Huygens 
is in Engeland van 23 jan.- 30 apr. 1621. Van 26 juli tot 17 aug. 1621 
is de h ele familie Huygens in Amsterdam (Dagboek, p. 4: 26 July Ick 
[d.i. vader Christiaen], mijn huysvrouw, soonen en dochters vertrokken 
nae Amsterdam. 17 Augustus. Wedergekeert van Amsterdam.) In 
Amsterdam schrijft Huygens zijn gedichtje Naem-versett van J otJw. S.D. V. 
(d.i. zijn nichtje Suzanna de Vogelaer; zie W . I, 211, noot 1) en dan 
volgt chronologisch zijn Muydsche R eis. 
Huygens heeft dus van zijn verblijf in Amsterdam gebruik gemaakt voor 
een bezoek aan Muiden. Dat dit bezoek inderdaad plaatsvond, blijkt 
uit het gedicht Muydsche Reis van aug. 1621, da t een reële reis beschrijft. 
Als hij dus in zijn Op een misluckte Muydsche Reyse van 23 juni 1623 
(W. I, 303) zegt 3 jaar daarvoor het laatst in Muiden te zijn geweest, 
moet hij zich vergissen. Huygens vergist zich meer met getallen (bv. in 
Nieuwe Jaer, W. IV, 13) . Ik ben geneigd aan te nemen dat Huygens 
Muiden voor het eerst bezocht in aug. 1621 en voor de tweede maal 
in mei 1623. 

(15) Delft in uw' bedoluen boghen 
Delft . . . boghen - hfdzin, na de cond. bijzin, die vs. 8 begint. 
Delft - begraaf (imp.) Vgl. vs. 83 vlgg. 
bedoluen- onderaards, diep in de grond ingegraven. Vgl. Michels, F i lolo
gische Opstellen 11, 280 : met bedolven boghen zijn de keldergewelven be
doeld. V gl. vs. 83. 
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Dese weijnigh' adem-toghen 
Dese . .. adem.toghen - deze luttele woorden (op de ademteugen gezegd): 
(de klacht die hij gaat uiten, het vervolg van h et gedicht dus). 

Die mijn half gebelgt ge moet 
Onder v betrouwen moet. 

Onder . .. moet - aan u (onder! u) moet toevertrouwen. 

En 800 haest ghij weer 't gereutel 
soo haest - zodra. 
gereutel - gerammel. 

(20) Zult vernemen vande sleutel 
Daer uw' vrij en veijlicheijt 
Onder is te pand geleijt; 

Daer ... geleijt; - waar uw vrijheid en veiligheid van afhangen, waaraan 
zij zijn toevertrouwd. 

Seght hem die se hem 't bewint heeft 
Seght - Deze imp. bepaalt verder de structuur van h et gedicht tot vs. 75: 
objectszinnen, aanvangend vs. 24, 27, 31, 39 en 59 (55). 
in 't bewint heeft - "onder zich" heeft, er meester van is. 

Dat hij bet en bet bemint leeft 
bet en bet - meer en m eer. 

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

Die hij emmer heeft beghunt; 
beghunt - begunstigd (WNT II, 1, kol. 1448: "iemand bevoordelen . 
door hem iets te gunnen, hem begunstigen", geeft slechts deze plaats. 
Vgl. Verdam op gonnen (jonnen), o.a. in de bet. begunstigen, genegen zijn 
met derde naamval van de persoon, die men begunstigt: Si gonde him 
wael heimelijck enz. Geen afleiding m et he· bij Verdam. 
Kil. heeft het evenmin. V gl. nog midd. ndl. gonner = begunstiger. 
Kil. gunner, fautor gunnersse, fautrix . "In de 17e eeuw vindt men hiervoor 
gunstenaar" (Oudemans, Wbk op H ooft). Ik vermoed dat H. de af· 
leiding begunnen zelf vormde, van het hem in de 17e eeuw nog bekende 
17e·eeuwse gunnen in de zin van genegen zijn, gunst betonen. WNT V, 
kol. 1281 acht dit gunnen na de M. E. zeldzaam). 

VARIANTEN IN HET HS. 

17 uijtgeperst werd eerst opgekropt, toen half gebelgt. Betere woordkeus. H et 
wel krasse uitgeperst beviel niet. Ook opgekropt (vaag, traditioneel) kon niet 
bevredigen . Half kwaad (door de t eleurstelling) moest het zijn. 

22 te rust werd t e pand. Treffender. Van deze sleutel zijn hun vrij. en veiligheid 
geheel afhankelijk. 

23 se werd hem (al bleef de sleutel in 20 staan). Huygens haalde daarna absusievelijk 
"in" i.p.v. "se" door. 
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Dat die zess en soo veel weken 
die - dem pron. ? E erder relatief pron., met hervatting in vs. 31 Dat hij, 
paralle l aan vs. 24, 39, 55 (Dat m en hem . .. ). 
zess en soo veel weken - zes en evenveel, dus twaalf, weken . H . keerde 
13 febr. 1623 uit Engeland t erug. Hij bracht dit bezoek dus ongeveer 
midden m ei 1623 (vgl. Worp, I, 302 noot 2) . 

heeft ge hongert nae sijn spreken 
Sints hij des er zijde 't nat 

deser zijde - (adv. gen. of dat. ): aan d eze kant (van d e Noordzee). Hier 
als voorzetsel aangewend (aan deze kant van). Dit gebruik niet in WNT 
vermeld (slechts het jongere "dezerzijds" komt hier voor), ook in MNW 
niet door mij aangetroffen. 

(30) Hollands oeuer jongst betradt, 
jongst - het laatst, de laatBte keer . 

Dat hij dien geswollen ijucr 
geswollen ijuer - sterk gegroeide verlangen. 

Docht te losen in een vijver 
Van genietens volle vrencht, 
Als .;;;; Naer ;;;;;. hem d' Amstellandsche jeught 

Naer - nadat (meermalen bij H . zo gebruikt) . Dit gebruik niet in WNT 
vermeld. 

(35) Met het moeijelijcke melcken 
Van haer opgedronghen keI eken 
Moed gepijnight, moed gequelt 
Vrij en vredich had gestelt. 

Naér ... gestelt. - Nadat de Amsterdamse jeugd h em, moe gepijnigd 
moe gekweld door het moe izaam opdrinken van d e kelken, die zij hem 
opdrong, in vrijheid had gesteld en m et rus t gelaten. 
Voor m elken = opdrinken ken ik geen bewijsplaatsen. Het lijkt mij hier 
d e enig m ogelijke bet. Ik vermoed dat H. het woord hier op een zeer 
persoonlijke en vrije manim' gebruikt, aansluitend bij m elken in ' de zin 
van uitzuigen (van m ensen etc.) en (le tterlijk) leeghalen. 

Dat hij onder dat vertrouwen 
onder - in. 

(40) Sonder achterdencks berouwen 
Sonder . .. berouwen - zonder het verdriet van het wantrouwen (nI. in 
h et sueees van zijn reis, ontmoeting m et Hooft). Berouwen in de zin 
van spijt enz . over iets wat m en misd aan heeft, past hier niet. D e algemene 
bet. verdriet, dt'Oefheid, die ik hier aanneem, nie t in WNT. Verdam 
geeft i.v. berouwen, bedr., de bet.: een reden tot droefheid of berouw zijn 
voor iemand. 

VARIANTEN IN HET HS. 

27 Dat iek .. . Dat die ; Huygens vond beter , in overeenstemming m et 25 "de 
waerdelooste vrundt", de d erde persoon t e blijven gebruiken. Dit bracht mee 
dat in de volgende vss. overal d e eerste persoon werd veranderd in de derde. 

29 Zedert ick werd Sints hij; troehaeïsch m etrum hersteld. 
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Van het honck geweken is 
Daer hij eerst gebleken is. 

Daer ... is - waar hij het eerst verschenen (geboren) is. "Blijken" hier 
door H. speels op personen (zichzelf) toegepast. In WNT alleen vbb 
die op zaken enz. betrekking hebben. 

Daer hij, bouen 't aengeboren 
bouen - boven ... uit, zich losgemaakt hebbende van, ondanks, in weer· 
wil van. 

Blinde V aderlands-bekoren 
Blinde - automatische, door vooringenomenheid bepaalde. 
Vaderlands· bekoren - bekoring, aantrekking van de vaderstad (vgl. 
WNT i.v. vaderland, kol. 177). 

(45) En dat kinderIijck gewoon, 
En dat .. . gewoon - en de genegenheid, die veroorzaakt wordt, doordat 
men van kindsbeen aan iets gewend is. 

Aller schoonheijts schoonste schoon, 
Aller h aghen soetst behagen, 

Aller Hagen ... behagen - 's.Gravenhage (woordspelend). 

Aller wagens dichtste wagen, 
Aller ... Wagen - de "dichtste" weegschaal van alle weegschalen, 
omschrijving van Den Haag als zetel van de Staten· Generaal, waar alles 
gewogen wordt. Vergelijk de "Dorpsstem" 's.Gravenhage met de om
schrijving: "de Wage vanden Staet" voor Den Haag. 
"dichtste" m.i. hier: zuiverste, beste (uit bet. massief en zonder gaten, 
zonder lek). "Wagen" voor "wage" blijft vreemd (geïsoleerd uit mv. 
"wagens"?; "wagens" is 't bekende -ns meervoud van woorden op -e 
(Schönfeld6• 125), dat men meer bij Huygens aantreft). 

Aller Lanen liefste L aen 
Aller . .. L /laen - het Voorhout. 

(50) Waerdeloos heeft laten staen, 
Waerdeloos . . . staen - als waardeloos in de steek heeft gelaten. 

Gragher nae de ziele-spijsen 
Gragher . .. Z jziele-spijsen - causaal te omschrijven praedic. toevoeging 
bij hij (43:) daar hij b egeriger was naar het geestelijk voedsel. 

Van sijn tuchtich onderwijsen 
sijn - d.i. Hoofts. 
tuchtich onderwijsen - opvoedend, leerzaam onderricht. Kil. modestus, 
honestus, urbanus, verecundus, castus, pudens. Plant. modeste, honeste 
et bien apprins, moriginé. Van tucht. Vgl. MNW i.v.: "Uit de betekenis 
"opvoeding", ... zedelijke leiding (Plant. Kil. "disciplina, doctrina") .. _ 
heeft zich ontwikkeld de opvatting gemoedsbeschaving, fijne manieren, 
beschaafde zeden ... " 

Dan bekommert metten toij 
bekommert . . . toij - in beslag genomen door de opschik (smuk). 
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Van het onnut Haegsche moij. 
(55) Doe hij nu sijn' pijl sach staken 

Eer hij doel-wit con geraecken, 

57 

Doe .. . geraecken - Toen hij nu, v oor hij zijn doel bereikt had, zag dat 
zijn streven daarnaar mislukt was. 

Doe hij nu sijn afscheijt las 
siJ'n afscheijt las - uit wat hij waarnam (vernam) opmaakte dat hij maar 
t erug m oest gaan. 

Eer hij half t en ancker was, 
Doe . . . was - bijw. bep. bij vs. 59 v lgg. (prolep t isch). 
E er . .. was - (nog) voor hij halverwege zijn d oel was. 

Dat men hem sijn ooren-lelJen 
(60) Op sijn schouders heeft sien vellen 

vellen - laten zakken, laten ha ngen (teken van neerslach t igheid, t eleur
stell ing ) Vgl. WNT X VIII, kol. 1615 m et slech ts d it citaat. In MNW 
vindt m en als vbb de t ong vellen , de staart vellen (laten zakken , naar 
beneden d oen gaan). 

Euen als de Droomer placht 
Die sijn slaperigh gedacht, 
Met de swarte nacht-pin ceel en 
H eeft paleijsen , heeft juweelen 

(65) H eeft een onbetelbaer geIt 
Toegeschildert, opgetelt. 
Tot hij , endelijck de knoopen 
Van sijn mijmering ontkropen 
Door de venster van sijn oogh , 

Euen als ... oogh, - E venals de dromer placht (te d oen), voor wie zijn 
slaperige geest m et de zwart e nacht penselen paleizen en juwelen en 
onnoemelijk veel geld heeft geschilderd en opget eld, tot hij e indelijk, 
bevrijd van de boei van zijn fan tasie d oor het opendoen van zijn ogen. 

(70) Vindt sich van dat blijde hoogh 
Inde droeffelijckste dallen 
Van vergiste vreucht gevallen, 

vergiste vreucht - gewaande v reugd, vreugd zonder grond (die dus omge
slagen is in het verdriet van de teleurstelling ) Kil. Ver -ghissen . Male 
coniicere, m ale con iectare. Nog niet in Midd. ndl., a lthans niet in MNW. 
Wel "gissen". 

Ongeluckich des a lleen 
des - daarom. 

VARIANTEN IN HET H S . 

66 Opgeschildert . .. Toegeschilder t ; zie b ov en p. 50 
70 h ooghe h oogh . .. blijde hoogh ; t reffender in contekst. 
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Dat hij corts geluckich scheen. 
corts - kortgeleden. 

(75) Grauw gebouw, vereewde wallen, 
vereewde - eeuwenoude. 

Soo en moet ghij nemmer vallen, 
Soo en moet' v nemmer sien 
Die oragnen tegendien, 

Soo . . . tegendien - Moogt gij nooit zo (als die dromer), vallen, moge u 
nooit zo zien, die Orange dient (Hooft). VgL variantenbespreking boven. 

Kluijstert dese klamme klachten 
klamme - misschien hier in de oorspronkelijke bet. van klevend, taai, 
zich vasthechtend. Ook de bet. "vochtig" zou passen of figuurlijk 
"benauwd". 

(80) Tot gij wederom uw' nachten 
Dagen sult geworden sien: 

Tot . .. sien - tot Hooft (de zon) terug is. (Vgl. het begin van het gedicht.) 

Mogelijcke con 't geschien 
Mogeli}cke ... geschien - Misschien zou het kunnen gebeuren. 

Dat sij onder uijt uw' kelder 
si} - nl. die klachten (vs. 79). 

Donderlijck, soo holl als helder 
Donderli}ck - als de donder. 

(85) Voor het 't voorhooft moghten slaen 
Voor . .. slaen - Hooft plotseling, bij verrassing tegenklinken (slaan 
tegen , het voorhoofd, dat uw hoofd (d.i. ook Hooft, uw Heer) bezit 
(geladen hebben = bezitten. V gl. WNT VIII, 904. 

Dat uw hooftheer heeft gelaên, 
Mog'lijck ofs' uijt sijn beweghen 
IJet medoogentlijckx verkreghen, 

Mog'li}ck ... verkreghen - Misschien dat ze, doordat hij erdoor aangedaan 
wordt, zijn medelijden zouden wekken. 

Mog'lijck of s' hem seggen deên, 
(90) Onverdiende blauwe scheen 

Onverdiende . .. scheen - (aanspreking): onverdiende (niet door Huygens 
verdiende) afwijzing, teleurstelling. 

VARIANTEN IN HET HS. 

82 mach ... con en i.v. daarmee 85: moghen .. . moghten; modaliteit van de 
mogelijkheid bescheidener en met meer twijfel uitgedrukt door de praet. vormen. 
Ik vermoed dat de verbetering moghten (85) primair is en de andere (variërend 
con 82) met zich meebracht. 

85 Tegen werd Voor het. Huygens vergat kennelijk daarna ,,'t" door te halen. 
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'Kbcn onschuldich aen uw' buijlen, 
En dat huijlen en dat pruijlcn 
En dat H aeghelij ck beklach 

E n ... beklach - obj. bij sal beta len . 

59 

H aeghelijck - woordspelend: bchagend, aangenaam en : uit Den Haag. 

Sal ick noch een witter dach 
een witter dach - (adv. bep.) op een vrolijker dag, op een gunstiger dag. 

(95) Met een heuchelijck onthalen , 
heuchelijck onthcûen - blij on thaal, blijde ontvangst . 

Achterstell en all, betalen . 
A chterstell en all, betalen - m et a lles wa t ik achterstallig ben, wat gij 
t ekor tgekomen zijt, beta len (goedmaken). 

Constanter. Hag. 23. Iunij 
1623. 

Inscr: 

SEGT HEM GOEDEN AVOND VAN 

MYNENT WEGEN. 



Hoofts Dankhebt 

voor den goeden avont vanden H. C. Huigens gewenscht in mijn afwesen 

van Mujden. 

A. Inleiding 

Huygens keerde 13 febr. 1623 terug van zijn derde engelse reis (5 dec' 
1621-13 febr. 1623, vgl. Worp I, 237). De reis had lang geduurd en de 
onderhandelingen met het Engelse hof waren moeizaam geweest. Veel 
hoorde hij niet van de Amsterdamse vriendenkring. Althans, hij beklaagt 
zich in een brief van 13-23 juni 1622 aan zijn ouders: "Je m'estonne de 
ce que je ne reçoy aucune re spon ce de ces poètes d'Amsterdam". (Worp, 
Briefwisseling I, 103). Reeds in mei had hij een gedicht gericht aan 
Anna Roemer Visscher, Tesselschade en Hooft (Worp I, 259 vlgg.), 
waarin hij zijn heimwee naar Nederland en zijn verlangen naar hen had 
uitgedrukt. Als hij dan eindelijk thuis is, haast hij zich in mei naar Muiden 
om Hooft een onaangekondigd bezoek te brengen. 

Zijn verlangen naar Muiden spreekt reeds uit het ongetitelde gedichtje: 
(W.I, 302) 

"Muyden, jck kom, hergunt mij de gunst die 'ck langhe geleden 
Van uw' beleefden Heer, van uw' Heerinne genoot. 
Had ick van harten verhardt hun weldaet konnen vergeten, 
Hadd' ick, als sonder verdienst, sonder gevoelen geweest, 
Ghij soudt buyten de vrees en uw meester buyten 't gevaer sijn, 
Beij vande selve ongenucht, beyde van 'tselve verdriet, 
Bey vande sorgh, en beij vande pijn, en bey vande quelling, 
Bey vande moeyt die U bey met mijn genaken genaeckt. 
Maer hun onthael was te soet; en, moet ick 't nauwste bekennen, 
'Kwaer met de toespijs alleen sonder hun spijse verleydt.' 

dat hij tussen Haarlem en Amsterdam op reis naar Muiden maakte. 
(vgl. Worp I, 302, noot 2) en dat zeer waarschijnlijk van half mei is. 
Immers in zijn Misluckte Muydsche reyse zegt Huygens dat hij 12 weken 
na zijn terugkomst uit Engeland (13 febr .) Muiden bezocht. Voor een 
andere opvatting zie J. Heinsius in Ts. Ndl. T. en L. 22,292: Naaraan
leiding van een gedicht van Huygens en een gedicht van Hooft. Heinsius 
tracht aannemelijk te maken dat het gedicht midden juni en niet midden 
mei geschreven is, o.a. met het argument dat "zess en zoo veel" (vs. 27 
van Huygens' gedicht) betekent: verscheidene en niet exact twaalf, 
waarbij hij vergelijkt ons "honderd en zoveel". De datering op half mei 
vindt echter steun in het volgende: blijkens vs. 85 vlgg. van zijn gedicht 
Dankhebt was Hooft, toen Huygens zich naar Muiden begaf, op een 
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bruiloft in Amsterdam. Dit is zeer waarschijnlijk de bruiloft geweest van 
Magdalena van Erp (halfzuster van Christina) en Joost Baeck, wier 
ondertrouw plaats vond op 5 mei 1623 t e Amsterdam (A. D. de Vries, 
Eigen Haard, 1881, 103, 2e kolom, noot 2) en wier huwelijk voltrokken 
werd op 23 mei (P. Leendertz Jr., Uit den Muiderkring, 32). Dat Hooft 
uit de richting Amsterdam naar Muiden terugkeerde, blijkt uit vs.37 van 
zijn gedicht. Ik meen dus dat alle omstandigheden de opvatting steunen, 
dat Huygens in de tweede helft van mei zijn tocht naar Muiden maakte, 
in overeenstemming met zijn eigen aanduiding " zess en soo veel weken" 
na zijn aankomst uit Engeland. 

Hooft bleek dus afwezig. Huygens hoort dit voor hij in Muiden is en 
keert t erug. Zijn gedicht op de mislukte Muidse reis is van 23 juni 1623. 
(Worp I, 305, noot 1). Hooft, veertien dagen na Huygens' vergeefs bezoek 
thuisgekomen (zie Dankhebt, vs. 30) , reageert met zijn gedicht Dankhebt 
enz. Het is niet toevallig dat er uit mei 1623 geen brieven van Hooft 
zijn in de uitgave Van Vloten , (1 mei tot 5 sept. geen brieven afgezien 
van de discussie over de versmaat tussen mei en juli 1623). 

Van Tricht, P . O. Hooft 87 merkt op dat Hooft hier voor het eerst 
"Huygens' spel evers van vier trochaeën "gebruikt. Inderdaad volgt Hooft 
bewust nauwkeurig Huygens' trant, met dit verschil: Huygens opent 
met twee mannelijk rijmende verzen, die opgebouwd zijn uit drie trochaeën 
en een betoonde lettergreep, waarna in de twee volgende vrouwelijk 
rijmende verzen vier trochaeën optreden. Bij Hooft is de volgorde om
gekeerd. 

B. Tekst en varianten: 

In Gedichten 1636 nam Hooft het gedicht niet op. H et werd voor het 
eerst in een uitgave van Hoofts gedichten gedrukt in Gedichten 1644. 
Men zie over deze uitgave de Inleiding van L.-St. XXX : "Waarschijnlijk 
geschiedde zij niet zonder voorkennis, maar wel zonder medewerking van 
den dichter." Hiervoor worden verschillende argumenten aangevoerd. 

Tot de in deze uitgave voor het eerst opgenomen gedichten (na de 
uitgave van 1636) behoort o.m. Dankhebt, dat reeds eerder was gedrukt 
in Huygens' Otia (1625). Het blijkt dat de uitgave van 1644 de t ekst uit 
Otia heeft overgenomen (de storende drukfout in vs 7: gewoont, die (i.p.v. 
geboomt en) keert t erug. Bij nauwkeurige vergelijking van de Otia-tekst 
met de uitgave 1644 blijkt, dat afgezien van onbetekenende spelling- en 
interpunctieverschillen , de t eksten nauwkeurig overeenstemmen. Echter 
zijn aperte drukfouten in Otia (vs 25 redên voor reden, vs 28 in voor is, 
vs 58 onthielden voor onthulden, vs 68 Waetr'en en voor Waetr'en) ver
beterd. Maar gelijk reeds opgemerkt, bleef vs 7 onveranderd, evenals 
vs 84 begaet. voor begaet? en vs 105 Waer't voor Waert. 

Brandt baseerde zijn t ekst in Hoof t's Werken van 1671 op de uitgave 
van 1644. De t ekst stemt nauwkeurig met die van 1644 overeen, afgezien 
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,van spelling- en interpunctieverschillen. Slechts werd de fout in vs 7 nu 
gecorrigeerd (gewoont, die werd geboomt en) en ook die in vs 105 (Waer't 
werd Waert) . Slechts de fout in vs 84 begaet. bleef staan. En er kwam een 
storende drukfout bij: in vs 99 Bruilofts taarten voor Bruylofts staerten. 
(L.-St. I, Inl. XXXVIII vergist zich met de bewering, dat deze fout 
afkomstig is van de uitgave 1644.) 

Ik meen verder dus te kunnen volstaan met een opgave van de varianten 
in Otia 1625, verg. met het hs. 

Hs Otia 1625 

vs 7 geboomt en gewoont, die 
11 gebacken gebacke 
13 staedigh Stadigh 
18 vondt der vondt 'er 
19 onthielen onthielden 
25 reeden redên 
28 is In 
32 Dien der Dien 'er 
43 Tegen ... tegen Tegens ... tegens 
58 onthulden onthielden 
59 End' En 
68 Watr' en Waetr'en en 
84 begaet? begaet. 

105 Waert Waer't 

Spelling- en interpunctieverschillen zijn buiten beschouwing gelaten. 

Korenbloemen 1658 geeft dezelfde tekst als Otia 1625, slechts zijn de 
drukfouten in vs 25, 28, 58 en 68 verbeterd. Die in vs 7, 84 en 105 bleven 
staan. In vs 41 kwam er een drukfout bij. voor i.p.v. voer. 

Korenbloemen 1672 is geheel gelijk aan Korenbloemen 1658. 

Bijzondere aandacht verdient het feit, dat, Hooft na vs 44 12 regels 
schrapte (*45-*56), die met enige wijziging terugkeren in vs 69-80. 
Ik vermoed dat hij het gepaster vond deze regels, waarin wat de stemmen 
zeggen, in de directe rede gegeven wordt, gewijzigd verderop te plaatsen 
en eerst indirect weer te geven wat de stemmen verhaalden (Huygens' 
wedervaren, zijn teleurstelling etc.) en daarna zich rechtstreeks tot Vasthart 
te richten (vs 61), in een climax de macht van diens stem beschrijvend: 
als de stenen reeds z6 door hem worden beïnvloed, dan zal hij licht ook 
de Zuider Mereminnen kunnen betoveren enz. Wat hemzelf betreft, hij 
biedt geen weerstand, geeft zich geheel gewonnen aan de macht van 
Huygens' keel ("Vwe keel heb al haer' wil," vs 80) . De geschrapte regels 
schetsen in de directe rede het gevaar dat de Zuiderzeemeerminnen lopen 
door Huygens' stem te worden betoverd, evenals Odysseus' makkers, 
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waarna de "stemmen" van zichzelf verklaren, geen vrees te koesteren 
voor zijn verleidingsmacht, zich daaraan gewonnen te geven. In *45-*56 
is slechts één wijziging van betekenis in het hs. Vs. *56 luidde eerst: 
Volghen (n daer hij 't hebben (wil). Dit werd interlineair Ach zijn keel 
heb al haer '(wil). Hooft werd begrijpelijkerwijae niet bevredigd door de 
oorspronkelijke regel met zijn geforceerde samentrekking. De verandering 
is duidelijk een verbetering (vgl vs 80). 
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C. COMMENTAAR 

II: P. o. Hooft: Dankhebt. 

DANKHEBT 
Dankhebt - dankwoord, bedankje (imp. samenstelling) vgl. WNT IlI2, 
2679 

Voor den goeden avant 
Voor . .. avant - men denke aan de oorspronkelijke titel (van Huygens' 
gedicht). 

vanden H C Huigens 
(j ewenscht in mijn afwesen van Mujden. 

(1) Wegh ghij, die voor beuselingen 
beuselingen - praatjes, babbelarij, geklets. 

Houdt het wonderlijcke singen, 
wonderli}eke - wonderbaar, miraculeus (vgl. MNW i.v.) (men denke 
aan Orpheus!) 

En geen' dichten toevertrouwt 
En . . . toevertrouwt - en van gedichten niet gelooft, gedichten niet in 
staat acht (met vs. 4 als object). J. Heinsius, Ts. 22, 294 wijst erop 
dat Hooft vlak bij de echo van Muiderberg woonde. 

Dat zij ooren maecken 't woudt, 
Dat . .. 't woudt - Dat zij oren geven aan het woud, dat zij aan het woud 
het vermogen geven van het gehoor. 

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

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

Van geboomt en steil en steen 
Kallen nae, gerijmde reên. 

kallen nae - napraten (echo bedoeld). 

VARIANTEN IN HET HS. 

In het hs. bracht Hooft een aantal veranderingen aan, (zie manuscr. beschr.) 
waarvan de volgende m.i. bespreking verdienen: 

6 Hooft schreef eerst Vaeek genoegh haard' jek de lippen. Hij schrapte genoegh 
en voegde na haard' jek interlineair toe dat 's meer. De verbetering springt in 
het oog. Na eerst (vs. 1-5) verklaard te hebben dat woud en klippen luisteren 
naar de zang van de dichter, volgt nu iets veel sterkers, nl. datzedienswoorden 
nazingen. 

8 de komma tussen nae en geri}mde is secundair. Ik zie dit als een "grammatische" 
komma, ter vermijding van misverstand (nl. kallen nae opgevat als praten 
volgens, overeenkomstig, i.p.v. napraten). 



HOOFTS "DANKHEBT" 65 

Menssen woorden hoord' jek vaeeken 
vaecken - vaak (oude dat., tot adv. geworden: vake , vaken, vgl. Schön
feld6, 31). 

(10) Bauwen nae van laijen daeeken; 
van laijen daecken - door leien daken. 

Kalek ooek en gebaeken klaj 
Kalek . . . klaj - Ook kalk en baksteen, dus: gemetselde muren. 

Soo langtongt sijn als de laj . 
langtongt - praatziek, babbelachtig. WNT VIIP, 1055 geeft dit citaat 
zonder bet. opgave. Daa rnaast een citaat uit Starter: "Men moet het 
klappen van lang-tonghde menschen vresen". Voor de afleiding met 
-(el de vgl. Schönfeld6, 183. 

Bergh en daclen staedigh sou wen 
Bergh ... souwen - hoofdacc. op staedigh (in 14 op onthouwen) . 

Snaetren, konden zij onthouwen 
(15) Hun' gehoorde les soo fraeij 

fraeij - bekwaam, knap. 

Als een spreeuw oft papegaej. 
Hij die 't moeije mal soo kluftigh 

't moei je mal - h et mooie mal, het " cost elijek mal" van Huygens. De 
spelling m et oe doet mij vreemd aan voor deze tijd. Wel vindt men passim 
de spelling oy (beantwoordend aan een korte à-klank, vgl. Zwaan, 354). 
Otia 1625 heeft hier Moye, evenals K orenbl. 2 (1672). 
kluftigh - kluchtig, met H oll. ft (Schönfeld6, 100). 

Loofde, vondt der soo vernuftigh, ./. op prijs stelde. 
loofde - "op prijs stelde", aant. van Hooft in margine in het hs (zie bij 
variantenbespreking ). 
de?' - er (van die bergen en dalen), gen. pI. van het pron. pers. 3e pers.mv. 
Soms is de vorm "der" ontstaan door verwisseling met "er" (het bijw_ 
ontstaan uit der, daar) . Vgl. WNT IIP, 4155. Hooft gebruikt deze vorm 
"der" = van hen m et een zekere voorliefde (vaak bijv. in Ned. Hist. 
aan te t reffen). 2 citaten uit H ooft t.a.p. in WNT. Otia 1625 heeft hier 
(vondt') er. 

Dat s' hun' les onthielen lang 

VARIANTEN IN HET HS. 

18 H ooft verbeterde hier niet, maar schreef in margine, t er verklaring van Loofde: 
op prijs stelde. Deze aant . is overgenomen in Otia en K. I en Il. Blijkbaar wilde 
H ooft de bet. "prijzen " afsnijden. Huygens prees het kostelick mal niet, maar 
taxeerde, schatte het op een kluch t ige manier. (Vgl. voor deze bet. van loven 
WNT VIII, 2, kol. 3102: de prijs van iets noemen, voor zekeren prijs te koop 
aanbieden. Voor "op prijs stellen" in de zin van taxeren, schatten, zie WNT XV, 
kol. 1300 : iets op prijs stellen = de prijs daarvan bepalen; vgl. WNT XII, 
2, kol. 4142: iets op prijs st ellen = de waarde ervan vaststellen, iets taxeren, 
waarderen . ) 
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(20) Drie maetslaeghen van een zang. 
Drie . .. zang - drie tellen. De echo kwam drie tellen na de la.a.tstvoort
gebrachte klank. Heinsius ontdekte reeds (Pantheonuitg. Korenbloemen, 
3e dl, 3e dr., p. 128, ook Ts. 22, p. 295), dat hier bedoeld wordt "een echo, 
die Huygens op zijn reis naar Venetië in 1620, aan de Rijn hoorde". 
We vinden een beschrijving van deze echo in zijn Journaal van zijn reis 
naar Venetië. (Bijdragen en Mededelingen Hist. Genootschap XV, p. 72): 
"Cette apres·dinée nous passames ent re deux des rochers, qui enferment 
Ie Rhin, d'une hauteur et roideur effroyable, au prix desquels ces premiers 
ne sont que collines. Nous prismes plaisir à. faire Bonner la trompette 
de la cavallerie, pour entendre les admirables ressonances de ces pierres, 
dont l'echo nous bailloit loisir de distinguer plus de trois mesures apres 
la derniere cadence de la trompette; quand nous deschargeons nos 
pistolets Ie tintamarre en suivit plus creux et long que celoy d'aucun 
canon". Hooft wist van het geval, hetzij door lezing van het Journaal, 
hetzij mondeling van Huygens. 

Vasthart meen jek. 'T was ten tijde 
Als hij Golf zijn' brujdt ontvrijde, 
En het huwlijck maekte klaer 
Tussen 0 ceaen en haer. 

'T was .. . haer - L.-St. I, 188 vindt de passage onduidelijk; de Pantheon
uitg. geeft reeds de goede verklaring. Zie ook J. Heinsius in Ts. 22, 295. 
"Golf = de Adriatische Zee. De bruid is Venetië, dat jaarlijks door een 
zinnebeeldig huwelijk met de zee (= "Golf") werd verbonden. Het 
gezantschap waarvan Huygens secretaris was, bracht een verbond tot 
stand tussen Venetië en de Nederlanden, die hun handel op den oceaan 
dreven." 
Vasthart - Constantijn. (Vgl. "Vastaertje" in Koelte van Antwoord, 
vs. 79). Vasthart naar de namen op -hard (Bernhard enz.), waaruit 
fr . -ard, ndl. -aard werd ontleend: Schönfeld6, 222. Tegelijk woordspelend 
vast hart (cor.). 

(25) Trouwe, zijne reeden snerpen; 
Trouwe - voorzeker, voorwaar (vgl. het midd. ndl. trouwen) L.-St. geeft 
als bet. "trouwens", zonder nader bewijs. Ik ken deze bet. niet in de 
17e eeuw. (Kil. geeft trouwens = bona fide). Verdam merkt i.v. trouwen 
op dat in de 17e eeuw een enkele maal trouwe voorkomt in de bet. 
voorwaar en verwijst naar Uitl. Wbk4, 137 (dat echter als bet."trouwens" 
geeft). 
zijne . . . snerpen - zijn woorden klinken doordringend. 

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

'T komt niet staegh bij leerlings geest. 
Dickwijls is de meester 't meest. 

'T komt . . . meest - het resultaat komt niet steeds tot stand door de 
geest van de leerling, dikwijls is de meester het belangrijkst. 

VARIANTEN IN HET HS. 

22 g van golf is veranderd in G. Dit zal in verband staan met de beoogde opvatting 
van golf als Golf van Venetië. 



HOOFTS "DANKHEBT" 

Maer wie daght dat hij sijn klaeghen 
(30) Soud' doen heughen veertien daeghcn 

Aen die groote groovc romp 
romp - Vgl. vs. Ivan Huygens' gedicht. 

Dien der meenigh schouwt voor plomp: 
der - hct enclitische bijw. er (uit daar). Vgl. W eijnen 2, 33. 
schouwt . . . plorwp - beschouwt als ruw, onbeschaafd, dom. 

Aen dien staepel ruw van moppen 
staepel ruw - ruwe stapel. 
moppen - "gebakken steen van een ruwe soort" (WNT i.v.). 

Dien de baeren d' ooren stoppen, 
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Dien . .. stoppen - die verdoofd wordt (antec. van dien IS "staepei") 
door het geluid van de baren (van de Zuiderzee). 

(35) Baeren van het Zujder Zout, 
Dat daer op sijn spijt wtspouwt? 

spiy"t - toorn (Kil. Iracundia, stomachus, indignatio). 

Meer nochtans als t' halver weghe 
Meer. . . t' hnlver weghe - Evenwel, meer dan halverwege (van Am'lterdam 
naar Muiden). 

Van 't onsighbaer bos geleghe' 
Met sijn toppen averecht, 

't onsighbaer bos . .. averecht - Amst erdam, op palen gebouwd (geleghe' 
bij bos). 

(40) Hoord jek roepen over Vecht. 
Heftelijcken voer het weenen 

Hejteliy"cken - heftig (adv. uitgang -lijken). 

En het steenen van de steenen, 
het steenen . . . steenen - het steunen, Idagen van de stenen 

Tegen windt en t egen stroom 
Mij t e moet aen Diemer zoom. 

voer . . . te moet - kwam mij tegemoet. 
Diemer zoom - d e oever van het Diem ermeer. 

VARIANTEN IN HET HS. 

37 halver weghen werd: t'halver weghe. Om grammatische redenen. De pI. weghen 
paste niet bij halver. Wel bijv. in aller wegen. H ooft begreep dat hij een dat. enk. 
moest gebruiken, en dus te(t') voorvoegen. 

38 het elsenhout werd 't onsighbae'r bos. Veel treffender als omschrijving van Am
sterdam. In geleghen werd de n geschrapt en een apostrof erboven geplaatst 
(rijm m et weghe). 

41 Hooft schreef misschien eerst Jn den wind(?) op (de lezing In den wind is niet 
zeker). Hij verving dit door Hejteliy"clcen. Schreef hij dus eerst Jn den wind op 
voer het weenen?, wat hem minder beviel (vgl. 42), zodat hij H ejteliy"cken ervoor 
verkoos? 

42 Van de murw gemae(c)lcte werd geschrapt en vervangen door En het steenen 
van de (s teenen). Woordsp elend en assonerend. 
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(45) Daer verhaelden zij van Vasthart 
verhaelden - herhaalden. 

Woortjes soeter als de bastart 
bastart - soort zoete wijn (vgl. ongeveer zelfde rijm in Koelte van Antwoord 
vs. I, 2: Vastaert - bastaert) 

Soeter als de nieuwe most 
Dien de Duitsch te Dordrecht lost. 

de Duitsch - de Duitser ("Dordrecht bezat het stapelrecht en dreef veel 
handel in Rijnwijn". Pantheon). 

Daer verhaelden zij zijn deunen, 
zij - de stenen (vs. 42). 
deunen - zingen. 

(50) En sijn kermen en sijn kreunen 
Met een' opgestojeke kl6ck, 

Met .. . klóck - met luider stem, schreeuwend (een klok opsteken = een 
keel opzetten. WNT Xl, kol. 1254). 

Hallef errenst oft heel j6ck; 
Hallel. .. ióck - (appositie bij deunen, kermen, kreunen) half ernstig 
of geheel schertsend. 

Om dat eer sijn' jaght de sch66ten 
Streeck, het sagh sijn' steeven st66ten, 

de schóóten streeck - niet in WNT, wel zeilen strijken. Misschien de schoten 
laten vallen, laten zakken, en dus vaart minderen, aankomen. Vgl. 
WNT XVI, kol. 51: strijken, abs. gebruikt, in de zin va.n de vaart 
minderen, aankomen. 
Om dat ... onthulden - bepaling bij kermen, kreunen (50) . 

(55) En moest vaeren over stuir, 
over stuir - achteruit, terug (zie WNT i.v. overstuur). 

Groetende van ver den muir, 

VARIANTEN IN HET HS. 

48 Aan Die werd een n toegevoegd, in overeenstemming met het mann. genus 
van most. (vgl. D. van Hoogstraten, Lijst enz. s. v. most). 

51 opgesteken werd misschien opgestoke. (Er kan ook opgesteke staan.) In de 
concurrentie tussen het oorspronkelijke gesteken en het analogische gestoken 
wint de laatste vorm veld. Schrapping van de -n volgens de bekende, ook 
door Hooft gevolgde differentiëring van het adj. partic. naar de geslachten 
(voor vrl. subst. partic. op -el. Zie Zwaan 117. 

53 schip werd iaght. Vond Hooft dit expressiever (associatie aan jagen: het ver
langen naar de ontmoeting met Hooft uitdrukkend)? Of omdat jacht steeds 
een klein schip aanduidt? 

56 Aa.n de werd een n toegevoegrl, in overeenstemming met het mann. genus 
van muir. (vgl. Van Hoogstraten). 
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Daer de velser ongedulden 
velser ongedulden - de wraak van Geraert van Velsen. Volgens WNT 
slechts hier in het mv. voorkomend. De bet. "wraak", hier passend, 
en zich aansluitend bij de oorspronkelijke bet.: het niet kunnen dulden, 
verdragen van iets, niet in WNT. 

Hollands overheer onthulden : 
overheer - opperheer, vorst, souverein (de graaf van H olland). 
onthulden - (praet. van on thulden) de gehoorzaamheid opzegden, niet 
langer als heer erkenden (tegen over hulden : als h eer erkennen, op zekere 
voorwaarden, nl. da t de heer de privilegiën en rechten handhaaft. Vgl. 
G.v.V., 723: En als hy sal ghehuldt op deze voorwaerd wesen, en WNT VI, 
kol. 1296: Tot dat de Koning zynen eedt ende de handtvestcn voldede, 
daar hij op gehuldt was. 

End' hoe dese bijstre ramp 
bijstre - vreselijke, ontzettende. 

(60) Overmits mijn afzijn quamp. 
End' ... quamp - nevengeschikt lijd. v. bij verhaelden (49). 
overmits - (voorz.) door. 

Vasthart weet ghij met vw stemmen 
stemmen - woorden. 

Soo te streel en, soo t e kemmen 
kemmen - oudere vorm naast kammen. Bij dichters nog lang in gebruik 
gebleven als edeler vorm. Doen bedaren, kalmeren (baren, golven) . 

Eenen steenhoop wild en woest 
Tot zij 't hebben overnoest 

zij - de stenen (mv. ad sensum bij " steenhoop"). 
't hebben overnoest - 't heel druk hebben 

(65) Met vw klaghjes wt te schildren 1 
Weet ghij met vw zang t' ontwildren 

ontwildren - tam maken, zijn wildheid doen verliezen. (Dr. C. A. Zaalberg 
wijst mij op "de drukte die vooral in de 16e eeuw gemaakt werd over de 
kalmerende en andere uitwerkingen van de muziek". Zie F. A. Yates, 
The French A cademies of the sixteenth century Lond. 1947). 

Steen dien staegh met hun geroes 
geroes - geruis, rumoer. 

VARIANTEN IN HET HS. 

58 oppervooghd werd overheer. Waarom? Was voogd in de zin van heer, heerser voor 
Hooft reeds enigszins verouderd? Of deed h et woord teveel denken aan God? 
Misschien moeten wij ook denken aan H oofts opvatting van de inhuldiging der 
landsheren en de m ogelijkheid van "onthulden" (vs. 58 van Dankhebt en 
commentaar daarbij) . Een voogd wordt van hogerhand aangesteld en kan in 
die zin niet worden onthuld. 
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Watr' en windt den kop maeekt kroes? 
watr' en windt - Vermoedelijk apostrof als verbindingsteken, niet weg
latingsteken. 
kroes - opgewonden, vurig, verstoord, boos enz. (iemand de kop kroes 
maken); WNT, VIII, 1, kol. 307. 

Liehtlijek soudt ghij dan den zinnen 
(70) Van de zujder meereminnen 

Zujder Meereminnen - woordspelend met Zuider-meer = Zuiderzee 
(de meerminnen van de Zuiderzee). Er is blijkens WNT IX, kol. 410 iets 
te doen geweest over meerminnen in de buurt van Muiden. Het citaat 
uit Antonides luidt: Hoe aen den Muiderkant . .. Een schoone zee
meermin ... uit den grond opborrelde". Het WNT verwijst voor dit 
punt naar Van Lennep en Ter Gouw, De Uithangtekens I, 395, waar 
men het verhaal leest van een meermin, eens uit de Zuiderzee voor de 
mond der Vecht opgedoken enz. Daarnaast was er een overlevering 
omtrent een meermin, in het Purmerrneer gevangen. In elk geval is er 
dus een traditie geweest omtrent meerminnen in de Zuiderzee, dicht bij 
Muiden. Vgl. nog L.-St. I, 194, vs. 138: "U (d.L Laurens Reael) zullen 
jancken nae de blancke Meereminnen, Wanneer uw' steven slipt de 
koele Vecht voorbij." 

Leggen 't vier soo nae, met mój 
Zingen, dat s' al 't was van 't Góij 

al 't was . . . Góij - in het Gooi waren talrijke bijenschansen 

Opdeên, om vw' woordtjes bujten 
opdeén - verzamelen zouden. 

Het bekoorbaer oor te slujten: 
bekoorbaer - verleidbaar 

(75) Als die drógh vol kattequaets 
drógh - bedrieger (Odysseus). 

Eertijds leefde met sijn' maets. 
leefde - deed, handelde, omging, te werk ging. 

Jek verleekert op vw vlejen 
Voel de vree se voor verleijen 
Staen in mijnen bosem stil. 

Voel ... 8til - voel geen vrees in mijn binnenste om verleid te worden. 

(80) V we keel heb al haer' wil. 
Uwe keel ... wil - uw stem (lied, zang) doe wat haar lust. 

Maer is 't reên dat iek sal moeten 
i8 't reén - is het redelijk, billijk. 

VARIANTEN IN HET HS. 

80 8ijn wil werd haer' wil. Verandering om gramm. redenen (vrl. genus van keel). 
Zo werd in vs. 82 vwen tot vwe. (belghsught is vrl.). 
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Tegens vwe belghsught boeten 
Tegens uwe belghsught - tegenover uw lichtgeraaktheid 
boeten - goedmaken, boeten voor. 

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

Oft het reukloos Luck begaet 1 
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het reukloos Luelc - het zonder overleg te werk gaande, onbezonnen, 
blinde lot 

(85) 'K was verseilt aen Circes haeven 
Cirees - Circe, nimf uit de Griekse sage, toverde Odysseus' makkers om 
in zwijnen en hield hem een jaar lang bij zich. 
(Hooft is dus op een feestelijke bijeenkomst geweest, in een luilekkerland 
als dat van Circe, wat hom eigenlijk niet ligt. Zie Inleiding.) 

Die met haer' vergif te gaeven 
Bej bedaeghtheidt ende jeughdt 
Wentelt in een verkensvreughdt. 

wentelt - doet wentelen. 

Tuisschen, teemen, slempen, slaepen, 
tuissehen - dobbelen 
teemen - kletsen 

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

J ck en leerde t' geener tijdt 
Voeren. En in sulcken strijdt 
Had jek noijt oft hart oft handen. 

Had ... handen - had ik nooit moed of bekwaamheid (kracht) 

Bet mijn' ooren watertanden 
bet - meer 

VARIANTEN IN HET HS. 

91-92 Hooft schreef eerst Kost iek voeren t'geener tijdt. Dit werd Jek wel voerde 
t'geener tijdt en tenslotte Jek en leerde t'geener tijdt (voeren). 

92 eerst 'Kheb geen hart tot suleken strijdt. Later Oft had hart tot suleken strijdt. 
De aldus ontstane vss. 91, 92: Jck wel voerde t'geener tijdt 

Oft had hart tot sulcken strijdt 
werden doorgehaald en vervangen door: 

Jek en leerde t'geener tijdt 
Voeren. En in sulcken strijdt 

93 Had jck noijt oft hart oft handen (waarin "jck" toegevoegd!) . De variant is 
moeilijk te beoordelen i.v.m. de onzekerheid omtrent de eerste redactie van 
vs . 93, zoals deze aansloot bij 91, 92. 
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(95) Nae de leekernij van een 
Kort ontbijten vwer reên, 

een kort ontbijten uwer reén - een klein hapje van uw woorden (ontbijten = 

even van iets proeven, etc. WNT X, 1811). 

Als nae, wat men op kan zetten 
op ... zetten - opstapelen, ophopen (hier passender dan: op tafel zetten, 
opdienen). 

Jn een brujloft, in baneketten 
Brujlofts staerten, die zoo wel 

BruiZofts staerten - nasleep van de bruiloft (bijstelling bij "bancketten"). 

(100) Meenigh' mesten wt sijn vel. 
Meenigh' ... vel - menigeen al te goed doen, zich te barsten doen eten. 

Maer wat is 't 1 des werelds winden 
Zijn in geen en saek te binden. 

des Werelds . .. binden - 's werelds zaken moeten nu eenmaal hun beloop 
hebben. Toespeling op het bekende verhaal van Aeolus, die de winden 
in een zak gebonden, aan Odysseus meegaf. Vlak bij Ithaca, openden 
zijn mannen de zak, waarop de winden huiswaarts stormden, naar 
Aeolus' eiland, het schip meevoerend. 

Beter, somtijts loopen aen, 
Daer zij drijven, als vergaen. 

Zoopen aen ... drijven - daarheen varen waarheen zij drijven. V gl. "aan
loophaven". 

(105) Waert ghij mij in tijds verscheen en 
Vaste star, jek had daer heen en 

Vaste star - toespeling op H. (Constantijn, constanter). 

Daer ghij lejde, loop gewent. 
Zeide - leidde (beeldspraak "star" voortgezet, ook in 109). 

En is 't dat jek hier ontrent 
Veen rejs magh sien geresen, 

(110) Dan sal 't die goed' avont wesen 
die goed' avont - toespeling op de oorspronkelijke titel van Huygens' 
gedicht (zie Inleiding) . 

Daer vw sang van heeft gerept. 
Ondertussen veel' danek hebt. 

VARIANTEN IN HET HS. 

95 smaekZijckheidt werd leckernij. Wilde Hooft de identiteit van het "kort ontbijten 
vwer reén" met een lekkernij doen uitkomen i.p.v. te zeggen: het lekkere, het 
smakelijke van enz.? 

110 Dat werd dan. Dit zal een verschrijving geweest zijn. die g(o?)d(en?) avont werd 
die goed' avont. Heeft Hooft eerst willen schrijven die godenavond, als woord
speling met "goeden Avont" van de oorspronkelijke titel van Huygens' gedicht 
in het hs.? (zie boven Inleiding A). En heeft hij zich bij nader inzien toch ge
houden aan het simpele "goeden Avont" van Huygens? 



Huygens' Weder-Antwoord 

A. Huygens antwoordde op Hoofts Dankhebt met Mijn Wederantwoord 
(W.I., 308). Het gedicht werd door Worp uitgegeven naar het hs KA. 
Daarnaast is er nog een hs, enige jaren geleden op een veiling bij Sotheby 
aangekocht, een autograaf van Huygens, een klad, dat hier wordt af
gedrukt. Men beschikt dan over de drie versies: KA (Worp), Sotheby-hs 
en de eerste druk in Otia 1625. 

B. Vergelijking van KA en S. (Sothcby) levert in hoofdzaak spelling
en interpunctieverschillen op. De enige verbale afwijking is vs 55 de open 
variant roerende (zie Varianten in het hs) en de grappige titel in S: 
'T Steenen-Boeck te Muyden. Op des Heeren P. O. Hoo/ts Danckhebt voor 
mijn Goeden Avond. Zie echter p. 33. Vs 43 Bauwt bij Worp is verkeerd 
gelezen. Er staat in KA Gauwt, in evenals S. 
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C. COMMENTAAR 

lIl,' Huygens' Weder-Antwoord. 

'T STEENEN-BOECK TE MVYDEN. 
$ 

Op des Heeren P. C. Hoofts Danckhebt 
voor mijn Goeden Avond. 

$ 

Iae, danck hebt, beleefde moppen, 
beleefde rrwppen - (vgl. Dankhebt, vs. 33) vriendelijke, welwillende, 
tegemoetkomende bakstenen (Huygens sluit aan bij de laatste woorden 
van Hoofts gedicht). 

Die mij uw' bepuijnde kropp en 
bepuijnde kropp - door steen ingesloten keel (stem). 

Niettemin bespraeckt gesteent 
Niettemin ... gesteent - gesteente, dat desondanks bespraakt is, spreken 
kan. 

Soo gewillich hebt geleent, 
(5) Trouwer tuijghen van mijn' weening 

tuijghen - getuigen 
weening - geween, klacht. 

Trouwer toleken van mijn' meening 
meening - bedoeling, voornemen (nl. om Hooft te bezoeken). De getuigen 
zijn "trouwer", Lz.v. zij geen geheim verklappen, zoals het riet t.a.v. 
koning Midas deed, maar de hartelijke gevoelens van Huygens voor 
Hooft vertolkt hebben. 

Dan het klapperach(t)ich Riet 
klapperachtich - geneigd tot babbelen, babbelachtig. 

VARIANTEN IN HET HS. 

2 bekalckte werd bepuijnde: vgI. vs. 74, waar dezelfde verandering werd aan
gebracht. Betere woordkeus: de keel is door steen, puin ingesloten, niet met 
kalk bedekt. 

7 't versierde klappers Riet werd het klapperachtich Riet: ik vermoed dat Huygens 
niet tevreden was met de combinatie: het verzonnen babbelachtige riet (ver
zonnen, nI. niet historisch, mythologisch; klappers = tot babbelen gezind, 
afl. op -s van klapperen (vgI. stoots, waaks etc. en Schönfeld6 , 212) niet in 
WNT, lijkt mij zeker aannemelijk). De woordgroep kon ook, onjuist, worden 
opgevat als: het riet van de verzonnen klapper. De oplossing bood klapperachtich, 
met vermijding ook van het neologistisch aandoend adj. klappers. 
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Dat den Koninck Esel hiet. 
Dat . . . hiet - dat de koning (Midas) ezel noemde (nI. door te zeggen: 
"koning Midas heeft ezelsoren"). 

Maer vergeeft mij, klare klinckaert, 
klare klinckaert - helder klinkende klinkerd (gebakken steen) (vgl. 
Zeestraet, vs. 199: "die klaere klinckaert"). 

(10) Mijn vertrouwen op uw' klinck-aert 
klinck-aert - (woordspelend) eigenschap van klinken, van een heldere 
klank te hebben. 

Was geen toegedochte klanck, 
Maer cen toegedichte sanck: 

MiJ'n ... sanck - Ik verwachtte van u niet slechts een klank die ik u 
toedacht (en die gij ook werkelijk bezit), maar (de herhaling van) een 
toegedichte za ng, een zang (Huygens bedoelt zijn gedicht .. Op een mis
luckte Muydsche reyse") die ik u toezong (met het verzoek die voor Hooft 
t e onthouden en weer op te zeggen). WNT XVII, kol. 413 vermeldt dit 
toedichten met dit (enige ) citaat en geeft (minder juist) als betekenis: 
voor iemand in dichtvorm opstellen. 

Recht gelijck de Minnaers pleghen, 
Recht - precies 
pleghen - verbinden met vs. 18: in te lijven. 

Inde wilderniss verlegen 
verlegen (om) - pijnlijk missend. 

(15) Om een oogh, en om een oor, 
Om een tuijghende gehoor; 

een ... gehoor - een gehoor, dat getuigenis kan geven, dat getuige IS. 

Struijcken, ongezielde lijuen 
ongezielde lijven - onbezielde lichamen, dingen. 

Ziel en adem in te lijuen 
in te lijven .:.. voorzien van, geven. 

Om de wanhoop van de Min 
Om - teneinde. 

(20) IJet te scheppen van versin. 
IJet .. . versin - (voor de wanhopige min) iets te scheppen, dat opmerkt, 
aandacht schenkt (MNW i.v. versinnen: o.m. luisteren naar, letten op, 
zijn aandacht wijden aan, opmerken enz.), nl. aan de klachten van de 
minnaar. 

VARIANTEN IN HET HS. 

20 de open variant banen voor scheppen werd weer geschrapt.; scheppen was toch 
betere woordkeus, in de kontekst. 
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Sie ick nu mijn enckel jocken 
enckel - (tegenover dubbel van het volgende vs.) simpel, argeloos. 
iocken - schertsen. 

lIJn een dubbel ernst betrocken, 
In ... betrocken - omgezet in, opgevat als een dubbele ernst, nl. wat jok 
was wordt ernst (zijn speelse klacht komt serieus door) en zijn schertsende 
veronderstelling dat de stenen zijn klacht zullen doorgeven, wordt 
waarheid : de stenen blijken inderdaad te leven. 

Sie ick leuen 'tgen' ick docht, 
Amij! off het leuen mocht! 

'tgen' ... mocht! - datgene waarvan ik dacht Ach of het zou kunnen 
leven of wensend: Leefde 'tl (zinsvervlechting, waardoor het onderwerp 
van "leven mocht" proleptisch komt te staan, hervat in "het"). 

(25) Soo wel eer de Griecksche Luijten 
Soo - zoals. 
Griecksche Luijten - Griekse zangers, dichters. 

Vande Marmer-hacker fluijtten 
Marmer-hacker - beeldhouwer in marmer (Pygmalion). 

fluijtten - zongen, dichtten. (Komisch bij Luijten!); tegelijk: logen 
(WNT, s.v. fluiten, (588). 

Die de vrijster van sijn snè 
Vrijster . .. snè - door hem gebeeldhouwde jonge vrouw. 

'Tleuen in soogh met sijn bé? 

Welkom dan, en welkom, klinckers, 
Welkom dan - Te zien als hoofdzin na de voorgaande vraag (21-28), 
die als voorwaardelijke bijzin (een reële veronderstelling bevattend) 
fungeert . 

(30) Welkom luijster-Ieepe linckers, 
luijster-leepe - schrander, scherp in het luisteren. 
linckers - slimmerds. 

VARIANTEN IN HET HS. 

21, 22 Sien ick nu mijn weeldrigh iocken 
In 'Volmaeckten ernst betrocken, 

werd: 

Sie ick nu miJ'n enckel ioc ken 
Ineen dubbel ernst betrocken, 

Keurde hij de veel voorkomende vorm op -n (Sien) in hiaat af, als toch minder 
beschaafd? Wat de overige wijzigingen betreft: in de eerste versie werd het 
dartel, lichtvaardig schertsen volmaakt ernstig opgevat; in de tweede versie 
wordt, zinrijker, het simpele, argeloze schertsen tot een dubbele ernst gemaakt 
(zie woordcommentaar.) 
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Welkom welbelesen tras, 
welbelesen - met succes overgehaald, bepraat. 
tras - cement; metonymisch voor wat met tras gemetseld is, dus aan
duiding van het Muiderslot. 

Welkom rijcke letter-kas, 
letter-kas - kast waar de zetter de letters uit neemt (het Muiderslot gaf 
alle woorden van Huygens weer terug, reproduceerde ze). 

'Kwil van nu af niet meer dagen 
Die uw dagen moet doen dagen, 

(35) Met het stijgen van sijn son 
Die ick onlanx onder von'. 

'](wil ... onder von'. - Ik wil voortaan niet meer oproepen (hem, nl. 
Hooft), die u uit het duister moet halen (de dag voor u doen opgaan), 
als zijn zon verrijst (als hij verschijnt, in Muiden komt), die ik kort 
geleden ondergegaan aantrof (Hooft was immers afwezig!) 

'Khouw mij ruijm en vol te vreden 
Metten romp der holle steden 
Die de schaduw van uw Heer 

(40) Somtijdts met haer volheijt eer; 
'](houw . .. eer - Ik acht mij ruim en ten volle tevreden gesteld met de 
omhulling van de holle ruimten (omschrijving van Muiderslot), die (obj.) 
de lichamelijke aanwezigheid van Uw heer (Hooft) soms met haar volheid 
eert. Ik meen dat met schaduw van uw heer hier het lichaam wordt 
aangeduid, dat in het slot verschijnt; met haer volheijt ziet dan op de 
rijke geest die in dat lichaam huist (tegenover de holle steden). 

VARIANTEN IN HET HS. 

31 welkoms waerde werd welbelesen: tweede versie sprekender: met succes over
gehaald, bepraat i. p. v. het herhalende: een welkom waardige. 

33 niet meer bleef nadat nimmer was geprobeerd; niet meer paste beter na van nu af(?) 
33, 34 'Kwil van nu af niet meer vragen 

Naer het dagen van uw' dagen, 
Dit werd: 

'Kwil van nu af niet meer dagen 
Die uw dagen moet doen dagen, 

De eerste versie is vager, de tweede concreter, Hoofts persoon oproepend. 
In vs. 33 kan wagen gelezen worden in de eerste versie. Dit leidt echter niet tot 
een interpretabele combinatie met de volgende woorden. 

35 In verband met de wijziging in 33, 34 werd Naer het stijgen van uw' son tot: 
Met het stiJ'gem van siJ"n son. 

39 Daer werd Die: Er zijn twee mogelijkheden: Huygens zweefde eerst een versie 
voor aanvangend met Dam'. Deze versie kunnen wij op grond van de volgende 
woorden niet achterhalen; of: Daer is een verschrijving die meteen hersteld werd. 
volheijt werd schaduw.: er heeft blijkbaar een omwisseling plaats gehad. 
Eerst: Die de volheyt van uw Heel' / Somtydts met haer schaduw eer; 
Daarna: Die de schaduw van uw Heer / Somtydts met haer volheyt eer; 
De volheyt van uw Heel' is aanduiding van Hoofts geestelijke rijkdommen; 
haer schaduw is de lichamelijke verschijning van die geestelijke volheid. Het 
leek Huygens beter de orde lichaam, geest te nemen: de schaduw eert het slot 
Muiden met de geestelijke volheid die erachter zit. 
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Hebben v mijn krancke knepen 
krancke knepen - (tegenover "het krachtighe beknijpen" van vs. 50) 
zwakke knepen. 

'Tleuen uijt de borst genepen, 
Gauwt ghij door den flauwen galm 

Gauwt ghij - Indien gij in beweging komt (gauwen, volgens WNT reflexief, 
hier intr. ww. = zich reppen, in beweging komen, "gauw" worden). 

Van mijn klachten ouer 't kalm 
(45) Vande vlacke Zuijder ebbe, 

Zuijder ebbe - lage Zuiderzee, de Zuiderzee bij eb. 

Die ick maer besien en heb be 
Die . .. hebbe - die ik maar (even) bekeken heb (antec. ghij!). 

Doe ick van te voren las 
Doe . .. las - vgl. Op een' mis-luckte Muydsche reyse, vs. 57. 

Dat mijn reijs verloren was; 
verloren - vergeefs. 

Wat en kan ick niet begrijpen 
Wat . . . begrijpen - hoofdzin na de functioneel condit. zinnen 41-48, 
die weer een realiteit veronderstellenderwijs uitdrukken. 
begrijpen - m.i. hier omvatten, in de zin van mij voorstellen, en dus: 
verwachten. 

(50) Van het krachtighe beknijpen 
het . .. beknijpen - de krachtige, overal op u uitgeoefende druk, stuwing. 

Van Sijn dagelij(c)ksche stem, 
Hoe haer krakende gehem 

krakende - duidelijk klinkend? (Huygens spreekt enige malen van 't 
kraeken van een Luyt, zonder ongunstige betekenis. (WNT VIII, 1, 
kol. 71). Ik meen dat kraken ook hier niet ongunstig mag worden opgevat; 
het zal een doordringend geluid aangeven). 
gehem - hm zeggen, voor men gaat spreken (WNT i.v.); hier toch wel 
aanduiding van het spreken zelf. 

Door vw' lagen heen moet booren; 
Wat ghij tonghen, wat ghij ooren 

Wat .. . leent-evenals 52, 53 uitwerking van Wat in 49) hoe (in welke mate) 
gij oren en tongen van hem leent (van hem leert luisteren en spreken) 
en hoe (in welke mate) gij rammlens in 't gebeent (geluid door u voort
gebracht) van hem leert en aan hem ontleent. 

VARIANTEN IN lIET HS. 

43 den voor de: correctie om mnl. genus. 
54 oogh werd tonghen : een vergissing, misschien veroorzaakt door het naburige 

ooren. 
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(55) Wat ghij roerende <rammlens in 't;;;. gebeent 
Van Hem leert, en van Hem leent. 
Wat Hij uw' vermurwde sehoneken 

79 

vermurwde schoncken - zachtgemaakt gebeente, skelet, daardoor geschikt 
om te luisteren, in zich op te nemen en weer te geven. (Het valt op dat 
Huygens hier het beroemde rijmwoord uit de "Schonkenreeks" hanteert, 
al zal hij niet opzettelijk willen herinneren aan deze dichterlijke wedstrijd 
van begin 1621). 

Leer en leersaemheijts gesehoneken 
Leer en leersaemheijts - onderricht en begeerte om onderricht te worden 
als eenheid verbogen, met de -s van de part it.. gen. aan het einde). 
geschoncken - geschonken heeft (samentr.). 

Wat Hij letters, monde voll, 
monde voll - niet in WNT; m. I. hier bijw. bep.: met mondenvol. 

(60) Heeft vergoten in uw hol!. 
holl - holle ruimte. 

'Kweet het, kalek, iek weet het, steenen, 
Dat ghij leent, dat kont ghij leenen, 

Dat . .. leenen - wat gij aan hem (Hooft) ontleent, lumt gij (weer) uit· 
lenen, aan een ander geven. 

En soo veel ghij bergt en draegt 

VARIANTEN IN HET HS. 

55 roerende kreeg als open variant roerens in 't, waarin roerens werd geschrapt 
en rammlens naast zich kreeg. De eerste versie was dus: Wat ghij roerende 
gebeent. De open variant: Wat ghij rammlens in 't gebeent. Deze vindt men 
in KA en Otia. Huygens gaf dus de voorkeur aan de tweede versie. De aan· 
spreking roerende gebeent verwierp hij voor een constructie: object (waarin 
part. gen. rammlens) met een voorzetselgroep als nabepaling. 

59 monden voll werd monde voIl: misschien wilde Huygens de opvatting monden 
voll als mv. van mondvol, betrokken op letters, dus als maatbepaling bij letters, 
vermijden, en met monde voll een bijw, bepaling aangeven bij het gezegde: 
met mondenvol uitgieten. 

62 Interlineair hij voor ghij werd weer verworpen. Huygens overwoog dus: Wat 
hij (Hooft) (aan u) leent, kunt gij op uw beurt weer aan anderen lenen. Hij gaf 
de voorkew' aan de versie: wat gij van hem leent enz., spelend met de twee 
betekenissen van lenen. 

63, 64 Er zijn allerlei manuscriptologische complicaties (zie de manusc. beschr.). 
De onderstreping van dat en ghij in 63 kan aanduiding zijn van de wenselijkheid 
herhaling te vermijden (dat 2 maal in 62, ghij 2 maal in 62). Door 800 veel 
werd dan dat weggewerkt. 
In 64 is een mogelijke D overschreven met V. De eerste versie kan geluid hebben: 
Deijle ghij die 't v vergt en vraegt. Dit klopte metrisch niet, doordat u tussen 
de drie trochaeën overschoot. Een conj. Deijle ghij acht ik niet onmogelijk. 
De tweede versie werd: Deijlen die 't u vergt en vra.egt. Metrisch in orde en 
de toch wat vreemde conj. vorm verwijderd. Tenslotte werd Deijlen tot Veijlen, 
dat ook in KA en Otia voorkomt. 
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v -< D ;;;. eijlen die 't V vergt en vraegt; 
Veijlen - t er beschikking stellen, aanbieden, ten beste geven aan. 
vergt - verzoekt. 

(65) Ksal 't U vragen, 'ksalt u verghen, 
'Ksal uw' weerklanek komen terghen, 

weerklanck - echo. 
terghen - opwekken, gaande maken, uitlokken. 

'Ksal als in een Bijen-fuijck 
B ijen-fuijck - bijenkorf (WNT 11, 2, kol. 2566). 

Komen smoddren in het puijek 
smoddren - smullen, smikkelen. 

Van de Goijsche Honich-raden, 
Goysche Honich-raden - vgl. vs. 72 van Dankhebt met de aant. 

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

En mijn snacken in verslaen, 
snacken . . . verslaan - hevige begeerte in bevredigen, lessen. 

Sonder seggen, op het gaen, 
Sonder ... gaen - zonder iets anders te zeggen bij het weggaan. 

Dan, Danck hebt beleefde moppen 
Die mij uw' bepuijnde kropp; en 

(75) Niettemin bespraeckt gesteent 
Soo gewillich hebt geleent. 

CONSTANTER. 

Hag. XI. 0 Iulij 
1623. 



Il. KOELTE VAN ANTWOORDT OP VIER EN VLAM 

1 Huygens' VIER EN VLAM: T eere leerling van de trouw 

2 Hoofts KOELTE VAN ANTWOORDT: Nuchtre montje, minne
vastaert 

Overzicht van de geraadpleegde bronnen 

Huygens' Vier en vlam: 

Hoofts 

1) Hs. Kon. Ak. XL (Korenbloemen), portefeuille a - omslag 
1623 - stuk 15 (A). Autograaf. 
Uitgegeven in Worp II (1893), p. 42-49 en daarnaar in 
Leendertz-Stoett I (1899), p. 198-204 en in Worp-Sterck, 
Onwaerdeerl. Vrouw (1918), p . 57-65. 

2) Hs. Kon. Ak. XL (Korenbloemen), portefeuille a - omslag 
1623 - stuk 15 (B). In ongeïdentificeerde calligrafische hand 
met correcties van Huygens. Kopij voor de Otia van 1625. 
Voor variantennotering gebruikt door Worp (Il , p. 49 n. 1: 
"het andere HS"). 

3) Hooft-hs. G, stuknr. 4 (olim idem) = fol. 57-62. Afschrift 
van de hand van Hooft. 
Uitgegeven in Leendertz' Hooft-editie, dl. I (1871), p. 215-222 
en in deze editie. 

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

Koelte van antwoordt: 

1) Hs. G, stuknr. 5 (olim 5-8) = fol. 63-66. Autograaf. Kopij 
voor de Werken van 1671. Er ontbreekt een diploma aan 
waarop o.a. de vss. 93-154 (in de huidige verstelling) 
gestaan moeten hebben. 
Uitgegeven in Leendertz 1(1871), p. 222-230 en in Leendertz
Stoett I (1899), p . 204--211 (met II, p. 467), die beide 
vs. 93-154 aanvullen uit Hoofts Werken van 1671 (zie 
hieronder sub 5). Evenzo in deze editie. Worps Huygens
editie, dl. Il (1893), p. 49- 56, volgde Leendertz' editie. 

2) = nr. 2 van Huygens' Vier en vlam. Op fol. 4R voegde 
Huygens de acht slotverzen (vs. 283- 290, beginnend : 
SjZoetgies, toet wat) van Hoofts Koelte van antwoordt met een 
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bovenschrift toe als kopij voor Otia 1625*. Uitgegeven in 
deze editie. 

3) Huygens' Otia van 1625, bk. VI, p. 138: de acht slotverzen 
(Soetjes, toet wat) naar nr. 2. (In de latere Huygens-uitgaven 
komen ook slechts deze acht slotverzen voor.) 

4) Hoofts Gedichten van 1644, Noch eenige DICHTEN, p. 249: 
de acht slotverzen (Soetjes, toet wat) naar nr. 3. 

5) Hoofts Werken van 1671, Vervolgh (der) Gedichten, p. 
295-298. Van de vss. 93-154 (in de huidige verstelling) is 
deze uitgave de enige bekende bron; zij staanopp. 296b-297a. 
Leendertz nam deze versregels op, maar herspelde naar 
Hoofts eigen spelling van 1623: zie de voetnoot op p. 222 
van dl. I en vgl. zijn Inleiding p. LXXXV/LXXXVI 
( = L.-St. I, p. LXIV). Stoett nam ze over zonder herspelling 
(zie L.-St. I, p. LXXI), Worps Huygens-editie volgde 
Leendertz' tekst. 

*) Huygens moet dit slot hebben overgenomen uit Hoofts brief van na. 7 febr. 
1624, ed.-Van Vloten, dl. I, p. 238-240, nr. 126. De opgave in de Bibliographie 
van Leendertz Jr., p. 61 dat het ook voorkomt in de brieven·hss. in Hs. U.B.
Amsterdam II C 11, blz. 785, berust echter op een vergissing. In het overgeleverde 
klad van deze brief (blz. 785-786) liet Hooft op blz. 786 een aantal regels ervoor 
open. Zie Worps uitgave van De briefwisseling van Constantijn Huygens, dl. I (1911; 
RG.P. nr. 15), p. 146, nr. 216. Van Vloten, p. 239, vulde deze lacune dus zelf aan. 



INLEIDING TOT DE TEKSTEN 

Hoofts afschrift van Huygens' Vier en vlam. 

Hoofts afschrift bestaat uit een afzonderlijk genaaid katern van drie 
folio-diplomata, waarvan de tekst blz. 1 ( = hs. G, fol. 57 R) tot halver
wege blz. 10 (fol. 61 V) beslaat. Fol. 62 (blz. 11-12) bleef blanco. Het stuk 
is, afgezien van de bij Hooft gebruikelijke vouwen ter verkrijging van een 
marge-vouw, in achten gevouwen geweest en vertoont buitenzijdesporen 
op fol. 62 V (blz. 12). Opmerkelijk is dat Hooft tussen de regels 6 en 7 
van het opschrift Huygens' S fermé plaatste. Hoewel Hoofts afschrift 
met de beide onder de Hugeniana van de Koninklijke Akademie over
geleverde handschriften werd vergeleken, zou een verslag van de be
vindingen het kader van deze Hooft-editie te buiten gaan daar het voor 
de waardering van de varianten een gedetailleerde bespreking van beide 
Huygens-handschriften zou moeten impliceren. Er werd dan ook voor 
deze editie geen poging gedaan om, binnen de Huygens-filologie, Hoofts 
afschrift te situeren in de tekstgeschiedenis van Huygens' gedicht. Wel 
richtte de vergelijking de aandacht op die punten waar Hoofts afschrift 
afwijkt van (een van) beide Huygens-handschriften. De in het afschrift 
voorkomende letterverduidelijkingen en de in margine gestelde getallen 
worden hieronder besproken bij de autograaf van Koelte van antwoordt. 

Hoofts Koelte van antwoordt. 

De overgeleverde autograaf in het zg. hs. G bestaat uit twee ineengelegde 
maar naderhand tot vier losse folia doormidden gedeelde diplomata van 
hetzelfde papier als waarop Hooft Huygens' Vier en vlam afschreef. Het 
stuk is thans nr. 5, vroeger in blauw potlood per folium genummerd als 
stukken 5, 6, 7 en 8.1) De huidige foliering in zwart potlood van 63-66 
loopt daarmee parallel. Een oude paginering in inkt vertoont echter 
een hiaat: 2, a - 2, b - 2, c - 2, d ... 2, i - 2, k - 2,1- 2, [-I]m.2) Aan 
deze reeks ontbreken 2, e - 2, f - 2, g - 2, h, dus vier bladzijden oftewel 
1 diploma oftewel 2 folia, nl. het middendiploma tussen de huidige folia 64 
(olim stuk 6) en 65 (olim stuk 7).3) 

1) Vgl. de beschrijving van hs. G als geheel. Het vroegere nummer 5 doet onge
wijzigd dienst in de huidige nummering. In verband met andere stukken waarop 
soortgelijke nummers in blauw potlood voorkomen, is het gewenst ook hier van 
stuknummers te spreken. 

2) Naast i (of i) werd voor een volgorde normaliter geen gebruik gemaakt van i 
(resp. i). 

3) Leendertz kwam tot dezelfde conclusie: zie zijn Inleiding, dl. 1(1871), p. XXIII 
( = L.-St. I, p. XIV). E en vel = een folio-diploma of -dubbelblad. 
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De aantallen versregels op één bladzijde zijn, doorgehaalde er bij 
opgeteld: fol. 63 R: bovenschrift + 14 + 1, 63 V: 26, 64 R: 26, 64 V: 
26, ... hiaat . .. , 65 R: 26, 65 V: 30, 66 R: 34, 66 V: 42+1 (+2+6 in 
een tweede "kolom" ernaast 1)). Op het verdwenen diploma kunnen 
derhalve naar verwachting 4 x circa 26 regels = circa 104 versregels 
gestaan hebben. In de editie-1671 zijn er echter slechts 62 (nI. in de 
huidige telling vs. 93-154) meer dan in handschrift overgeleverd, zodat 
circa 42 versregels ontbreken. 

Behalve in de oude paginering is er ook een hiaat in de reeks van (oude) 
getallen die, evenals in het Vier en vlam-afschrift en daarop aansluitend, 
in de marge in inkt gesteld zijn en wel, evenals daar, binnen de tekst om 
de 52 regels, doorgehaalde niet meegerekend. Bij Vier en vlam staan de 
getallen 9-13 met vier intervallen van 52 versregels, begin en eind van 
het gedicht buiten beschouwing gelaten. 

Bij Koelte van antwoordt zijn het 14 bij regel Ivan het opschrift, ver
volgens 15 onder vs. 38, 16 onder vs. 90, 19 onder vs. 202 en 20 onder vs. 254, 
uit welke reeks 17 en 18 ontbreken. 

In tabel gebracht: 

14 - 15 kop + 38 vss. 
15 - 16 : 52 vss. 
16 -(17): 2 vss. (+50=52) 

(17-18): ( 52=52) 
(18)- 19 : 48 vss. (+ 4=52) 

19 - 20 : 52 vss. 106 vss. ontbreken 
na 20 : 36 vss. + jaartal 

228 vss. 
62 vss. uit Werken 1671 

290 vss. 

Uit deze tabel blijkt dat precies 106 versregels, eventuele doorgehaalde 
niet meegerekend, verondersteld moeten worden nog aanwezig geweest 
te zijn toen de marginale getallen werden geplaatst. 62 werden er gedrukt 
in 1671: 44 verzen zijn dan dus verdwenen. 

De thans nog aanwezige vier losse folia zijn blijkens enkele kenmerken 
als kopij gebruikt voor de editie-1671: formaatsignatuur, deling en smet. 
Ten eerste komt op de overgang van p. 295 naar 296 in de editie-1 671 
tussen vs. 33 en 34 in het handschrift een vrij forse "blinde" kras voor, 
beginnend in de marge tot aan de achterrand van het papier, echter noch 
overlopend op het in het katern volgende folium, noch op het folium 
waarmee het oorspronkelijk één vel vormde en dus hoogstwaarschijnlijk 
eerst aangebracht na de deling van de diplomata. (De overgang van 

1) Zie de manuscriptologische aantekening bij vs. *285b-*286b en vs. 285-290. 
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p. 296 naar 297, tevens overgang van katern 00 op pp, valt in het gedeelte 
dat aan het handschrift ontbreekt.) Er ontbreekt echter een formaat
signatuur op de overgang van p. 297 naar 298 tussen vs. 237 en 238.1) 

Ten tweede zijn de diplomata doormidden gedeeld tot losse folia, waarbij 
de op het eerste folium over de vouw doorlopende slotverzen bij het in 
tweeën delen van het buitendiploma voorzichtig zijn mee-"gedeeld" 
(zie de manuscriptologische aantekeningen bij vs. 285-290).2) 

Ten derde vertoont het handschrift smet.3 ) 

In enkele wijzigingen in het handschrift is de hand te herkennen van 
Gerard Brandt: zie de manuscriptologische aantekeningen bij regel 9 
van het opschrift en bij vs. 13. Deze zijn gevolgd in de door Amout Helle
mans Hooft en Gerard Brandt bezorgde editie-1671. Het vermoeden lijkt 
dan ook gewettigd dat de wijzigingen in regel 8 en 11 van het opschrift 
eveneens door Brandt, althans door zijn toedoen, werden aangebracht. 
In elk geval lijken zij voor de editie-1671 bestemd te zijn geweest. Al deze 
wijzigingen, die niet of hoogstwaarschijnlijk niet van Hoofts hand zijn, 
werden niet in de tekstredactie opgenomen, maar alleen in de manus
criptologische aantekeningen vermeld. 

In Hoofts afschrift van Vier en vlam en in het handschrift van Koelte 
van antwoordt werd in een aantal gevallen een letter met de pen "bijge
werkt", veelal een h. Vermoedelijk werd daarmee een verduidelijking 
beoogd, misschien ten behoeve van een copiist of zetter. Het is meestal 
niet uit te maken van wiens hand deze pennestreken zijn, maar althans 
voor Koelte van antwoordt kan worden verondersteld dat zij afkomstig 
zijn van degeen die het stuk als kopij gereedmaakte om te voorkomen 
dat de zetter iets anders zou lezen en dan zijn zij dus niet van Hooft.4 ) 

Deze gevallen werden slechts dan in de manuscriptologische aantekeningen 
genoteerd wanneer het mogelijk een letterwijziging betrof. 

De 62 verzen die naar de editie-1671 werden uitgegeven, nl. vs. 93-154 
in de huidige verstelling, zijn afgedrukt naar het exemplaar van de 
Commissie voor de uitgave van het Verzameld Werk van P. C. Hooft. 
In het voor de uitgave van deze Proeve ingestelde voorlopige onderzoek, 
kwamen bij collatie met een tiental andere exemplaren geen verschillen 

1) Voor de formaatsignaturen van zetters zie: W. Gs Hellinga, Kopij en druk 
in de Nederlanden, Amsterdam 1962, p. 94/95 sub (C), met name de daar voor de 
editie·1671 van Hoofts Werken gesignaleerde "blinde notering" in de als kopij 
gebruikte Hooft.autografen. Vgl. daarbij p. 105 onder 1671. J. Lescailje. 

2) Vgl. hierbij Kopij en druk over het doorsnijden van kopij voor de zetters dan 
wel voor de correctie (vide Typografisch zaakregister i.v. doorsnijden op p. 238) 
en tevens op p. 98 sub (J) over ondeelbare kopij en kopij op losse vellen. 

3) Zie het Typografisch zaakregister in Kopij en druk i.v . op p. 242. Voor de 
waarde van deze kenmerken, in combinatie met ellmar bij de herkenning als kopij: 
p. 94 vlgg. 

4) Op persklaar maken zou ook de markering van een fout in vs. 224 kunnen 
wijzen. 
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aan het licht. l ) Het is echter mogelijk dat het voortgezette onderzoek 
van de editie-1671, waarvan elders verslag gedaan zal worden, gegevens 
zal opleveren op grond waarvan in de hier gepubliceerde redactie correcties 
zullen moeten worden aangebracht. 

Huygens' afschrift van het slot van Koelte van antwoordt. 

In het handschrift van V ier en vlam dat tot kopij voor de Otia van 
1625 heeft gediend, voegde Huygens eigenhandig achter zijn eigen gedicht 
de acht slotverzen van Hoofts Koelte van antwoordt toe onder het opschrift: 

(1) Jck beklage de Beminners van 't dichten dat haer de 
(2) Heere Drossard Hooft de Antwoord onthoudt die ick 
(3) wete bij hem hier op gespeelt te zijn, hebbende ick self uijt 
(4) sijne gunst daervan niet meer konnen t e sien komen, als 
(5) dit Slot van alles: 2) 

Onder de dan volgende acht verzen schreef Huygens nog, inspringend 
en afgescheiden door een streep er boven en er onder: OEY! DAER 
WAGGELT MIIN VERMOEYEN. 

1) U.B.-Amst erdam: 772 B 8, 1251 B 20 (olim Ned. Sem.), 2360 A 13, 2418 A 22 
(de laatste drie met eigenhandige opdrachten van Arnout Hooft), Kamer 11 en 
Hist. Sem.; K .B.-'s-Gravenhage: 401 B 25; Museum Meermanno-Westreenianum te 
's-Gravenhage : M 102 A 3 en M 111 A 42; U .B .-Leiden: 555 A 51 en 1175 A 13 
(ex. Mij . Ned. Letterk.); 2 exx. in privé-bezit. 

2) Deze redactie kwam tot stand door de volgende wijzigingen: 
regel 1: De B van Beminners werd vermoedelijk over iets heen geschreven, 

mogelijk een b of een begonnen M . 
2: Drossar[t+ ]<d> 
3: [-gemaekt] <;;;;gespeelt?> te zijn, 

3-4: (a) hoewel ick [-begonnen e(n) 7] uijt sijne gunste niet meer [-hjs[ -e7]] 
hebbe 

(b) [-hoewel] <;;;;daervan hebbende?> ick <;;;;self?> [-uijt] <;;;;uijt?> sijne 
gunst [ - e ] niet meer [-hebbe]<;;;;konnen te sien komen?> 

Misschien moet nog een tussenfase worden aangenomen, waarin het 
doorgehaalde hebbe een slot-n kreeg, die echter ook weer afzonderlijk 
werd geschrapt. uiJt werd waarschijnlijk doorgehaald en meer naar rechts 
weer bovengeschreven om beter op het interlineair toegevoegd sel! aan 
te sluiten. 
(c) [-daervan] hebbende ick self uijt sijne gunst <;;;;daervan?> niet meer 

[-konnen te sien komen] 
Op de schrijflijn volgt hier achter: kannen te sien komen enz., dat er 
misschien reeds stond in fase (a) na hebbe. 



(5) 

(10) 

(15) 

(20) 

HUYGENS' "VIER EN VLAM" 

VIER EN VLAM. 

AEN JOFFR'Y' 

TESSELSCHAEDE 

VISSCHERS 

n ieuwgetroude met S~ 

Alard CRombalch. 

$ 

Om voorspraek bij Joffr-:" 

MACHTELD 

van Kampen. 

Teere leerling van de trouw 
Onlanx maeghd, en onlanx vrouw, 
Tesselschaede, die vw gaede 
Hebt gevonden niet te spaede, 
Hebt verbonden niet te vroegh 
Vande wonden die hij droegh; 
Heeft v noch in 't nieuwe leven 
D' oude vriendschap niet begeven. 
Huist ghij noch in vw gedacht 
Die die hujsing als gepacht 
Jn vw vriendlijkheidt besaeten, 
Doe ghij eenigh bij der straeten, 
Eenigh t' hujs, en om vw bedt 
Met de eenigheidt bezett 
Spotte met des jongens toortsen, 
Die v doch met zijner koortsen 
Onverbiddelijken brandt, 
T' uwer beurten, heeft vermant; 
Zijt ghij noch gedenkensmaghtigh 
Hoe de harten heet en jaghtigh 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

Opschrift r. 2 JO[f+ ](F>FR'Y' 
r. 6 CRombal(c>[k+ ](h> - Orombalk werd Orombalch. 
r. 8 MACHTEL[T+ ](D> 

vs. 2 Onla[e?+ ](n>x 
vs. 14/15 fol. 57R/57V 
vs. 19 gedenkens(verbinding>magh[ -+ ](t>igh 
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(25) 

(30) 

(35) 

(40) 

(45) 

(50) 

(55) 
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Nae de beek te koelen gaen, 
Die de m in ten doele staen; 
Leent mij drij der tooverwoorden 
Die zoo meenigh oor bekoorden, 
Drie aen 't schoone Kamperhooft 
Dat het mijne van mij rooft. 
Daer jck 't een en 't ander baeken 
Onversiens heb darren naeken, 
Oft het vier, dat blaeken most, 
Blaeken, zonder branden kost. 

Zeght haer. Wie? Och vraeght niet verder 
Zeght haer hoe een haeghse harder 
Hoe een overrompelt knecht 
Min op 't minnen afgerecht 
Als zijn lammeren op 't vlieghen, 
Vrij en vaerdigh vander wieghe 
Onbewoghen voor de vonk 
Van zoo meenigh minnelonk, 
Lonken die hij zagh haer punten 
Op zijn wederliefde munten, 
En belodderen de zijn, 
Om van hun belonkt te zijn, 
Eindelijk de fierer schichten 
Van haer ongemeene lichten. 
Heeft onmoghelijk gezien, 
D' onverwonnen borst te biên. 

Daer zijn harssenen af daevren, 
Even als de langste klaevren, 
Off de helmen om den haegh 
J n een dikke n oordervlaegh 
Daerom nu zijn korte nachten 
Swart' historien van klachten, 
En zijn daeghen zonder schijn 
Nachtsgelijk geworden zijn. 
Daer hem nu de wijdste wallen 
Aen den a emstel nauw om vallen, 

TRANSLI'I'l'ERATIE 

vs. 29 most puntkomma (?) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 21 bee[c?+ ]<k>(?) 
vs. 40 [-lonken.] munten, 
vs. 44/45 fol. 57V/58R 



(60) 

(65) 

(70) 

(75) 

(80) 

(85) 

(90) 
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En de rujme kaeden schaers, 
En de bruggen vol gevaers. 
Zoo bedujslen hem de rooken 
Die den hartenbrand ontsmooken, 
Zoo en zijn zijn' ooghen schier, 
Zoo en zien zij niet als vier: 
Zoo en kan hij niet bepejsen 
Schoon ten einde van zijn rejsen, 
Schoon bij zujden 't z ujdermeer, 
Met den voorsten voet op 't veer, 
Wie hem van het IJ geschejden, 
Overtoovert heeft tot Lejden, 
En de schipper die hem braght 
Staet en bedelt om zijn vracht. 
Veerman, zeght hij, weest te vreden, 
Loon voor arbejdt staet in reden, 
Ma er de rede maekt geen schuIt 
Voor de arbejd is vervult. 
Schaemte weighert v te wenschen 
Heele vracht, van halve mensehen, 
En de mensche dien ghij ziet, 
Ben jck half en daerom niet. 
Gaet de beste weêrhelft zoeken 
Daer haer 't lieffelijk bevloeken 
Van den zoetsten nederslagh 
Dien ojt oogh in ooghe zagh 
Wt de(n) borst heeft heeten schejden. 
Harte zeght, komt voort nae Lejden, 
'T geldt mij noch een halve vracht, 
'T geldt hem 't leven, die v wacht. 

Schaetjen zegt ghij dat jck mijmer 
Dat vergeeftmen aen een rijmer? 
Kont ghij 't met een zujr besien 
Aen een minnaer ook verbiên? 
Voeght het rijmen en het minnen 
En mijn ongebaerde zinnen, 
En mijn onbejaert gemoedt 
En mijn onbedaerde bloedt 

TRANSLITTERATIE 

vs. 88 vergeeft men (?) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 72/73 fol. 58R/58V 
vs. 87 zeg[bovenlu8 van een h? + ]<t> (1) 

80 



90 HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

(95) En mijn' onervaeren' ooghen, 
Dunkt v dat hij min medooghen 
Kan verdienen dan verwijt, 

(lOO) 

(105) 

(1l0) 

(1l5) 

(120) 

(125) 

TRANSLITTERATIE 

Die alleen van allen lijdt? 
Maer bedenkt 'er bij, vriendinne 
Waer toe quam 't v in den zinne. 
D' onbedachte' onnoselheidt 
Van mijn' tegenwoordigheidt 
Wt de vejle rust te haelen, 
Daer ghij zulke, zulke straelen 
Om vw houwelijkschen troon 
T' uwer luister hadt ontboon? 
Vw beleeftheidt doet mij sterven, 
D' eerste steen van mijn bederven 
Heeft vw gunstigheidt geplant. 
Vijandvriendelijke handt 
Hebt ghij d' eerste door ontslooten 
Om mijn broosse borst t' ontblooten, 
Hebt ghij d' eerste bijl gestelt 
Die mijn vrijheidt heeft gevelt, 
Laet v d' eerste zorghe lusten 
D' eerste plaester toe te rusten, 
Over d' eerste minnekneep, 
Die mij eerst tot vwent neep. 
Och, off oock die hoogher straelen 
Tot meêdooghen wilden daelen, 
En de voedster van mijn pijn 
Mijn geneester konde zijn. 

Zeght haer, zoete voorspraek, zeght haer, 
Oft zij nijdigh onderrecht waer, 
Weetens willigh wie zich stout 
Zoo veel darrens heeft betrouwt. 
'T isser een, zeght van de jaeren 
Die gebujren van 't bedaeren, 

vs. 100 zinne puntkomma{ 7) 
vs. 101 D'onbedachte geen apostrof (1) onnoselheidt - Zie de manUBcripto

logische aantekening. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

VB. 99 bedenkt<apostrof)er (1) - DUB misschien eerst: bedenkter 
VB. 100/101 fol. 58V/59R 
vs. 101 De apostrof achter onbedachte werd Of aangedikt Ofwel, wa.t niet 

uitgesloten is, geschrapt. 
vs. 118 nee[--+ ]<p> 
VB. 127 van d[ -i]e 



(130) 

(135) 

(140) 

(145) 

(150) 

(155) 

(160) 

TRANSLITTERATIE 

HUYGENS' "VIER EN VLAM" 

En de staetelijker vreughdt 
Paelen aen de tweede jeughdt. 
'T wel geval van schoone leden 
Schreef hem niemandt toe met reden; 
Aen het brujnen van zijn hujt 
IGjkt de haeghsche harder wt. 
Maer hij dunkt zich zelf te bloos en 
Als de morge(n)stondsche roos en 
Zedert hij den wederslagh 
Van haer oogh in 't zijne zagh. 
Zoo verlicht der zonnen luister, 
Aller weeghen, alle duister 
Zoo is heel de h emel schoon 
Om het bijzijn van de 4oon. 

Overwight van gulde schijven 
Die 't t er wereld al bedrijven 
Meer als noodelijke munt, 
H eeft zijn' star hem niet gegunt. 
Weinigh maejen, weinigh ploeghen 
Klein bezit in groot genoeghen 
En dat middelmaetigh veel 
Zijn gevallen tot zijn deel. 
Maer zijn Kampersche gedachten 
Heele daeghen, halve nachten 
Zijn zijn' schatten in 't gemoedt, 
Daer hij rijck om heeten moet. 

Voorraedt van gegeete lettren, 
Om geleerde t' overschettren, 
Schujlt ' er weinigh in zijn hooft. 
Waer het evenwel geklooft 
'T waer vol letteren te vinden, 
Letteren die harten binden, 
Maer met hoope van genae, 
Zoete lettren M V IC 

Starrestocken aen te stellen 
Om de fackelen te tellen 

vs. 151 Kampersche (sic) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 129 vreugh[,....,+ l<d)t (?) 
vs. 130/131 fol. 59R/59V 
vs. 135 b[r?+ l<l)oosen (1) 
vs. 139 Z/zo[o? + l<n) nen (?) 
vs. 158/159 fol. 59V/60R (midden van het katern) 
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92 

(165) 

(170) 

(175) 

(180) 

(185) 

(190) 

(195) 

(200) 

TRANSLIT1'ERATIE 

vs. 174 ken (sic) 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Om de kaerssen gae te slaen 
Die het hemelhol begaen, 
Zijn gesifte wetenschappen, 
Die zijn' harssenen ontsnappen, 
En de geesten van zijn oogh 
Weigheren haer vier zoo hoogh. 
Maer twee helderer planeeten, 
Zijn de doelen van zijn weeten, 
En de starren, die hij schiet; 
Hoogher hemel ken hij niet. 

Stemmestreeling, snaerenkrabbling 
Js een konstelijke brabbling, 
Die zijn handen en zijn keel, 
Niet en kennen als ten deel. 
Maer, al ~tinkt het eighen roemen 
Kampen kan zijn keel niet noemen. 
Off zij staet 'er af en drilt 
Als een elsenrijs in 't wildt. 
Snaeren kan zijn handt niet raeken 
Die wat Machteldachtigh kraeken, 
Off zijn vingers ga en daer af 
Als een viervoet nae een draf. 
Daer dan handt en keel vergaeren, 
Kampen seggen al de snaeren 
Kampen kort en Kampen lang 
Zijn de nooten van zijn zang. 
Verr en verschgeraepte rijmen, 
Regeldicht aen een te lijmen 
Hoogher sweeven als 't geberght 
Is zijn' pen te veel geverght. 
Krujpen kan hij, gaen en springen, 
En gelijx der aerde zingen; 
'T waeter dat de rijmers maekt 
Heeft zijn lippen nojt geraekt. 
Maer de welgevoeghde giften 
Die de hemel door de siften 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 184 [m+ J( M>achteldachtigh 
vs. 190/191 fol. 60R/60V 



(205) 

(210) 

(215) 

(220) 

(225) 

(230) 

TRANSLITTERATffi 

HUYGENS' "VIER EN VLAM" 

En het keurlijk ondersheidt, 
Van een milde gierigheidt 
Over haer beminde kujven 
Nederwaerts heeft laeten stujven, 
Kittelen zijn aendacht nauw, 
'T vlieghen wordt hem wel zoo gauw 
Als de bestgewiekte vlieghers 
(b e Poëtelijkste lieghers ) 
En zijn afgevloghen dicht 
Rijst hem selven wt het licht. 

Zeght haer dan hij heeft den zeghen 
Van de schoonheidt niet gekreghen, 
Noch de geestelijke gonst 
Van gesooghe letterkonst; 
Starren kan hij niet beroemen 
Van de zeeven een te noemen, 
Op de nooten is hij schor 
Op de snaeren vingerdor , 
Rijmens is hij onvervaeren 
Als de ploegher in de baeren 
Als de zeeman in de terw 
Als de blinden in de verw. 
Evenwel 't bevallijk wesen, 
'T rijk, het rujmgelettert wesen, 
'T speel en dat bij geen en lijkt, 
'T zingen dat maer 't vw' en wijkt, 
'T rijmen dat hij zelf kan achten 
Houdt hij al van vwe krachten, 
Kunt ghij 't schepsel van vw zin 
Min vereeren als vw' min 1 

Schijntse nae de m in te hooren 
Vatse vaster bij die ooren, 

vs. 201 ondersheidt (sic) 
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vs. 208 D/de Poëtelijkste (sic ) - Vgl. de manuscriptologische aantekening. 
vs. 223 Even wel (?) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 20 I D eze regel had H ooft in eerste instantie overgeslagen, maar hij schreef 
hem vermoedelijk direct na d e volgende er tussen in. 

vs. 208 <D/de) - H et eerst vergeten De werd dus voorgevoegd. 
vs. 210 selve[r + ]<n ) (?) - Indien d e -n inderdaad over een andere letter 

h een geschreven werd, h etgeen niet zeker is, dan over een T. 

vs. 216 [t+ ]<n )oem en 
vs. 222/223 fol. 60V/6IR 
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Zeght haer dan, als Alard zej, 
Doe zijn kraghtiger gevleij 

(235) Perste door de koele korsten 
Van vw' overvroore borsten 
En vw' ijslijk' ongenae 
Deede doijen in een jae. 

Deese zijn de scharpste pijlen 
(240) Die wij t' saemen konnen vijlen 

Zoo haer dan de tegenstandt 
Van een harder hart vermant 
Tesselschae, hoe zal jck 't herden 1 
Ghij vergeefsche tolck te werden, 

(245) En ocharmen, jck, en jck 
Proje van mijn eighen strick. 
Zullen niet mijn eighe schachten 

woeckerwinst Met den interest van krachten 
Keeren op het broosche bloot 

(250) Van den schutter diese schooP 
Och, jck spel het lang te vooren, 
Lieve tolk, jck zal 't besmooren, 
'K heb geen lauwer om de mutz 
Tegens sulken blixembluts. 

(255) Wils' haer dan in 't bloedt vermaken 1 
J ae zij: 'k zie de doodt genaeken. 
Neen zij: ~t is geen maeghdendeughdt. 
Jae zij: 't is onnoosle vreughdt 
Neen zij: 't moght haer naemaels rouwen. 

(260) Jae zij: droefheidt kan verkouwen. 
Neen zij: 'k heb het niet verdient. 
Jae zij: om een liever vriendt. 

Foej! daer waggelt mijn vermoeijen. 
Tesselschae, om tijdt te spoejen, 

(265) Korte moejt voor lang bediedt, 
Vraeght ha er off zij wil off niet. 

Constanter 
Rag. decemb. CIOIOCXXIII 

TRANSLITl'ERATIE 

vs. 258 Voor het ontbreken van een punt zie de manuscriptologische aan
tekening. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 252/253 fol. 61R/61V 
vs. 258 vreugh[t+ ](d>[punt(?) + ](t> (1) - Misschien stond er dus aan

vankelijk: vreught punt 
vs. 261 'k heb he[b+ ]<t> 



(5) 

HOOFTS "KOELTE VAN ANTWOORDT" 

KOELTE 
v an antwoordt 

OP 
VIER EN VLAM 

v an den Heere 
CONSTANTIN HUJGENS 

v orderende van 
Joffr"':" TESSELSCHAE VISSCHERS 

Nieuwgehoude met S~ Alaerd van Crombalch, 
v oorspraek bij Joffr;' 
MACHTELT VAN CAMPEN. 

Nuchtre montje, minnevastaert 
Hoe komt v vrouw venus bastert 
Dus geloopen in het hooft, 
Dat v teffens zijn ontrooft 
Loddertong en troetel ta el en , 
En ghij hullep in moet haelen 
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TRANSLITTERATIE 

Opschrift: r. 5 Vanden (1) 
vs. I minneVjvastaert - Zie de manuscriptologische aantekening. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

Opschrift: 
r. 8 Door vermoedelijk dezelfde hand als die KAPNEM schreef op het 

opgeplakte papierstrookje in r. 11 van het opschrift, werd hier, zonder 
doorhaling van de boven de schrijfiijn gestelde w, de volgende wijziging 
aangebracht: Joff[r+ ](R)(OUW) . De editie-1671 heeft JoUrouw 
voluit, zowel hier als bij MACHTELT in r . 10. 

r. 9 De hoofdletter S van Sr. is bijna identiek van vorm met een kleine 
letter h. Vermoedelijk eerst later is er ook een gedeeltelijke overtrekking 
in deze S aangebracht op gelijke wijze als elders in het hs. nogal eens 
voorkomt in de h. Was het daarmee de bedoeling Hr. te doen lezen 
in plaats van Sr. ? Zonder iets door te halen heeft Brandt in ieder geval 
tussen met en Sr. AZaerd interlineair toegevoegd: den heer. De editie-I 67 I 
heeft ook: met den Heer ALAARD. 

r. II Over de naam CAMPEN is een strookje papier geplakt met daarop: 
KAPNEM. Dit lijkt niet van de hand van Hooft. Het papier is wel 
van dezelfde soort als dat waarop Hooft het gedicht schreef. De editie-
1671 heeft KAPNEM. 

vs. I minne [v 1 + J(Vjv)astaert - Mogelijk slechts verduidelijking van de v, 
dan wel verbetering van een verschrijving. 

vs. 4 Dat [-ghij]"çv;;::' teffens [-schijnt bero]"çzijn;;::' ontrooft 
Dus: (a) Dat ghij teffens schijnt bero(oft) 

(b) Dat v teffens zijn ontrooft 
vs. 6 En [-ghij]"ç [-tot]ghij ;;::' hullep 

Dus: (a) En ghij hul lep (b) En tot hullep (c) En ghij hullep 
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(10) 

(15) 

(20) 

(25) 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Om voor vw te houden 't woordt 
Afgerecht op maeghdoommoordt. 
Wilt ghij dat mijn' w6órden wóórden 
Strecken, die in fujk van kóórden 
Lokken ander' enden, (mój) 
Wijzend' hun den wegh te kóij, 
Daer mij in een Adlaer lókte, anagramma van Alaerd 

Die zijn hart jen overdókte, 
En te gijsel stelde, dat 
Het bedenkelijke padt 
Dat zoo meenigh end doet schrejen, 
Mij met lieffelijk verleijen 
Soud' door aller weelden oest, 
Brengen daer jck wezen moest 1 
Woorden maghtigh om besweeren, 
Quaedt van bujtene te leeren, 
Zijn nojt opgezocht door mij, 
Wt Armidaes boekerij . 
Nojt en heb jck neus gesteken 
liJn de snoo bibliotheken 
Van Medea', oft Cirçe. Trek 
Om van v lees te maken spek 

TRANSLITTERATIE 

vs. 13 Adlaer en de marginale aantekening niet in afwijkend schrift, maar 
onderstreept. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. *7 [- Tot het wonderlijke woordt][ -~Om te houden:;:' ] 
vs. 13 [a+ ]<A)dlaer (?) Er is geen reden om aan te nemen dat de onder

streping van Adlaer in de t ekst eerder en met een ander doel werd 
aangebracht dan om te dienen als verwijzing naar de toegevoegde 
marginale notitie. Onderstreping was ook Hoofts n ormale systeem bij 
de notering van open varianten in margine. Vgl. ook bij vs. 178. 
Brandt bracht later n og de volgende wijziging aan: 
[-anagramma]~tLetterversetting van:;:'. H et verwijzingsteken t 
bracht hij daarbij tevens aan vóór Adlaer in de tekst. De editie·1671 
heeft: Letterverzetting van Alaard. (echter met * in plaats van t 
als verwijzingstekens). 

vs. 14/15 fol. 63R/63V. 
vs. 19 Soud[ -e]<apostrof) door 
vs. 25 ne[-- + ]<u) s - H erstel van een verschrijving? H et is echter, bij 

vergelijking met mij in vs. 81, niet uitgesloten dat Hooft, in plaats 
van neus, mi(jJ begon te schrijven, waarna hij de laatste poot van 
de m omvormde tot een e en de i gebruikte voor de u. Dus: 
[m+ l<ne) [i + l<u )s. 



(30) 

(35) 

(40) 

(45) 

(50) 

HOOFTS "KOELTE VAN ANTWOORDT" 

Had jek nojt. En zoo mijn gorgel 
Die ghij prijst al wa er 't een orgel 
IJ et kolaehtighs heeft gesejdt, 
'T moest mij wezen aengewejdt. 
Speelnoots vande groote dieren 
Die het hemelhol beswieren, 
'T vollek dat den grooten kreeft 
Oft den s tier bereden heeft, 
En die woeste slang van starren 
Onder 't óóghe kijken darren, 
Waer de man om met de Maen 
En haer geesten om te gaen. 
Mij zoud', midden onder 't kallen 
Lichtelijk de moedt ontvallen, 
Zagh jek hooren maer, oft start. 
'K ben een zoetemellex hart. 
Dies v paste best het vloeken. 
'T zingen moght ghij eens bezoeken, 
Dat zijn woordt meê reêlijk doet; 
H ebt ghij tot geen zeggen moedt. 
Laet voor Machtelt nooten kraeken 
Die vw meesterschap versaeken 
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TRANSLITTERATIE 

vs. 38 Tussen Onder ' t en óóghe staat een (misschien later toegevoegde ) 
komma. Diende d eze slechts om aan te geven dat de over oorspronke
lijk d' (zie m anuscriptologische aantekening) heengeschreven 't die 
de eerste ó van óóghe raakt, niet als met óóghe aaneengeschreven 
gelezen diende t e worden? In dat geval is het geen interpunctieteken 
maar slech ts grafisch scheidingsteken . 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 30 ghij [ , ..... + ]<p ) rijst 
vs. 38 Onder [d' + ]<'t) óóghe 
vs. 40/41 fol. 63V/64R. 
vs.49 Laet voor [-haer die ] ~[m+]<M)achtelt (?)~ [-~de~ ] nooten 

- D e volgorde der wijzigingen is niet duidelijk. Mogelijk: 
(a ) voor haer die ~de~ nooten m et de voor die als open variant 
(b) voor [-haer die]~Machtelt~ [- ~de~ ] 

Mogelijk is echter ook dat Machtelt interlineair werd toegevoegd ter 
vervanging van het - dan n og niet doorgehaalde - voor haar.
Laet Machtelt die/de nooten kraeken. D e plaats waar Machtelt staat 
spreekt niet tegen deze hypothese. In dat geval zou als voorfase van 
d e definitieve redactie gelezen dienen te worden: 
(b) Laet voor h aer/Machtelt die/de nooten kraeken m et als open 
varianten I) voor haer of Machtelt en 2) die of de (nooten). 
Bij de definitieve keuze werd dan echter niet voor haer maar haer die 
m et één streek doorgehaald en tevens het interlineaire de geschrapt. 
Of d e hoofdletter van Machtelt over een kleine letter m werd heen 
gesclu'even is onzeker. 
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(55) 

(60) 

(65) 

(70) 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

l/Jn de min, daer A, be, çe, 
Hoogher is als effen, E. 
Hiet de straelen, die van bujten 
Op vw staelen oogh afstujten 
Nevens 't helst van vw gezicht 
Vinnigh vlieghen in haer licht: 
Even als de spieghel draejen 
Doet, de Maen oft zonneraejen, 
Heenen, daerse 't aensight wendt; 
En de klaerste kijkers blendt. 
Lichtlijk zoud 't dat licht verpeutren, 
Dat haer harssenen aen 't leutren 
Raeken moghten meê, gelijck 
'T riedt doet aen de v olewijk, 
Dat van boven t' onder schier" beeft, 
Als de gootlingdonder vier " geeft. 
Moghelijk (wie weet?) door deesen 
Dat zij raekte t' overleezen 
Vwer swarte klachten gról; 
En die bijbel in haer bóI. 

TRANSLlTTERATffi 

vs. 51 Voor Mlmin zie de manuscriptologische aantekening. H et resultaat 
van de overschrijving is op zichzelf genomen toch niet geheel over
tuigend een hoofdletter, evenmin als in Mimeer in vs. 77. 

vs. 61 H et is niet uitgesloten dat ook bij zoud een apostrof gelezen moet 
worden: zoud' 't. Daar Hooft in zijn handschrift echter grafisch onder
scheid maakt tussen een voorgeplaatste en een achtergeplaatste 
apostrof, respectievelijk ' en ' geschreven, zouden hier dan de twee 
opeenvolgende apostrofs van plaats verwisseld zijn. Er staat nl. 
zoud' 't. (soud zonder apostrof in vs. 75, zoud' met apostrof in vs. 84, 
85 en 86. Vgl. ook de manuscriptologische aantekening bij vs. 19.) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 51 liJn [-het]<Çde;;:' [m?+ l<M/m) in - Het is dus niet zeker of met de 
overschrijving wijziging tot majuskel werd beoogd ofwel alleen letter
verduidelijking, waarvan vergroting het gevolg was. Het is echter 
onduidelijk waarom verduidelijking nodig geweest kan zijn. De editie-
1671 heeft onderkast-m. Zie ook bij vs. 77 en 238. Vgl. de bespreking 
door W. Gs H ellinga van de wijziging [h+ 1<8)ij in vs. 12 van Sal 
nemmermeer gebeuren in zijn artikel Verbi}sterend spel in Maatstaf 1 
(1953/1954) en wel op p. 431-432. 

vs. 52 Ho<o)gher (?) 
vs. 64 [ -aen] <Çaen;;:' 
VB. 66167 fol. 64R/64V. 



(75) 

(80) 

(85) 

(90) 

TRANSLITTERATIE 

HOOFTS "KOELTE VAN ANTWOORDT" 

Lukt dat, 'K wed z' wt vrees voor vallen 
Vande smalle burreghwallen, 
Voor de beste bujrt aenschouwt 
'T lof der linden in 't voorhout. 
Lichtlijk dat ha er niet soud vaeren 
H et vervaeren, door de bam'en 
Van 't onminnelijke meer 
Dat 'er lejdt in 't Lejder v eer. 

Vastaertje beleefde baesje, 
Wilje nu jujst op een aesje 
Weeghen, wat jck mij mishad, 
Doen jck v t e brujloft bad, 
Aen des IJs en Aemstels zóómen 1 
Zegtme, wie zoud' darren dróómen, 
Wie zoud' darren dencken, dat 
O(o)ghenvlam zoud' konnen vat 
Op vw schootvrij borsjen vinne' , 
Daer de Baerelijke Minne 
En sijn schicht nojt meer op dee, 
Als een taeije Dorrepee 1 

Hebben niet als duistre kleuren 
Moghen vwen hujt gebeuren, 
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vs. 71 ' I( (sic; met majuskel) - Vgl. de manuscriptologische aantekening. 
vs. 74 Strikt genomen is hier geen zekerheid of Voorhout inderdaad wel met 

een h oofdlett er geschreven is. (De editie ·1671 heeft voorhout met een 
kleine letter. ) 

vs. 77 Voor J.l1/meer zie de manuscriptologisch e aantekening. H et resultaat 
van de overschrijving is op zichzelf genomen toch niet geheel over
tuigend een hoofdletter, evenmin als in M/min in vs. 5I. 

vs. 86 O(o)ghenvlam - Zie de manuscriptologische aantekening. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 71 <Lukt dat ,> ' I( wed [-zij dan,] <;z'~ wt vrees 
Dus: (a) ' I( wed zij da n, wt vrees 

(b) Lukt dat, ' I( wed z' wt vrees - waarbij de hoofdletter K 
niet werd gecorrigeerd tot een kleine letter. Lukt dat, werd 
vóór de regel in de marge toegevoegd. 

vs. 75 Lichtlijk dat haer [-het] niet soud vaeren /j H et vervaeren 
vs. 77 't onminnelijke [m + ]<M/m >eer - Vgl. bij vs. 51. De editie-1671 

heeft onderkast-m. 
vs. 82 bad<komma> [ -vraagteken] 
vs. 86 De hoofdletter 0 van Ooghenvlam is dusdanig aangedikt dat daarmee 

misschien beoogd werd de erop volgende 0 te doen vervallen . 
zoud' [,..." + ]<ko >nnen (?) - Misschien werd ka slechts bijgewerkt. 

vs . 88 de Baerelijke [m + ](M)inne 
vs. 92/155 fol. 64V/65R 



100 

(95) 

(100) 

(105) 

(110) 

(115) 

(120) 

(125) 

(130) 

TRANSLIT1'ERATIE 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Neemt daar inne geen verdriet. 
Koop en zal dat breeken niet. 
Vaaken zagh ik 't meisjen tasten 
Naa de karssen bruinst van basten. 
'T heeft zoo wel verstandt daar of, 
Als de grootste van het hof. 
Zy behoeft u niet te bleeken. 
Bruin by blank best af kan steeken. 
Laffe schilders vinden 't hart. 
Konstigh diept men wit met zwart. 

Hebt ghy niet te veel van duiten 1 
Dat doet meenigh huwlijk stuiten. 
Maat in geldtkas luidt zoo wel 
Niet, als maat in zangkappel. 
Maat in zwijgen, maat in kallen, 
Maat in wijs zijn, maat in mallen, 
Maat in spijze, maat in drank, 
Maat m stilstaan, maat in gank, 
Maat in winnen, maat in waaren, 
Maat in spillen, maat in spaaren, 
Maat in moede, maat in min, 
Maat in zuchte, maat in zin, 
Maat in slaapen, maat in waaken, 
Magh men niet voor schaadlijk laaken. 
Overmaat van moony baat 
Om te worden meisjens maat. 
Wil je jaagen zulk een wilt je, 
Laat haar, door uw gulden brilt je, 
Niet kleen zandt, oft ander gruis, 
Of de schoonheidt van een luis, 
Maar tot onder in den rijken 
Welgespekten geldkist kijken: 
'K wed u, dat dukaat en kroon 
Straalen als mijn bruiloftstroon. 
Kondt ghy 't glaasjen daar naa zetten 
Dat goudtguldens pistoletten 
Werden, 't waar noch wel zoo goedt. 
Zelf de Mingod, weet ghy, moet 
Hebben, zoo hy brandt zal stichten 
Goude doppen aan zijn schichten. 

vs. 93-154 naar de editie·1671, p . 296-297. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 93-154 zijn niet in handschrift overgeleverd. Zie de Inleiding tot de teksten. 



(135) 

(140) 

(145) 

(150) 

(155) 

(160) 

(165) 

TRANSLITTERATIE 

HOOFTS "KOELTE VAN ANTWOORDT" 

Belght u dan niet dat ghy zoudt 
Weenigh opdoen zonder goudt. 
Laat van geene zeedigheiden 
U altoos zoo ver verleiden 
Dat ghy minder zegt als 't is. 
Dat waar 't heele doelhuis mis. 
Veel van lettren te gewaagen 
Die ghy hebt te lijf geslaagen, 
Weet ik nauw, of't is geraên. 
Letters doch voor letters gaan, 
En zy letten meest de vrouwen, 
Heb ik Katzen les onthouwen; 
Die ten oorlogh heeft het boek 
Doen ontzeggen van den doek. 
Eevenwel en zoudt niet deeren, 
Dat gh' haar averechts kondt leeren 
T'zaamenspellen tot een stem, 
Uw' hooftletters K, V, M ... . 
Maar wie plagh dus voort te stuiven 
Als ik doe? die zoek te schuiven 
Van my huwlijkmaakens last: 
En, ik hijlikmaak al vast. 

'T welck, wanneer 't mij schoon moght voeghen, 
Schaemte moest nochtans mij wroeghen, 
Dat jk onderwijz, die wis 
Over al mijn wijzer is. 
Venus kindt de loose stooker 
Betren pijl in vwen kooker 
Vinden kan, dan jck v zen; 
Al en waer het maer vw' pen. 
Ghij zegt; zij zich niet begeeven 
Dar te lucht, om hoogh te sweeven, 
En maer maetelijke vaert 
Weet te maeken bij der aerdt. 
Schoon, men schill' 'er af de veeren, 
'T vlieghen zal zij niet verleeren 
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vs. 155 vlgg. weer naar het handschrift (vs. 93-154 naar de editie-167l). 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 135/136 editie-1671, p. 296/297. 
vs. 155 De voorafgaande vss. 93-154 niet in handschrift overgeleverd. Zie 

de Inleiding tot de teksten. 
vs. 155-180 fol. 65R. 
vs. 162 Al en woor [-jk maer (e/v?)] het moor vw' pen. 
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(170) 

(175) 

(180) 

(185) 

(190) 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Aerdend' altijdt nae de grondt 
Daerze, doen ze wies, in stondt. 
Jae, dat meer is, als ze speelen 
Voer ten hemel, nae te queelen, 
Lejd' jck haer noch toe, den s wan, 
Die ha er aen zijn wieken wan. 
Woordtjes zoud zij op die wijzen 
Lichtelijk zoo hoogh doen rijzen 
Dat het galmen werd' geh66rt 
Tot ontrent den hooghen óórdt. 
~ochten opgezonge spraekken 
'T Camperhooft die ooren maeken, 
Daer ghij wilt dat jk bij vat; 
Wel bequam v 't hoefslaghnat. 
Want al kout ghij, oft vw' lippen 
Niet en hadden moghen stippen 
Jn 't gewiekte paerdt zijn bron; 
Nojt in mij dat koomen kon. 
Recht daer tegens, ben jck reede 
Op een lutjen nae, bij eede 
Te verklaeren, dat ghij n6jt 
Zoo veel wijns en hebt gep6jt 
Als van de se vocht geslobbert. 
'K zeg, ghij hebt 'er in gelobbert; 
Jae ge dompelt vwen krujn. 
D' afgeloope droppen bruin 

een plaets aen 't IJ 
tot Amsterdam. 

(195) Van het smetten vwer haeren, 
Ghij in eenen p6t vergaeren, 

TRANSLITTERATIE 

vs. 178 hooghen 66rdt en de marginale aantekening niet in afwijkend schrift, 
maar onderstreept. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 175 Woor[begin van een t+ ]( d) tjes (1) 
vs. 178 Er is geen reden om aan te nemen dat de onderstreping van hooghen 

66rdt. in de tekst eerder en met een ander doel werd aangebracht dan 
om t e dienen als verwijzing naar de toegevoegde marginale aantekening. 
(Vgl. bij vs. 13.) Het verwijzingsteken t in de tekst voor hooghen en 
in margine voor een plaets zal ook hier, evenals in vs. 13, van Brandt 
afkomstig zijn. De editie-1671 heeft: een plaats aan 't Y, tot Amster
dam. (met t als verwijzingsteken). 

vs. 180/181 fol. 65R/65V. 
vs. 183 [-dat]~oft;;;' vw' lippen 
vs. 184 [-Nauwlijx]~Niet en;;;' hadden 



(200) 

(205) 

(210) 

HOOFTS "KOELTE VAN ANTWOORDT" 

Wel poëetsch en potzigh, gingt, 
En ons smeeren aen, voor inkt. 
Goedt hebt ghij dan blonde kujven 
Met poëetsche schaft te krujven 
Datze blijder bfklinken schier, 
Als de kant van vw papier. 

Welgeschaepe zijn vw leden . 
Treffelijke tooverreden 
Dunken vwe letters mij 
En vw starrekijket'ij. 
Maeken kundt ghij groot getokkel, 
Met vw' ongeknoopte knokkel, 
Die de snaer manieren leert. 
En vw keel is wel gesmeert. 
'T rollen van vw koppelrijmen 
Heeft de kraft van afgod Hij men. 
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TRANSLITTERATffi 

vs. 200 Misschien moet pöeetsche gelezen worden. 
vs. 201 b jklinken - Zie de manuscriptologische aantekening. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 197 W e[e?+ ]( 1) - Begon Hooft Weer te schrijven? 
poëets [h + ](ch > -
Boven de tweede e is iets doorgohaald, misschien een onwillekeurig 
inktspoor, mogelijk echter ook een trema, dat da n, gezien de schrijf. 
gang, hoek èn ductus, als boven de eerst e e bedoeld gelezen kan worden. 
Indien het inderdaad een trema was, heeft Hooft dit naar voren 
v erplaatst en wel dusdanig dat het thans achter de 0 staat. De beo 
doeling kan daarbij echter geweest zijn het slechts duidelijker boven 
de éérste e t e plaatsen. V gl. echter vs. 200: pöeetsche(?) 
potzigh, gingt, - Zie bij vs. 198. 

vs. 198 En ons smeeren aen ( komrna> voor inkt. (?) - H et handschrift geeft 
hier m eer aanleiding om de twijfel ten aanzien van h et al of niet 
toegevoegd zijn van de komma t e uiten dan in vs. 197 bij de komma 
tussen potzigh en gingt. 

vs. 199 h ebt ghij dan [- (sjsc ?) ]blonde kujven - Copiëerfout? Begon Hooft 
schaft uit vs. 200 t e schrijven? Of de beginletter van een variant voor 
blonde ? Dan werd mogelijk s of sc van schoone doorgehaald. 

vs. 201 Niet uitgesloten is: Dat[s + ]( z>e ( ?) - Anders werd slechts letter· 
verduidelijking van de zondernomen. 
[,-.., + ]( b >linken (?) - Mogelijk slechts letterverduidelijking. Het is 
echter niet uitgesloten dat een c of een k werd overschreven . Strikt 
genomen is het ook niet geheel uitgesloten dat een oorspronkelijke b 
werd overschreven met een k. 

vs. 210j211 fol. 65Vj66R. 
vs. 212 In Hijmen aanvankelijk toch een teken y geïntendeerd? 
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(215) 

(220) 

(225) 

(230) 

(235) 

(240) 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Windt zijn meisjes. 'T moest 'er gaen 
Zeldzaam, bleefz' in 't vriesgat staen. 
Zegt ghij dat vw gaeven meer" zijn 
Niet als van haer glans de weerschijn 1 
Goedt. Het is wel eer geschiedt 
Dat van weerschijn ijs ontliet. 
Zoud' het als een ooven gaepen, 
Dat ghij zijt van haer geschaepen 1 
Dat waer veel. De liefd' is sterk, 
Die men leidt op eighen werk. 
Vlejdt ghij mij om Alaerds vleijen 1 
Een aptekeker, aen 't bereijen 
Had den dagh van doen; niet min. 
Zoo veel krujen gaen 'er in. 
Al 't gelaetje stond belaentjes; 
Halve zuchjes, heele traentjes ; 
Stompe kusjes, lonkjes sneêgh; 
'T meeste zejd' hij, als hij sweegh. 
'T vier en moet hem zeer niet bijten, 
Die zoo lujde brandt kan krijten, 
Door een keel, daer hitt' in haert, 
Wil geen' stem me bovenwaert; 
Dacht jck; in 't gelaet van deesen 
Kunnen enkel' ooghen leesen, 
Wat in 't hart geschreven staet. 
Vaert ghij in den h aegh zoo, m aet 1 
Kunt ghij daer in 't voorhooft schettren 
Duidlijk zjen de duistre lettren 

TRANSLITrERATIE 

vs. 224 aptekeker (sic) - Vgl. de manuscriptologische aantekening. 
vs. 240 Zjen (sic) - Vgl. de manuscriptologische aantekening. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 221 

vs. 223 
vs. 224 

vs. 231 
vs. 233 
vs. 238 

vs. 239 

vs. 240 

De liefd[-e]~apo8trof~ is - Misschien tevens: 
[I + ]<L) iefd[ -e ]~apo8trof~ 

[-Dat ghij vleidt] ~Vlejdt ghij mij~ om 
De fout in aptekeker is gemarkeerd met een rood streepje onder de 
eerste ke; door Brandt of een ander in enige voorfase van de editie-1671, 
waar apteeker staat 1 
niet [-nij 1] bijten, 
een keel <komma) daer (1) 
[m+ ]( M?) aet - Mogelijk werd slechts verduidelijking van de m 
beoogd. 
K[o? + ]( u ) nt ghij - Mogelijk werd slechts verduidelijking van de 
u ondernomen. 
z[--+ ]( j )en - Mogelijk werd een verschrijving in oorspronkelijk i 
hersteld en "verduidelijkt" tot f. 



(245) 

(250) 

(255) 

(260) 

(265) 

(270) 

TRANSLITTERATIE 

HOOFTS "KOELTE VAN ANTWOORDT" 

Van het harte, koopt ghij geen 
Glas, geen glas? Jek denk wel neen. 
Glas en Cristalijn tot brillen 
Moet ghij hoopen gelds in spillen, 
Zoo ghij 't hart eens op wilt slaen 
En doorsien de binneblaên. 
Alacrds woordelooze praetje 
Meest heeft wtgekipt het J aetje, 
Dat wat laegher als mijn króp 
Lagh als in een ijsendóp. 
Evenwel jk kan nict zeggen 
Dat ghij 't ook zoo aen moet leggen. 
Hachelijk waer zulk een raedt. 
Wat weet jek hoe zij 't verstaet? 
IJdereene moetmen zoeken 
Naer haer aengezieht te doeken. 
Mislijk oft zij waer gestelt, 
Op wat woorden voor haer geldt. 

Vastaertjen, hoe 't zal gelukken 
Zoud' mij konst zijn wt te drukken, 
Altijd is het vraeghen vrij 
En het weighren staet 'er bij. 

Zoudze zulk een' storrem afstaen? 
Neenze: zietgh' haer voor zoo straf aen? 
Jacze: zij gelooft te laeuw. 
Neenze: Vastaert is te gaeuw. 
Jaeze: z' heeft geen' zin in zoenen. 
Neenze: Minnezon doet groenen. 
Jaeze: z' hangt haer' moeder aen. 
Neenze: dat kan over gaen. 
Jaeze: z' is te jong van jaeren. 
Neenze: jongî'e zietmen paeren. 
J aeze: zij zoekt maeghdooms lóf. 
Neenz': een ijder steekt nae 't hof. 

vs. 273 maeghdoomslóf (?) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 244/245 fol. 66R/66V. 
vs. 256 [-Nae (zJh?)] Naer haer 
vs. 272 Neenze: [-jonger]~jonire~ zietmen [-'t klaeren.] paeren. 
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vs. 273 Jaeze : [-wt maeghdooms zoeten lóf.] zij zoekt maeghdooms lóf. 
vs. 272-273 dus eerst: Neenze: jonger zietmen 't klaeren. 

Jaeze: wt maeghdooms zoeten lóf. 
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(275) 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Jaeze: z' heeft te veele kr66nen. 
Neenz': hij magh de zijn wel t66nen. 
J aez': hij heeft der daeghen veel. 
Neenze: 't is het passe scheel. 

'K magh hier bij een spelt je steeken. 
(280) Als 't v moght aen jae gebreken 

Lijden zoudt ghij, zoo jck meen, 
Vastaert, v met dus een neen. 
Zoetjes, toef wat: noch een woordtjen 
J ck v bijten moet in 't 66rtjen, 

(285) Dat mijn h66fjes rammelrad 
Schoontjes schier vergeten had. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 275 z[ -begonnen e](apostrof) heeft 
vs. 278 Neenz[apostrof+ ](e) - D e oorspronkelijke apostrof is in het eind· 

resultaat een onderdeel van de e. 
vs. *279 Hooft schreef onder vs. 278 eerst zonder in te springen ' K magh h, 

haalde dit door en corrigeerde deze (copiëer?)fout door op een nieuwe 
regel er onder het vers wel te laten inspringen . 

vs. 280 [0 + ](g)ebreken (?) - Mogelijk begon Hooft dus ontbreken t e schrijven. 
vs. 282 [-zulk(en ) [-een] neen.] dus een neen. 

Dus: (a) zulk een neen. 
(b) zulken neen. 
(c) dus een neen. 

vs. 283 ( Zoetjes, toef wat) [ -Toef wat, Vastaert]: noch een woordtje(n)(?) 
- Zoeties, toef wat werd vóór de regel in de marge toegevoegd. 

vs. 284 [-Moet jck bijten in (v?)] Jck v bijten moet 
in 't óórtje[komma? + ]( n ), (?) 

vs. 283-284 dus eerst: 
Toef wat, Vastaert: noch een woordtje(n) 
Moet jck bijten in (v?) 

vs. *285a Dat met al mijn lijmerij 
vs.*286a Jck vergat ten (,.....,?) 

Mogelijk werd li;'meri;' in vs. *285a gewijzigd tot li;'men : 
lijme[r+ ](n)[ -ij]. De reden daartoe is dan duister. Mogelijk ook 
betreft het hier slechts bedrieglijke haaltjes van de latere doorstreping 
van beide regels. 
Het is mogelijk dat Hooft na ten in vs. *286a nog een woord begon 
te schrijven, dan echter na meer dan normale spatie. Het kan ook zijn 
dat hij de open gebleven ruimte onder li;'meri;' slechts met krullende 
krassen opvulde voor of bij het later schrappen van beide regels. 

Achter deze verzen schreef H ooft vervolgens: 
vs. *285b Dat mijn hoof jes rammelrad 
vs. *286b Schoontjes schier vergeeten had 

Eerst daarna haalde hij zowel de vss. *285a en *286a als *285b en 
*286b door. 



(290) 

HOOFTS "KOELTE VAN ANTWOORDT" 

Spreekje 't mejsjen blond van ham'en, 
Past vooral haer te verldaeren 
KlaCl'der, dan ghij t mij bediedt, 
Vastaert, oft ghij 't meent oft niet, 

1623, 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKEN I NGEN 
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VS . 285-290 D aar onder vs. *286 geen ruimte m eer was op de bladzijde en 
ook rech ts van de vss. *285b en *286b onvoldoende ruimte op de 
bladzijdo was overgebleven voor d e 6 slot·verzen, die Hooft misschien, 
als hij - hetgeen hoogstwaarschijnlijk is - van een "klad" af werkte, 
nie t in zijn legger had en eerst nu concipieerde, vouwde hij h et (buiten)
diploma open en schreef d e 6 slot-verzen geheel rechts onderaan over 
de diploma-vouw h een, zodat een deol van d eze versregels links onder
aan op fol. 63R kwa m. Achter vs. 284 en voor 285 bracht hij (of eerst 
later een ander) oen driehoekje als verwijzingsteken aan. T oen later 
ten beh oeve van het zetten of corrigcron van do oditie ·1671 d e diplomata 
d oormidden wOl'den gedeeld tot losse folia, werd d e linker bened enhoek 
van fol. 63 met de slotverzen aan fol. 66 vastgelaten. 

Onderschrift: H et jaartal 1623 staat onder h et rechter k olommetje van d e laatste 
6 verzen. 

VARIANTEN IN H UYGENS' AFSCHRIFT van do laatste 8 verzon, voorkomende in de 
kopij voor d e Otia van 1625, hs. K on. Ale XL-a-1623-15(B), fol. 4R. 

vs. 283 [Z + J<S>oetgies (of: [S+J<Z» ... wat komma ... woor[t+J<d>jen 
(of: [d + J<t » komma (Otia 1625 heeft Soetjes en wOO1·djen ). 

vs. 284 en 285 Op 001·tjen en hooties geen aksanten. 
vs. 286 Sch oon t jes komma schier komm,a . .. had punt komma (De beide 

k omma's zijn misschien toegevoegd.) 
vs. 287 Spreeck je 't Meisje blondt van ha [ren + l <cre>n, 
vs. 288 _" voor al[ - IJ _ . . verlda<e>ren komma 
vs. 289 Klaerder geen komma . . . 
vs. 290 Vastaert geen komma .. . In m a rgine bij Vastaert, dat is onderstreept: 

Ca[(sjf?) + J<pit>aeltgiens., vermoedelijk gecorrigeerd i.v.m. het plaat
sen van de aanwijzing Dit in Casijff. in margine bij het geheel van de 
acht verzen die in "Italiaans" schrift zijn gesteld, t erwijl het boven 
schrift in "Duits" schrift is geschreven. 



VIER EN VLAM EN KOELTE VAN ANTWOORDT 

A. Inleiding 

Op 26 november 1623 was Huygens aanwezig bij de huwelijksvoltrekking 
en de bruiloft van Tesselscha en Allert Jansz. Crombalch van Alkmaar. 
(Worp II, 42, notitie van Huygens onder zijn gedicht Aen de Heeren 
van Asperen ... ). 

Daar ontmoette hij Machteld van Campen, dochter van Cornelis van 
Campen en Catharina QueeckeI. Huygens is onmiddellijk en vermoedelijk 
oprecht verliefd op Machteld geworden, maar zij bepaalde haar keus op 
een ander. (VgI. Amstelodamum, jrg. 44, p. 99.) 

Huygens dicht dan op 12 december zijn gedicht Vier en vlam, met 
de ondertitel: Aen lof}. T. Visschers, niewgetroude met S. Krombalck om 
voorspraeck bij lof}. Machteld van Kampen. 

Over de hss. deelt Worp (II, 42) mee: "In 2 Hss. Het eene heeft den 
titel als boven, het andere: Vier en Vlamm. Aen lof}. Tesselschade Visschers, 
nie-gétroude; Om voorspraeck by lof}.w M. van Kapnem, evenals in Ot. 
(d.i. Otia 1625). 

In K.a. (d.i. Korenbloemen 1658): Aen lof}.w Tesselschade Visschers, 
Nieuw-getrouwde; in K.b. (Korenbloemen 1672) is daaraan nog het woord: 
J ock toegevoegd". 

Worp drukte af naar één hs., en vergeleek het andere (èn de uitgaven in 
Otia 1625, Korenbloemen 1658 en 1672). Onder dit eerste hs. zette Huygens 
plaats en datum, Den Haag 12 Dec. 1623, èn de woorden: "Om den deun". 

Vgl. hierover Worp II, 49 noot 1: "Niet in het andere HS. Maar daar
onder staan, als in Ot., de woorden: Non lecta est operi, sed data caussa 
meo. Ovid.". 

De plaats blijkt uit Heroides VIII, 47 vlgg ontleend, uit een brief van 
Hermione aan Orestes, waarin zij hem herinnert aan het doden van 
Clytaemnestra, dat Agamemnon van hem eiste en vervolgt: "Ik wou 
wel dat je je dapperheid getoond had in een betere zaak. De reden om 
dit te doen heb je niet zelf gekozen, het werd je opgedragen (nI. door de 
god Apollo)". Huygens veranderde tuo van het oorspronkelijk in meo. 
Hij schijnt dus te willen zeggen: de reden van mijn dichten heb ik niet 
zelf gekozen, maar ik moest wel, 't werd mij opgedragen (door mijn 
verliefdheid). Ik kon geen weerstand bieden aan mijn luim, aan mijn 
verliefde bui, die mij dreef tot dit half-gemeend, speels gedicht. 

Reeds uit het hs. dus (later ook uit het "Jock" in Korenbloemen 1672) 
blijkt dat Huygens het gedicht schertsend bedoeld heeft. Zijn verliefd
heid zal zeker oprecht geweest zijn, maar ging niet diep, en woei snel over. 

De situatie is dus deze, dat Huygens in een speelse bui aan Tesselscha 
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vraagt of zij Machteld van Campen zou willen polsen aangaande haar 
eventuele gevoelens voor hem. Uit het gedicht zelf blijkt m.i. duidelijk 
het onserieuze van dit verzoek. Het is een spel, 'n vrolijk poëtisch spel 
met woorden en gevoelens. Tesselscha ging dan ook niet op het verzoek in. 
Maar zij antwoordde ook niet, doch verzocht Hooft Huygens van repliek 
te dienen namens haar, en als sprak zij. Stond haar hoofd dadelijk na haar 
huwelijk niet naar deze scherts ~ Was zij bang dat Machtelds aanzien 
geschaad kon worden door dit dichtspel ~ 

Hooft ging er wel op in. Wij worden nader hieromtrent ingelicht in zijn 
brief aan Huygens van kort na 7 Febr. 1624 (Van Vloten, I, 238) n.a.v. 
het sterven van diens vader op 7 Febr. 

Wij citeren: 
"De rijmerij ofte revelkal, daer UE van gedenkt, is mijn harssens 
ontsnapt, maer nog mijn handen niet. Ach, wat noodt UE deese 
dochter te hoof? 't en is er geen maxel nae. 'T is een geboorte, die ick 
liever te smachten had als te echten, ende zij is noch onder de ooghen 
van haer peet niet geweest, daer ze de naem af hebben zoude. Al 
valt het swaer den gek gansch af te leggen, t'is ten minsten mijn tijdt, 
om hem in de mouw te leeren houden. Maer wel magh ick leeren 
noemen, dat veel van kennen scheelt. Mij gedenkt, dat een mijn' 
goede kennis zeide tegens een jonge dochter alhier dat se waerachtigh 
fraeier van achteren als van vooren was. Alzoo dunkt mij van de 
mijne het besluit wel zoo toonbaer als 't aenheven, ende sal dat 
hieronder voeghen om te bewaerheden de noodeloosheidt van den 
arbeidt bij UE brief gedaen, om mij wt den hoofde te slaen, dat 
het vier en vlam ernst was. Mijn koelte stilt dan hiermede: (volgen 
de slotregels). Zoo UE van 't evel ziek is, daer etlijke grooten aen 
gaen, die liever dwerghen ende gelijke wangeboorten zien als recht
schaepenheidt, ick moet op UE overkomst d'eerbaere vrouwen 
slachten, die de schaemt overtreeden, om te believen dien zij lief
hebben. Ende zal de se mijne schreumte te passe koomen om te 
matighen den ijver van mijn verlangen nae de jegenwoordigheit 
Uwer E, dien God, Mijn Heere, in waere voorspoedt doe wassen ende 
in haer gunste . . ." 

Hieruit blijkt dat Hooft zijn gedicht (Koelte van Antwoordt), waar 
Huygens hem blijkbaar dringend om verzocht had (Huygens wist dus dat 
Hooft i.p.v. Tesselscha zou antwoorden), beschouwde als "rijmerij ofte 
revelkal" ("gedaas, dwaas gepraat", niet bij Kiliaan of Verdam. Sewel 
geeft revelen = to rave, to talk idly, by reason of being light-headed). 

Huygens moet deze dochter (dit gedicht) maar niet naar Den Haag 
noden. Ik zou 't gedicht (dat ik wel gemaakt heb, maar nog niet vrijgegeven) 
liever vernietigen dan als 't mijne erkennen (Hooft gaf 't gedicht ook 
nimmer uit! Dit geschiedde eerst in 1671 door Brandt). Het gedicht is 
ook niet onder ogen geweest van "haer peet" (Tesselscha), op wier naam 
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het zou komen te staan. Het wordt tijd dat ik met al die gekheid ophoud, 
ik moet dat althans eens gaan leren (wat iets anders is dan die kunst 
reeds verstaan). Ik zal je 't slot van 't gedicht (dat m.i. toonbaarder is 
dan het begin) geven: (volgen de 8 slotregels van Koelte van Antwoordt). 

Huygens is nooit meer te weten gekomen van het gedicht. Men zie 
zijn "klacht" in Otia 1625, p. 138 (na Vier en Vlam). 

"Ick beklaghe de Beminners van 't dichten, dat haer de Heere 
Drossard Hooft de antwoord onthoudt, die ick wete bij hem hier 
op gespeelt te zijn, hebbende ick self uyt sijne gunst daer van niet 
meer konnen te sien komen, als dit Slot van alles: (volgen de 8 slot
regels van Koelte van Antwoordt)". 

Hoe Huygens moeite deed om het antwoord los te krijgen, blijkt ook 
uit een brief van Jan van Baerle (broer van Suzanne van Baerle, Huygens' 
latere vrouw) van 29 Febr. 1624 (Worp Briefw. I, p. 145): 

"Ick en late niet te voorderen het gedicht van Vier en Vlam van 
mijne Heere den Drossart van Muijen, dan vruchte het swaerlyck 
becomen sullen, also hij difficulteert t selve wt syn handen te laten 
gaen; ick sal niet laten voort aen te houden ende hebbende U E te 
seijnden." 

Verder valt op dat Huygens schriftelijk Hooft uit 't hoofd heeft trachten 
te praten, dat Vier en Vlam ernst zou zijn. Maar Hooft merkt hier op dat 
dit nodeloze moeite was. Hij was daar reeds van overtuigd. Ook om dit 
te bewijzen voegt hij nu het slot van zijn gedicht toe (waarin twijfel wordt 
uitgesproken aan Huygens' oprechtheid). 

Uit het slot van de brief blijkt dat hij (Hooft) van plan is, als Huygens 
hem komt opzoeken, hem 't gedicht te tonen, maar graag doet hij het niet! 
(en blijkbaar is het er nooit van gekomen, zie het stille verwijt boven, 
in Otia 1625). 

Wat maakte Hooft zo weigerachtig om zijn gedicht aan Huygens te 
tonen ~ Was hij bang dat 't gedicht Huygens kon kwetsen of althans 
irriteren ~ In het hs. van Koelte van Antwoordt zijn een honderdtal verzen 
verdwenen. Lichtte Hooft deze voor de zekerheid eruit ~ (vgl. 't bij de 
bespreking van het hs. opgemerkte). Een andere overweging die kan 
geleid hebben tot 't niet uit handen geven van zijn gedicht, kan hierin 
gelegen hebben, dat ook Machtelds aanzien en eer in 't geding waren. 

Voor Machteld van Kampen zie men Amstelodamum, jrg. 44 (Sept. 
1957), p. 99. Dochter van "Cornelis van Campen ... en de gereformeerde 
Catharina Queeckel, die een grote bruidsschat had meegebracht. Uit hun 
huwelijk was één kind geboren, dat Machteld werd genoemd naar haar 
grootmoeder van moederszijde. Niet alleen van haar ouders was zij de 
oogappel. Huygens verloor zijn hart aan het blonde meisje bij de bruiloft 
op 23 (dit moet zijn 26 FLZ) nov. 1623 van Tesselschade, die een nicht 
van Cornelis van Kampen was (deze was eveneens op de bruiloft aanwezig, 
mededeling van Dr. J. H. van Eeghen). 



HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 111 

Naar aanleiding daarvan is zij door hem en ook door Hooft in ver
schillende verzen vereeuwigd. Zij bepaalde haar keus echter op een ander. 
Kort voor de huwelijksvoltrekking overleed zij op jeugdige leeftijd. 
Op 13 Mei 1626 (blijkens het begraafboek van de Oude Kerk; mededeling 
van Dr. J. H. van Eeghen) werd Machteltyen Korneelys van Kampen 
vrijster, wonende in de Warmoesstraat, begraven en 21/2 uur beluid. 

De bedroefde ouders, die hun enig kind zagen weggerukt, werden ge
troost door Vondel: 

"De Mai, veraard en slinks, die trof ons maagdepuik, 
o Machteld, toen zij u benijdde 't jeugdig blozen" 

(De datering Mei 1624 van haar ster van in de W.B. uitgave, II, 483 
is onjuist en berust op verwarring van Machteld met haar Haarlemse nicht, 
die in 1624 stierf. Dat zij binnenkort zou huwen, blijkt uit Vondels lijkdicht: 
"Uw geest gebluscht is, en de fackel van uw Hymen".) 

Huygens verving in zijn hs. de naam van Kampen door het anagram 
van Kapnem, Hooft volgde dit in zijn copie van Huygens' gedicht. Hieruit 
spreekt toch wel de vrees haar te beledigen. Maar zelfs zo achtte Hooft 
blijkbaar ongewenst dat zijn gedicht bekend werd. 

Huygens' gedicht is op de volgende wijze opgebouwd: 
1-6. Aanspraak, duidelijk resonerend de beginregels die Huygens schreef 

bij Tesselscha's ondertrouw (Worp II, 37): 

Tesselschade, 
Die uw' Gade 
Niet te spade 
Niet te vroegh 
Hebt gevonden, 
En verbonden 
Van de wonden 
Die hij droegh, ... 

In vers 3 vlgg. van Vier en Vlam lezen we: 

Tesselschaede, die uw' gaede 
Hebt gevonden niet te spaede, 
Hebt verbonden niet te vroegh 
Van de wonden die hij droegh; 

7-30. Inleiding met als centrale regels vs 23 vlgg.: 

Leent mij drij der tooverwoorden 
Die soo meenigh oor bekoorden, 
Drie aen 'tschoone Kamperhooft 
Dat het mijne van mij rooft. 
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In vs 31, 123, (211) en 233 volgen deze "drij ... tooverwoorden", 
ingeleid door het repeterende: Seght haer." Hiermee is de indeling van 
het gedicht door de dichter gegeven. 
32-123. Verliefd, eindelijk en plotseling. Vuur en vlam! Zijn hersens 

daveren. Beroofd van zijn verstand. Huygens noemt zichzelf een 
"Haegsche herder". Wellicht wijst dit op zijn vertaling in 1623 van 
italiaanse herderspoëzie van Tasso (Worp I, 286 vlgg.). De dichter is 
maar een half mens. (Huygens leefde reeds jaren in de arcadische 
sfeer. In 1618 dichtte hij zijn Doris ot Herdersclacht (Worp I, 116 vlgg.); 
van 1620 is een latijnse Ecloga (Worp I, 191 vlgg.) .) 

vs. 99-122: Waarom heb je, Tesselscha, me uitgenodigd 1 
vs. 123-230: Hierin wordt de vraag beantwoord, wie de dichter eigen

lijk is en wat hij aan de beminde aan te bieden heeft. Achtereenvolgens 
spreekt hij over zijn leeftijd, zijn lichamelijke gesteldheid en huids
kleur, zijn geld, zijn bemoeiingen met de letteren, zijn sterrekundige 
kennis, zijn stem, zijn snarenspel en zijn gedichten. Dan volgt er een 
samenvatting en de mening dat hij "haar schepsel is". 

vs. 231-238: Als Tesselscha meent dat ze enig succes heeft, moet ze 
haar zeggen wat Allaert haar zei, toen deze haar veroverde. 

vs. 239-266. Wat moet er gebeuren als ze neen zegt 1 Dat zal zijn onder
gang worden. 

vs. 255 vlgg. een afwegen van de mogelijkheden, van het ja en van het 
neen. 

Koelte van Antwoordt is een vrij nauwkeurige reflex op het gedicht van 
Huygens. Men lette er bij lezing wel op dat Hooft spreekt, maar dat het 
eigenlijk Tesselscha is die antwoordt. 
vs. 1- 8. Ook hier allereerst een aanspraak. Hoe is het mogelijk dat 

je in jouw omstandigheden hulp moet inroepen 1 
vs. 9- 9l. Grote verbazing over dit verzoek. 

21- 44. Ik ben toch geen tovenares 1 of een heks 1 of een sterre
kundige 1 Ik ben een zoetemelkshart. 

45- 78. Je kunt dit zelf veel beter. Opmerkingen over zang en spel 
van H., die in Vier en Vlam veel later komen: vs. 175 vlgg. 
Vervolgens toespelingen op de reis van H. (van Amsterdam 
naar Den Haag). 

79 vlgg. Reflex op de vraag waarom Huygens uitgenodigd is. De 
uitnodigster kon toch niet weten welke gevolgen dit zou 
hebben. 

vs. 91-223. 
91-102. Over Huygens' huidskleur, die voortreffelijk is. Zie Huygens' 

vs 133. 
103-138. De geldkwestie. Huygens 143 v. 

vs. 139-150. De letteren. Zie Huygens 155. 



151-202. 
203 
204-206. 

207-209. 
210 
215 vlgg. 

vs. 223-258. 
259-262. 
263-278. 
279-282. 

vs. 283-290. 
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Het dichten. Huygens 19l! 
Het lichaam. Huygens vs 211. 
Tovenaarskunsten en sterrekijkerij opnieuw. 
Huygens 215. 
De stem. Huygens 175. 
De muziek. Huygens 175. 
Reflex op: dat hij haar schepsel is. Huygens 229. 
Wat Allaert zei. 
Reflex op: als het mislukt. 
Ja of neen. 
Ik eindig. 
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Zeg nu eens eerlijk: welke zijn je bedoelingen en meen je 
het allemaal oprecht? 

B. Tekst en varianten 

Bij vergelijking van Hoof t's copie van Vier en Vlam, waarvan hier 
vanzelfsprekend wordt uitgegaan, met de uitgave van Vier en Vlam door 
Worp naar de twee handschriften van Huygens (Worp II, 42 vlgg.), 
blijken naast verschillen in spelling (bv. ae bij Hooft i.p.v. a) en inter
punctie, een aantal andere verschillen, die hier buiten beschouwing kunnen 
blijven en waarvoor men Worp's uitgave vergelijke. 

Koelte van Antwoordt werd voor het eerst gedrukt in de uitgave der 
gedichten van P . C. Hooft van 1671, door G. Brandt, blz. 295 vlgg. Brandt 
drukte het hs. nauwkeurig af, en veroorloofde zich slechts enkele spelling
wijzigingen (bv. aa i.p.v. ae). 

In het hs. ontbreken de vss. 93 tlm 154. (Brandt moet over het volledige 
hs. beschikt hebben.) Wat hiervan de oorzaak is, lijkt mij niet vast te 
stellen. Misschien vond Hooft dit gedeelte iets te scherp, te vrij (of vrij
moedig). I n 95 vlgg. kon een obscene toespeling gezien worden. De op
merkingen over Huygens' rijkdom konden hem (of anderen) kwetsen. 
Zie voorts wat in de Inleiding wordt opgemerkt over de aard van het 
gedicht in het algemeen. 
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C. WOORDVERKLARING 

J. Huygens' Vier en Vlam 

VIER EN VLAM. 
AEN JOFFR.w 
TESSELSCHAEDE 
VISSCHERS 
Nieuwgetroude met Sr. 
Alard CRombalch. 

$ 
Om voorspraek bij Joffr.w 

MACHTELD 
van Kampen. 

Teere leerling van de trouw 
Teere ... trouw - prille leerling van het huwelijk, jonggetrouwde. 

Onlanx maeghd, en onlanx vrouw, 
Onlanx - kortgeleden (zij trouwde 26 Nov. 1623, Huygens' gedicht is 
van 12 Dec. 1623). 

Tesselschaede, die vw gaede 
Tesselschaede ... droegh - Vgl. Ie strofe van Ruygens' gedicht "Aen 
JoUw. Tesselschade Vi8cher onder trouw" (Worp II, 37) vrijwel gelijk
luidend. Hij haalt dit op, spreekt haar op dezelfde wijze aan. 

Hebt gevonden niet te spaede, 
niet te 8paede - Tesselschade was 29 toen zij trouwde (geb. 21 Maart 1594), 
dus nog jong genoeg. 

(5) Hebt verbonden niet te vroegh 
niet te vroegh - Crombalch kreeg niet zonder moeite het jawoord (tevens 
misschien een toespeling, dat zij hem niet te vroeg haar gunsten schonk). 

Vande wonden die hij droegh; 
wonden - minne wonden. 

Heeft v noch in 't nieuwe leven 
D' oude vriendschap niet begeven. 
Huist ghij noch in vw gedacht 

(10) Die die hujsing als gepacht 
die hufsing - nl. van uw gedacht, uw geest. 

Jn vw vriendlijkheidt besaeten, 
Jn vw vriendlijkheidt - in uw vriendschap. 

Doe ghij eenigh bij der straeten, 
Eenigh t' hujs, en om vw bedt 

eenigh bij der straeten, eenigh t'hufs - alléén op straat en alléén thuis. 
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Met de eenigheidt bezett 
met . .. bezett - omringd, omgeven, ingesloten door eenzaamheid, 't alleen 
zijn. 

(15) Spotte met des jongens toortsen, 
des . . . toortsen- de toortsen (fakkels) van Cupido (één van zijn attributen). 

Die v doch met zijner koortsen 
Die - antec. jongen (Amor). 
doch - toch, desondanks . 
zijner koortsen - gen. enk. of mv. van zijn koortse. 

Onverbiddelijken brandt, 
Onverbiddelijken brandt - (dat. enk.) meedogenloze vuur. 

T' uwer beurten, heeft vermant; 
T' uwer beurten - op uw beurt. 
ver-mant - overmand, overwonnen (woordspeling met man!) 

Zijt ghij noch gedenkensmaghtigh 
gedenkensmaghtigh - in staat om u te herinneren. 

(20) Hoe de harten heet en jaghtigh 
hw·ten - herten en harten! 
jaghtigh - haastig, ongeduldig en ook: geil, dartel. 

Nae de beek te koelen gaen, 
N ae . . . gaen - naar de beek gaan om af te koelen. 

Die de min ten doele sta en ; 
Die . .. staen - (antec. de harten . .. ) die het mikpunt zijn van Amor, 
die door de Min getroffen zijn. 

Leent mij drij der tooverwoorden 
Leent ... - hoofdzin na de (functioneel) bijw. bijzinnen 7-22. 

Die zoo meenigh oor bekoorden, 
(25) Drie aen 't schoone Kamperhooft 

Drie . .. Kamperhooft - drie (toverwoorden) gericht aan het schone hoofd 
van Machteld van Kampen. Tevens woordspelend : gericht tot het schone 
Kamperhooft = een kade aan het IJ. Machteld woonde daar niet zo ver 
vandaan, in de Warmoesstraat, bij haar ouders. 

Dat het mijne van mij rooft. 
het mijne - mijn hoofd. 

Daer jck 't een en 't ander ba eken 
Daer . .. baeken - waar (antec. Kamperhooft) ik de twee bakens (bij kade), 
tevens de twee bakens in haar hoofd, haar ogen. 

Onversiens heb darren naeken, 
Onversiens - onvoorzichtig. 
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Oft het vier, dat blaeken most, 
(30) Blaeken, zonder branden kost. 

Oft ... kost - alsof het vuur dat (uit zijn aard) moest gloeien, zou kunnen 
gloeien zonder te branden (trans.). 

Zeght haer. Wie? Och vraeght niet verder 
Zeght haer - De punt is afbrekingsteken. Huygens laat Tesselschade zijn 
woorden onderbreken. Levendig. 
Wie? - (gij vraagt:) Wie? 
och . .. verder - Je weet het wel, ik hoef haar niet te noemen. 

Zeght haer hoe een haeghse harder 
een . .. harder - arcadische inkleding. Huygens is daar in deze jaren veel 
mee bezig.: 1618 Doris oft Herdersclachte, 1622 De uytlandighe herder. 

Hoe een overrompelt knecht 
overrompelt - (door Amor) verrast, (door liefdesaandoening) overstelpt. 
knecht - jonkman. 

Min op 't minnen afgerecht 
Min . .. afgerecht - Minder bekwaam, kundig, ervaren in het minnen. 

(35) Als zijn lammeren op 't vlieghen, 
Vrij en vaerdigh vander wieghe 

Vrij . .. vaerdigh - zonder binding door de min, vrij man en flink, paraat. 

Onbewoghen voor de vonk 
Van zoo meenigh minnelonk, 
Lonken die hij zagh haer punten 

(40) Op zijn wederliefde munten, 
die . .. munten - (zinsvervlechting) die hij hun spitsen zag richten op zijn 
wederliefde, die hem trachtten te bewegen tot wederliefde. 

En belodderen de zijn, 
Om van hun belonkt te ZIJn, 

belodderen . . . zijn - en de zijne (zijn lonken, zijn blikken, zijn ogen) 
verliefd aankijken, om door hen (= die ogen van mij) belonkt te worden. 

Eindelijk de fierer schichten 
Eindelijk . •. bién - vervolg van de lijdendvoorwerpszin; hoe ... (32). 
Het subj. van deze l.v.zin loopt van een haeghse herder (32) tot Ein
delijk (43). 
fierer - wilde, woeste, felle. 

Van haer ongemeene lichten. 
ongemeene lichten - zeldzame ogen, ogen alle andere overtreffend in 
schoonheid en gloed. 

(45) Heeft onmoghelijk gezien, 
D' onverwonnen borst te biên. 

Heeft . .. bién. - tenslotte geen kans heeft gezien (aan de felle pijlen 
van haar zeldzame ogen) de borst te bieden zonder overwonnen te worden 
(weerstand te bieden aan ... ). 
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Daer zIJn hars sen en af daevren, 
Daer ... af - Daarvan (nadruk). 
daevren - trillen, beven. 

Even als de langste klaevren, 
klaevren - klaverstengels. 

Off de helmen om den haegh 
(50) Jn een dikke noordervlaegh 

dikke - krachtige, stevige. 

Dam·om nu zijn korte nachten 
Swart' historien van klachten, 
En zijn daeghen zonder schijn 
Nachtsgelijk geworden zijn. 

Daerom ... zijn - (nadruk op Daarom). 
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Daarom zijn nu zijn korte nachten (hij slaapt bijna niet m eer) een zwarte 
geschiedenis van klachten (een reeks van klachten), en zijn zijn lichtloze 
dagen aan de nacht gelijk geworden. 

(55) Daer hem nu de wijdste wallen 
Aen den aemstel nauw om vallen, 

Daer ... vallen - Daarom vaIIen hem nu de wijdste waIIen (straten langs 
grachten) aan de Amstel (in Amsterdam) nauw. 

En de rujme ka eden schaers, 
schaers - smal, eng. 

En de bruggen vol gevaers. 
Zoo bedujslen hem de rooken 

(60) Die den hartenbrand ontsmooken, 
Zoo . . . ontsmooken - Zo duizelig maakt hem de aan zijn hartebrand 
ontstijgende rook. 

Zoo en zijn zijn' ooghen schier, 
Zoo en zien zij niet als vier: 

Zoo . . . vier - Zo zijn zijn ogen bijna niets dan vuur (en) zo zien zij bijna 
niets anders dan vuur (samentrekking). 

Zoo en kan hij niet bepejsen 
Schoon ten einde van zijn rejsen, 

(65) Schoon bij zujden ' t zujdermeer, 
Met den voorsten voet op 't veer, 
Wie hem van het IJ geschejden, 
Overtoovert heeft tot Lejden, 
En de schipper die hem braght 

(70) Staet en bedelt om zijn vracht. 
Veerman, zeght hij, weest te vreden, 
Loon voor arbejdt staet in reden, 
Maer de rede maekt geen schult 
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Voor de arbejd is vervult. 
(75) Schaemte weighert v te wenschen 

Heele vracht, van halve menschen, 
En de mensche dien ghij ziet, 
Ben jck half en daerom niet. 
Gaet de beste weêrhelft zoeken 

(80) Daer haer 't lieffelijk bevloeken 
Van den zoetsten nederslagh 
Dien ojt oogh in ooghe zagh 
Wt de(n) borst heeft heeten schejden. 
Harte zeght, komt voort nae Lejden, 

(85) 'T geldt mij noch een halve vracht, 
'T geldt hem 't leven, die v wacht. 

Zoo . . . wacht - Zo (dit is een ander zo, zonder nadruk, een vb. gevend 
van zijn totale ontreddering) kan hij niet bedenken, schoon aan het eind 
van zijn reis, (van Amsterdam naar Leiden), schoon aan de zuidkant 
van (bezuiden) de Haarlemmermeer gearriveerd, en op het punt op de 
veerschuit van Leiden naar den Haag te stappen, wie hem van het IJ 
weggegaan, overgetoverd heeft in Leiden, terwijl (n.b.) de schipper 
die hem er gebracht heeft, om zijn vracht (passageprijs) staat te bedelen. 
Veerman, zegt hij, wees tevreden (dat je geen geld krijgt) . Loon voor 
arbeid is redelijk, maar de redelijkheid stelt vast dat er geen schuld is, 
voordat het werk gedaan is. Schaamte laat u niet toe hele vracht te 
wensen van halve mensen, en de mens die je ziet, ben ik maar half en 
daarom ben ik die niet. Ga de beste andere helft (mijn hart) zoeken, 
waar de liefelijke betovering van de zoetste blik, die ooit oog in oog zag, 
haar (die wederhelft) bevolen heeft uit mijn borst te gaan. Zeg - dit 
tegen de schipper - Hart, kom meteen naar Leiden, het betekent voor 
mij nog een halve vrachtprijs, het betekent het leven voor hem die op 
u wacht. 

Schaetjen zegt ghij dat jek mijmer 
Dat vergeeftmen aen een rijmer? 

Schaetien ... rijmer? - Tesselschaatje (aanspreking), zegt gij (misschien): 
Wat ik (daar) fantaseer, vergeeft men aan een dichter? 

Kont ghij 't met een zujr besien 
(90) Aen een minnaer ook verbiên? 

Kont . .. verbién? - kunt gij het (dan, nl. als gij dat eerste zegt) met een 
zure blik aan een minnaar verbieden? 

Voeght het rijmen en het minnen 
Voeght - Voeg samen, breng bij elkaar (volgt opsomming). 

En mijn ongebaerde zinnen, 
mijn . .. zinnen - jonge, onervaren geest. 

En mijn onbejaert gemoedt 
mijn . . . gemoedt - jeugdig gemoed. 

En mijn onbedaerde bloedt 
mijn bloedt - wilde bloed, jeugdig temperament. 
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(95) En mijn' onervaeren' ooghen, 
Dunkt v dat hij min medooghen 

Dunkt . .. - reth. vraag waarbij 91-95 condit. bep. is: 
dat . .. lijdt - dat die in zijn eentje aan al die dingen lijdt minder mede
lijden dan verwijt kan verdienen? (men moet eerder medelijden met hem 
hebben, dan dat men hem iets kan verwijten). 

Kan verdienen dan verwijt, 
Die alleen van allen lijdt? 
Maer bedenkt 'er bij, vriendinne 

(100) Waer toe quam 't v in den zinne, 
D' onbedachte' onnoselheidt 
Van mijn' tegenwoordigheidt 

D'onbedaehte' onnoselheidt ... tegenwoordigheidt - de onnadenkende 
onbezonnen onnozelheid van mij zoals ik nu ben (?) 

Wt de vejle rust te haelen, 
vejle - veilige. 

Daer ghij zulke, zulke straelen 
Daer - Daarheen waar. 

(105) Om vw houwelijkschen troon 
T' uwer luister hadt ontboon? 
Vw beleeftheidt doet mij sterven, 

beleeftheidt - vriendelijkheid. 

D' eerste steen van mijn bederven 
bederven - ondergang. 

Heeft vw gunstigheidt geplant. 
(1l0) Vijandvriendelijke handt 

Vijandvriendelijke - als same~trekking op te vatten: vijandlijke en 
vriendlijke of als afleiding van copulatief vijandvriend. 

Hebt ghij d' eerste door ontslooten 
door - deur 

Om mijn broosse borst t' ontblooten, 
Hebt ghij d' eerste bijl gestelt 
Die mijn vrijheidt heeft gevelt, 

Hebt ... gevelt - conditionele "bijzinnen" bij vs. 115 vlgg. 

(1l5) Laet v d' eerste zorghe lusten 
D' eerste plaester toe te rusten, 
Over d' eerste minnekneep, 
Die mij eerst tot vwent neep. 
Och, off oock die hoogher straelen 

Och, oU ooek .. . straelen _. Och, als ééns óók de hogere (voor mij minder 
bereikbare, genaakbare) stralen van Machtelds ogen. 
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(120) Tot meêdooghen wilden daelen, 
En de voedster van mijn pijn 
Mijn geneester konde zijn. 
Zeght haer, zoete voorspraek, zeght haer, 

vODrspraek - advocate, pleitbezorgster. 

Oft zij nijdigh onderrecht waer, 
Oft ... waer - Indien zij (Machteld) gaarne ingelicht zou zijn. Nijdigh 
in de zin van gretig, fel , gaarne, enz. lijkt mij hier aannemelijk. D eze 
betekenis niet in W.N.T., Kil.; Verdam vermeldt de betekenis wel voor 
't middel·ndl., daarbij wijzend op de verwarring met niedich, van "niet" 
(begeerte). 

(125) Weetens willigh wie zich stout 
Zoo veel darrens heeft betrouwt. 

Weetens willigh . . . betrouwt - gaarne willende weten, wie stoutmoedig 
zo'n waagstuk heeft ondernomen. 

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

gebujren - dicht liggend bij, voorafgaand aan (Huygens, geb. 4 Sept. 1596, 
was toen 27). 

En de staetelijker vreughdt 
staetelijker - bedaarder, beheerster, ernstiger. 

(130) Paelen aen de tweede jeughdt. 
paelen - grenzen. 

'T welgeval van schoone leden 
Schreef hem niemandt toe met reden; 
Aen het brujnen van zijn hujt 
Kijkt de haeghsche harder wt. 

Aen . .. wt. - Aan 't donker zijn van zijn huid toont zich de Haagse herder. 

(135) Maer hij dunkt zich zelf te bloosen 
Als de morge(n)stondsche roosen 
Zedert hij den wederslagh 

wederslagh - "terugblik". 

Van haer oogh in 't zijne zagh. 
Zoo verlicht der zonnen luister, 

Zoo - Evenzo. 

(140) Aller weeghen, alle duister 
Zoo is heel de hemel schoon 
Om het bijzijn van de (joon. 

bijzijn - aanwezigheid. 

Overwight van gulde schijven 
overwight - groot, zwaar gewicht. 



HUYGENS' "VIER EN VLAlII" 

Die 't ter wereld al bedrijven 
Die . . . bed1·ijven - die alles ter wereld doen, bewerkstelligen. 

(145) Meer als noodelijke munt, 
Meer . . . munt - m eer geld dan n odig is. 

H eeft zijn' star hem niet gegunt. 
Weinigh maejen, weinigh ploeghen 
Klein bezit in groot genoeghen 

genoeghen - tevredenheid. 

En dat middelmaetigh veel 
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dat middelmaetigh veel - dat middelmatige, dat toch veel 1S (door het 
"gen oegen"). 

(150) Zijn gevallen tot zijn deel. 
Maer zijn Kampersche gedachten 
H eele daeghen, halve nachten 
Zijn zijn' schatten in 't gemoedt, 
Daer hij rijck om heeten moet. 

(155) Voorraedt van gegeete lettren, 
Om geleerde t' overschettren, 

overschettren - overbluffen. 

Schujlt 'er weinigh in zijn hooft. 
Waer het evenwel geklooft 
'T waer vol letteren te vinden, 

'T waer ... vinden - H et zou vol letters bevonden worden. 

(160) Letteren die harten binden, 
Maer met hoope van genae, 

L etteren . .. genae - letters (woorden) die harten binden, gevangennemen, 
maar met d e hoop dat die h a rten weer verlost worden (door d e wederliefde) . 

Zoete lettren M V K . 
Starrestocken aen t e stellen 

Starrestocken aen te stellen - sterrekijket·s t e richten. 

Om de fackelen t e t ellen 
(165) Om de ka ers sen gae te slaen 

Die het hemelhol begaen , 
hemelhol - h em elgewelf. 

Zijn gesifte wetenschappen, 
gesift e - verfijnde, erg moeilijke. 

Die zijn' harssenen ontsnappen, 
En de geesten van zijn oogh 

170) Weigheren haer vier zoo hoogh. 
de geesten . .. hoogh - d e zeer fijne stoffen ("spiritus" ) die uit zijn oog 
uitgaan, kunnen m et hun vuur niet zo hoog. 
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(175) 
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Maer twee helderer planeeten, 
Zijn de doelen van zijn weeten, 
En de starren, die hij schiet; 
Hoogher hemel ken hij niet. 

ken - andere hss. kent. 

Stemmestreeling, snaerenkrab bling 
Stemmestreeling - streling (van de hoorder) door de stem. 

Js een konstelijke brabbling, 
konstelijke brabbling - beuzeling, tijdverdrijf, waarvoor kennis en kundig
heid vereist is. 

Die zijn handen en zijn keel, 
Niet en kennen als ten deel. 
Maer, al stinkt het eighen roemen 

(180) Kampen kan zijn keel niet noemen, 
Off zij staet 'er af en drilt 

Off . . . drilt - Of zij staat ervan te trillen. 

Als een elsenrijs in 't wildt. 
in 't wildt - in de vrije natuur, in 't wild groeiend. 

Snaeren kan zijn handt niet raeken 
Die wat Machteldachtigh kraeken, 

(185) Off zijn vingers gaen daer af 
gaen daer af - gaan daardoor. 

Als een viervoet nae een draf. 
nae een draf - (bepaling bij "gaen") in een draf (vz. nae vreemd; niet 
in WNT.), beginnen te draven. 

Daer dan handt en keel vergaeren, 
Kampen seggen al de snaeren 
Kampen kort en Kampen lang 

(190) Zijn de nooten van zijn zang. 
Verr en verschgeraepte rijmen, 

Verr . . . rijmen - originele en nieuwe rijmen. 

Regeldicht aen een te lijmen 
Regeldicht - zo dat regel aan regel sluit. 

Hoogher sweeven als 't geberght 
Is zijn' pen te veel geverght. 

(195) Krujpen kan hij, gaen en springen, 
hij - zijn' pen (= zijn gewiekte dichtkunst). 

En gelijx der aerde zingen; 
gelijx der aerde - gelijk met de aarde, heel simpel, laag bij de grond. 

'T waeter dat de rijmers maekt 
'T waeter . . . maekt - het water van Hippocrene, de hengstebron. 
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Heeft zijn lippen nojt geraekt. 
Maer de welgevoeghde giften 

welgevoeghde - goed bij elkaar passende 

(200) Die de hemel door de siften 
sijten - zeven 

En het keurlijk ondersheidt, 
keurlijk - kieskeurig, nauwkeurig. 
ondersheidt - verschrijving voor onderscheid. 

Van een milde gierigheidt 
Over haer beminde kujven 

Over . .. kujven - over haar (M's) beminde hoofd . 

Nederwaerts heeft laeten stujven, 
(205) Kittelen zijn aendacht nauw, 

nauw - nauwelijks, of ... 

'T vlieghen wordt hem wel zoo gauw 
wordt - gewordt, valt ten deel. 

Als de bestgewiekte vlieghers 
(be Poëtelijkste lieghers ) 
En zijn afgevloghen dicht 

ajgevloghen - weggevlogen. 

(210) Rijst hem selven wt het licht. 
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R ijst ... licht - verliest hij zelf uit het oog (letterlijk: stijgt hemzelf uit 
de blik). 

Zeght haer dan hij heeft den zeghen 
Van de schoonheidt niet gekreghen, 
Noch de geestelijke gonst 
Van gesooghe letterkonst; 

Van ... letterkonst - van wetenschap, wijsheid die hij in zich heeft 
opgenomen. 

(215) Starren kan hij niet beroemen 
Van de zeeven een te noemen, 

Starren . .. noemen - Hij kan zich niet erop beroemen een van (op) de 
zeven sterren te noemen. 

Op de nooten is hij schor 
Op de snaeren vingerdor , 

vingerdor - verlamd van vingers. 

Rijmens is hij onvervaeren 
onervaeren - onkundig. 

(220) Als de ploegher in de baeren 
Als de zeeman in de terw 
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Als de blinden in de verw. 
Evenwel 't bevallijk wesen, 

't bevallijk wesen - het bevallig uiterlijk, voorkomen. 

'T rijk, het rujmgelettert wesen, 
'T rijk . . . wesen - het vol wetenschap, wijsheid zijn. 

(225) 'T speel en dat bij geen en lijkt, 
dat . . . lijkt - dat onvergelijkelijk is. 

'T zingen dat maer 't vw' en wijkt, 
't uw' - moet logisch slaan op Machteld van K. Immers, Huygens legt 
haar (Tess.) deze woorden in de mond, gericht tot Machteld. Maar 
Huygens zal, t egen alle logica in, hier toch wel in de eerste plaats aan 
Tesselschades zang denken. 

'T rijmen dat hij zelf kan achten 
Houdt hij al van vwe krachten, 

houdt ... van - ontleent, heeft te danken aan (oude feodale term - vgl. 
WNT VI, kol. 1148) . 

Kunt ghij 't schepsel van vw ZIn 

zin - gemoed, geest. 

(230) Min vereeren als vw' min? 
Min . .. min - minder schenken dan uw liefde. 

Schijntse nae de min te hooren 
Schijntse . .. hooren - Schijnt ze gehoor te geven aan de liefde(sbetuigingen). 

Vatse vaster bij die ooren, 
Vatse . . . ooren - boei haar nog meer. 

Zeght haer dan, als Alard zej, 
Zeght ... zej - spreekt dan tot haar, zoals Allard Crombalch sprak. 

Doe zijn kraghtiger gevleij 
kraghtiger - krachtiger dan de koelheid van de korsten enz. 

(235) Perste door de koele korsten 
Van vw' overvroore borsten 

overvroore - met een ijskorst overdekt. 

En vw' ij slijk' ongenae 
ijslijk' ongenae - woordspelend: ijselijke en ijsachtige hardheid, on· 
bewogenheid. 

Deede doijen in een jae. 
Deese zijn de scharpste pijlen 

(240) Die wij t' saemen konnen vijlen 
Zoo haer dan de tegenstandt 
Van een harder hart vermant 

harder - harder (dan de pijlen). 
vermant - overwint (nl. haer = de pijlen). 
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Tesselschae, hoe zal jck 't herden 1 
Ghij vergeefsche tolck te werden, 

(245) En ocharmen, jck, en jck 
Proje van mijn eighen strick. 

Ghij ... strick - Hoe (zult) gij Ct verdragen) 'n vergeefse tolk (van mijn 
gevoelens) te worden. 
En (hoe zal) ik, helaas, (het verdragen) een prooi te worden van mijn 
eigen strik. 

Zullen niet mijn eighe schachten 
Men den interest van krachten 
Keeren op het broosche bloot 

woeckerwinst 

(250) Van den schutter diese schoot 1 

(255) 

Zullen . . . schoot - Zullen mijn eigen pijlen niet met vermeerderde (ver
dubbelde ) kracht terugkeren op de zwakke naaktheid van de schutter 
die ze afschoot? 

Och, jck spel het lang te vooren, 
Lieve tolk, jck zal 't besmooren , 

besmooren - besterven (WNT i.v., m et slechts dit citaat). 

'K heb geen lauwer om de l11utz 
Tegens sulken blixembluts. 

'K heb . .. blixembluts - Ik ben niet zo 'n beroemd man, dat ik bestand 
zou zijn t egen zo'n bliksem -slag. 

Wils' haer dan in 't bloedt vermaken 1 
Jae zij : 'k zie de doodt genaeken. 
Neen zij: 't is geen maeghdendeughdt. 
Jae zij: 't is onnoosle vreughdt 

't is ... vreughdt - H et (nI. 't zich vermaken in zijn "bloed") IS een 
onschuldige vre ugde. 

Neen zij: 't moght haer naemaels rouwen. 
(260) Jae zij: droefheidt kan verkouwen. 

droefheidt ... verkouwen - droefheid (om het afwijzen) kan verkoelen, 
minder worden. 

Neen zij: 'k heb het niet verdient. 
J ae zij: om een liever vriendt. 

Foej! daer waggelt mijn vermoeijen. 
Foej .. . vermoeijen - Oei! Daar wankelt mijn vermoeden (Dit is 't punt 
waar ik niet zeker van ben). 

Tesselschae, om tijdt te spoejen, 

(265) Korte moejt voor lang bediedt, 
Korte .. . bediedt - Getroost u een kleine moeite, in plaats van een lang 
verhaal, ni. Vraag haar ... 

Vraeght haer off zij wil off niet. 

Constanter 
Hag. decemb. CIOIOCXXIII 



126 HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

C. WOORDVERKLARING 

II. Hooft'8 Koelte van AntwoordJ: 

KOELTE 
van antwoordt 

OP 
VIER EN VLAM 
van den Heere 
CONSTANTIN HUJGENS 
v orderende van 
Joffrw TESSELSCHAE VISSCHERS 
nieuwgehoude met Sr. Alaerd van Crombalch. 

v oorspraek bij J offrw 

MACHTELT VAN CAMPEN. 
Koelte Van antwoordt - Koelte niet in de zin van koele wind etc., maar 
van koelte tegenover het "vuur en vlam" van Huygens. Dit antwoord 
wil dus zijn "vuur en vlam" matigen, 'n remedie ertegen zijn. 

Nuchtre montje, minnevastaert 
Nuchtre montje - Te zien i.v.m. bastert (2), dat niet alleen Cupido aan
duidt, maar tevens een zoete wijn. Huygens wordt (schertsend) geken
schetst als iemand die zich niet pleegt te bedrinken (aan de liefde). 
V gl. minnevastaert. 
minnevastaert - = vastaert tegenover de min, jij die je wèl steeds bestand 
toonde tegen de liefde, die "onneembaar" was (vgl. WNT: "iemand die 
van de liefde niet wil weten"); vast tevens toespeling op Constantijn. 
Tegelijk vastaert als: jij die vast t.o. v. de liefde, je ervan onthoudt. 

Hoe komt v vrouw venus bastert 
Dus geloopen in het hooft, 

geloopen in het hooft - niet slechts Uw hoofd kwellen (Cupido, de liefde). 
maar tegelijk de woordspeling in "bastert" voortzettend: hoe komt deze 
wijn der liefde je zo in 't hoofd (keelgat) gelopen, hoe word je er zo door 
bedwelmd, zo dronken door. Hierbij passen de volgende vss. (4, 5), 

VARIANTEN IN HET HS. 

In het hs. bracht Hooft enkele verbeteringen aan, waarvan de volgende een be
spreking verdienen. 
Opschrift 
11 Kapnem: Onduidelijk wie dit anagram aanbracht. Ook in Otia 1625 dit 

naamverzet. Huygens vond het onjuist in 1625, toen zijn gedicht Vier en Vlam 
gedrukt werd, de familienaam van Machteld te vermelden. Men vergelijke 
de titels der twee hss bij Worp, 42, n .l. De drukkerscopij heeft eveneens de 
naam van Kapnem in de titel. Deze werd dus overgenomen in Hoofts copie. 
Misschien is de letterverzetting op te vatten als kap(pe)n em(encl.hem) = 
elimineren hem (de naam). 
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Dat v teffens zijn ontrooft 
tegens - tegelijk, met één slag. 
u zijn ontrooft - gij niet meer de beschikking hebt over. 

(5) Loddertong en troeteltaelen , 
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Loddertong - van lodder (adj.); aanlokkend, liefelijk, aanminnig, vriende
lijk; dus: tong m et 't vermogen om lokkende, liefelijke en hartver
overende woorden te spreken. 
troeteltaelen - vleiwoorden. 

En ghij huIl ep in moet haelen 
Om voor vw te houden 't woordt 

uw - U (pron. p ers. ). Opmerkelijk, i.z.v. H ooft reeds voor 1615 in het 
Granida-hs vaak p ossessief u veranderde in uw, hetgeen hij in 1636 
consequent deed . (Zie Kossmann, Ts. 36, p ag. 105, 111, 124). In zijn 
Waernemingen (nr. 66, 77) zijn u (pers. ) en uw (poss. ) scherp gescheiden. 
D e Waernemingcn zijn voor ' t grootste gedeelte van 1635-'38. Ook 
G.v.V. 1636 vertoont t elkens de verbetering van poss. u tot uw (bv. 
vs. 101, 187, 219, 340), pers. uw tot u (vs . 459). 
te houden 't woordt - 't woord te voeren, 't woord te doen. 

Afgerecht op maeghdoommoordt. 
afgerecht - naast afgericht. Bepaling bij ,, ' t woordt"; zeer geschikt om, 
bekwaam tot. (WNT I, kol. 959 bekwaam, bedreven, ervaren) . 
Er is m.i. geen bezwaar t egen opvatting a ls bepaling bij ,,'t woordt", 
ofsch oon afgereeht meestal 'n eigenschap van een persoon aanduidt, 
niet van een zaak. Zie de vbb. in WNT t.a.p. H et zou kunnen worden 
betrokken op hullep, maar dit lijkt mij in 't verband (zie volgende vss.) 
en ook uit syntactisch oogpunt geforceerd. 
maeghdoommoordt - van een maagd een vrouw te maken, m.a.w. een 
vrouw tot 't huwelijk over te ha len . 

Wilt ghij dat mijn' wóórden wóórden 
(10) Streeken, die in fujk van kóórden 

wóól'den stl'ecken - als woerden (gebruikt om vrouwtjeseenden te lokken) 
dienen. De woordspeling komt meer voor, vgl. WNT 1112, kol. 3820. 
Kil. geeft wOOl'de; Holl., Frs. j. endtrick. 

Lokken ander' enden, (mój) 
(moj) - Waarom tussen haken? De betekenis is ook niet erg duidelijk. 
(Op een mooie manier? ironisch bedoeld). 

VARIANTEN IN HET HS. 

4, 5, 6, 7 H eeft Hooft iets voor de geest gestaan als h et volgende: 
Dat ghij t effen s schijnt berooft 
Van . . . taelen, 
En ghij hullep in moet haelen 
Tot het wonderlijke woordt 
Vervolgen s heeft hij nog tot geprobeerd in 6, maar hij kwam er niet uit. De 
radicale ingreep begon bij vs. 4 : Dat u teg ens zijn ontrooft, werkte door in 5: 
Loddertong en troeteltaelen. In 6 k eerde hij t erug tot ghij (geen samentrekking), 
waarna 7 werd verbeterd door een verbum in te lassen (om te houden) en 
8 nadere bepaling werd van 't woord van 7. 



128 HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Wijzend' hun den wegh te k6ij, 
kóij - eendenkooi (huwelijkskooi, huwelijksbed). 

Daer mij in een Adlaer 16kte, anaqramma ~a" Alaerd 

Adlaer - anagram van Alaerd (van Crombalch). 

Die zijn hart jen overd6kte, 
overdókte - overgaf. Accent op óver., van óver + dokken (geven). Zie 
WNT 1112, kol. 2752. i.v. dokken dat "naar 't schijnt . .. steeds een 
gemeenzamen en enigszins cornischen klank gehad (heeft)". Dit geldt 
ook van overdokken op deze plaats m.i. 

(15) En te gijsel stelde, dat 
te gijsel stelde - als pand gaf. 

Het bedenkelijke padt 
bedenkelijke - riskante. 

Dat zoo meenigh end doet schrejen, 
end - eend (vrouw!). 

Mij met lieffelijk verleijen 
Soud' door aller weelden oest, 

aller ... oest - een oogst, opeenhoping, cumulatie van alle genietingen. 

(20) Brengen daer jck wezen moest 1 
Woorden maghtigh om besweeren, 

maghtigh om - in staat om. 

Quaedt van bujtene te leeren, 
quaedt - moeilijk (toverspreuken zijn duister, ingewikkeld). 

Zijn nojt opgezocht door mij, 
Wt Armidaes boekerij. 

Armidaes - Armida is de tovenares in Tasso's epos La Gerusalemme 
liberata, dat zij in die tijd bezig was met hulp van Hooft te vertalen 
(Van Tricht 169, Te Winkel Rep. I, 380). 

(25) Nojt en heb jck neus gesteken 
I/Jn de snoo bibliotheken 

snoo - slecht, boos (de toverboeken zijn "boos"). 

Van Medea', oft Cirçe. Trek 

VARIANTEN IN HET HS. 

13 Adlaer: a vermoedelijk in A veranderd; dit dan om te doen uitkomen dat 
hier tevens een eigennaam bedoeld werd (Alaerd). Zie de marginale aant. van 
Hooft. 

19 de e door apostrof vervangen om het trochaeïsche metrum duidelijker aan 
te geven (vgl. 221, 275). 

25 Indien neus vervormd is uit mi(j), betekent dit een verhoging van de expressivi
teit (neus steken i.p.v. mij steken). 
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Om van v lees te maken spek 
van vlees te maken spek - zoals Circe deed, die de makkers van Odysseus 
in zwijnen veranderde. 

Had jck nojt. En zoo mijn gorgel 
rJ01'gel - keel (van Tesselschade als zangeres). 

(30) Die ghij prijst al waer 't een orgel 
al waer 't - als ware 't 

IJet kolachtighs heeft gesejdt, 
kolachtighs - heksachtigs, tovenaresachtigs. 

'T moest mij wezen aengewejdt. 
(tengewejdt - aangewaaid. 

Speelnoots vande groote dieren 
speelnoots - makkers, zij die vriendschappelijk omgaan met, kenners van 
(de sterrebeelden). 

Die het hemelhol beswieren, 
(35) 'T vollek dat den grooten kreeft 

Oft den stier bereden heeft, 
dat . . . bereden heeft - dat vertrouwd IS met ... 

En die woeste slang van starren 
die woeste slang van starren - de Draak. 

Onder 't óóghe kijken darren, 
dan'en - durven; mv. (ad sensum), na 't enk. "heeft" bij 't subj. "vollek". 

W aer de man om met de Maen 
waer de man - (zo iemand) zou de aangewezen persoon zijn, zou ge
schikt zijn. 

(40) En haer geesten om te gaen. 
Mij zoud', midden onder 't kallen 

kallen - praten (toverformules uitspreken). 

Lichtelijk de moedt ontvallen, 
Zagh jek hooren maer, oft start. 

hoo1·en . .. start - van die grote hemeldieren (ook toespeling op de duivel ?). 

'K ben een zoetemellex hart . 
een zoetemellex hart - Hooft noemde Tesselschade ook zo in een brief 
aan Huygens van 7 aug. 1633 (Van Tricht, 171, Van Vloten Ir, 329) . 
B et. : Ik ben geen heldin. 

VARIANTEN IN HET HS. 

38 Aarzeling t .a.v. het genus, veroorzaakt door de uitgang -e die typerend 
was voor het vrl. In mndl. vrl. en onz. Hoogstraten geeft voor Hooft alleen 
vrl., maar vermeldt gevallen van vrl. bij Vondel e.a. (Later apocopeert Hooft 
-e van onz. en mnl. woorden (zie bv. Geraert van Velzen 1636, vs. 24, 63, 128, 
305, 356, 433 en vgl. Kossmann 114 voor vbb. uit Granida 1636, o.a. vs. 1397 
het ooghe wordt de zinnen. 
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(45) Dies v paste best het vloeken. 
u - met klemtoon. 
vloeken - bezweren (Verdam IX, kol. 653; vgl. Kil. imprecari, sinistra 
imprecari, dira imprecari, execrare, devovere). 

'T zingen moght ghij eens bezoeken, 
bezoeken - beproeven. 

Dat zijn woordt meê reêlijk doet; 
dat zi}n woordt ... doet - dat ook zijn behoorlijk effect heeft, dat ook 
een goede uitwerking heeft. 

Hebt ghij tot geen zeggen moedt. 
Hebt . .. moedt - Zo gij geen moed hebt tot spreken. 

Laet voor Machtelt nooten kraeken 
kraeken - Vgl. Vier en Vlam, 184. 

(50) Die vw meesterschap versaeken 
liJn de min, daer A, be, çe, 
Hoogher is als effen, E. 

Laet ... E. - Als ge niet de moed hebt om te spreken, zing dan noten 
("Nooten kraeken", naar Vier en Vlam 184: "snaeren . .. Die wat 
Machteld·achtich kraken"), die niet zo mooi klinken als wij van U 
gewoon zijn, noten "In de min" (liefdetonen), waarin (nI. in de min) 
A, B, C Ct heel gewone, naïeve, spontane, ongekunstelde) hoger is, van 
meer waarde dan F en E (het meer gekunstelde). 

De musicologische inlichtingen, mij door Prof. F. R. Noske welwillend 
verstrekt over deze uiterst moeilijke passage - waarvoor ik hem gaarne 
mijn dank betuig - leiden mij tot de volgende interpretatie: 
De door L.-St. I, 206 aangenomen woordspeling min = liefde en min = 

minor (mineur) is te verwerpen, aangezien de begrippen majeur, mineur 
voor verschillende toongeslachten, in Hoofts tijd onbekend waren (de 
termen durum en molle hadden op iets anders betrekking, nL op de op 
hexachorden berustende zangmethode van Guido van Arezzo, in Hoofts 
tijd nog steeds toegepast). 
Het verschil hoofdletter (A, E) en kleine letter be, ce) dient ter aan
duiding van toonhoogteverschil van gelijknamige tonen. De scheiding 
tussen de octaven lag niet steeds tussen B en C, maar ook wel tussen A en b. 
A, be, ce liggen dus hoger dan "effen E". (in onze terminologie: a, b, van 
het groot octaaf bijv. + c van het klein octaaf, liggen hoger dan e van 

VARIANTEN IN HET HS. 

49 Voorfase 1 Laet voor haer die (de) nooten kraeken lijkt mij waarschijnlijker 
dan de manuscriptologisch ook mogelijke voorfase 2 Laet Machtelt die (de) 
nooten kraeken. Deze wijkt imIners af van het trochaeïsche schema en is 
dubbelzinnig (opwekking tot Machtelt) . De correctie klopte metrisch, was 
duidelijk en vermeed bovendien de herhaling van die dat ook in vs. 50 voor
komt, en waarvoor Hooft reeds de open variant de had aangebracht. 

51 Het ligt voor de hand dat Hooft eerst In het minnen is gaan schrijven. Wat 
hem tot de wijziging bewoog is bij gebrek aan kennis omtrent het vervolg 
van wat hij eerst schreef niet na te gaan. 
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het groot octaaf). D e woorden effen E zijn een woordspelende aanduiding 
van F en E. 
Hooft spreekt dus d e aperte waarheid uit dat in de tonenreeks de tonen 
A, be, ce h oger zijn dan F en E. Aangezien het niet zijn bed oeling kan 
zijn, zulk een algemeen bekende waarheid uit te spreken, moet hij iets 
anders bedoelen (dubbele bodem). a, b, c vormen ook de eerste letters 
van het alfabet. Nu komt er iets verrassends in de uitspraak: a, b, c 
liggen immers in het alfabet lager dan f en e . D e paradox wordt opgelost, 
als we d enken aan de derde betekenis van a, b, c, nl. het eenvoudige, 
het begin (van kennis). Nu wordt in d eze tijd wel steeds zover mij bekend 
hiervoor de uitdrukking A B gebruikt (Vgl. Vondel. Aenleidinge, W.B.
uitgave , V, 486, 1'. 66, vlg.: "anders gaet m en van d e hoogh ste in d e 
laeghste schole, en op de A B banck zitten"), maar Hooft had de c nodig 
om zijn vers m etrisch t e completeren. Voorts is de keuze E door het 
rijm bepaald, terwijl de aansluitende F wel daarvóór m oest kom en 
(verhuld in "effen"). A, be, ce is dus aanduiding van het s impele, een
voudige, gebrekkige. H et zijn dan ook tonen, "die uw m eesterschap 
versaeken" ! Maar in d e min is het simpele, gebrekkige hoger dan " effen 
E". Wat wordt m et dit laa tste bedoeld? Ik vermoed: het gelijkmatige, 
onberispelijke, maar monotone . Hooft poneert de paradox: het lagere 
is in de min hoger dan het hogere, het onvolmaakte is hier bet er dan het 
keurige. Zing dus maar, al klinkt het, door je verliefdheid, niet zo mooi 
als we van je gewend zijn. V gl. thans het art. van N oske in Ts. 82. 

Riet de straelen, die van bujten 
Op vw staelen oogh afstujten 

(55) Nevens 't helst van vw gezicht 
Vinnigh vlieghen in haer licht : 

Hiet de straelen . .. licht - B eveel de zonnestralen die door Uw oogglas 
(dat gij v oor Uw ene, slechtziende oog draagt) weerkaatst worden, 
verenigd m et de h elderste stralen, nl. die van Uw (goede ) oog, fel in haar 
(Machtelds) oog te vallen. R eeds in Apr il 1623 (Worp !, 297, noot 1) 
klaagt Huygens over zijn gebrekkig gezichtsvermogen, dat hij toeschrijft 
aan 't vele nachtelijke lezen. Hij spreekt hier over zijn "gelasen oogh", 
een ,geleende hulp". 

Even als de spieghel draejen 
Doet, de Maen oft zonneraejen, 
Reenen, daerse 't aensight wendt; 

(60) En de klaerste kijkers blendt. 
E ven als de spieghel ... blendt. - Zoals de spiegel d e mane - of zonne
stralen doet draaien daarheen, waarheen hij (de spiegel) zich richt, en 
de helderste ogen verblindt. 

Lichtlijk zoud 't dat licht verpeutren, 
dat licht - vgl. 56. 
verpeutren - Nie t in Middnl. Wdb. Kil.: delinquere, offendere. Dus: 
aantas ten. 

Dat haer harssenen aen 't leutren 
dat - zodat. 
leutren - wiebelen, losraken, slap worden (vgl. WNT VIIIl, kol. 1704). 
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Raeken moghten meê, gelijck 
meé - ook (evenals de uwe reeds deden! Zie Vier en Vlam 47 vlgg.). 

'T riedt doet aen de volewijk, 
Volewijk - de buurt aan de overkant van 't IJ. 

(65) Dat van boven t' onder schier" beeft, 
Als de gootlingdonder vier" geeft. 

gootlingdonder - het donderend geschut (van de schepen op 't IJ); 
goteling = soort licht (gegoten) geschut. Zie WNT i.v. goteling, kol. 454. 

Moghelijk (wie weet 1) door deesen 

door deesen - hierdoor. 

Dat zij raekte t' overleezen 
Vwer swarte klachten gr61; 

gról - gewrok, gemor (WNT V, kol. 913). 

(70) En die bijbel in haer MI. 
En ... ból. - en Uw gedicht (die bijbel) in haar hoofd (raakte). Tevens: 
en zij (daardoor) niet goed bij het hoofd werd (WNT s.v. bijbel, 2586). 

Lukt dat, 'K wed z' wt vrees voor vallen 
Vande smalle burreghwallen, 

burreghwallen - te Amsterdam, waar zij woonde (ze zou dus bang zijn 
daar a.f te vallen!) vgl. Vier en Vlam 55: wien "de wijdste wallen Aenden 
Amstel nauw ... vallen" (t.g.v. haar blik). 

Voor de beste bujrt aenschouwt 
'T lof der linden in 't voorhout. 

't lof der linden - 't lindenloof (Zinspeling op het Voorhout waar Huygens 
woonde). 

(75) Lichtlijk dat haer niet soud vaeren 
haer .. . vaeren - zij niet zou vrezen (haar niet vrees zou aanjagen). 

Het vervaeren, door de baeren 
vervaeren - wegvaren, heenvaren. 

Van 't onminnelijke meer 
't onminnelijke Meer - de Haarlemmermeer (waar 't kon spoken). 

Dat 'er lejdt in 't Lejder veer. 
Dat 'er leidt . .. Veer - de Haarlemmermeer maakte deel uit van 't Veer 
van Amsterdam naar Leiden. 

Vastaertje beleefde baesje, 
Vastaertie - Constantijntje (vgl. vs. 1). 
beleefde baesie - beste kerel. 

VARIANTEN IN HET HS. 

7l De tweede redactie was scherper: Lukt dat i.p.v. het zwakke dan. 
75 Lijkt een eenvoudige verschrijving; het moest nog komen in volgende vs. 
77 Hoofdletter, omdat de Haarlemmermeer bedoeld wordt, eigennaam dus. 
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(80) Wilje nu jujst op een aesje 
op een aesje - haarfijn (aes = 1/200 g.) . 

Weeghen, wat jek mij mishad, 
wat ick mij mishad - waarin ik mij misdroeg, wat ik heb misdaan. 

Doen jek v te brujloft bad, 
doen - toen. (In 1636 verving Hooft overal doen door toen). 

Aen des IJs en Aemstels zóómen 1 
Zegtme, wie zoud' darren dróómen, 

(85) Wie zoud' darren dencken, dat 
O(o)ghenvlam zoud' konnen vat 
Op vw schootvrij borsjen vinne' , 
Daer de Baerelijke Minne 
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Baerelijke Minne - woordspelend tussen "baarlijke" (in optima forma, 
in eigen persoon) en "met betrekking tot Suzanne van Baerle" (met 
wie Huygens in 1627 huwde). 
Enerzijds dus: de "baarlijke" Min (Amor), anderzijds de min van de 
zijde van S. van Baerle. 

Zie over de verhouding Huygens-Suzanne van Baerle de Inleiding van 
Zang ter Bruyloft van Heer Oonstantijn Huigens, enz. 

En sijn schicht nojt meer op dee, 
op dee - op uitrichtte, vermocht. 

(90) Als een taeije Dorrepee 1 
een ... Dorrepee - Slaat op de Haagse Dorothea van Dorp, waarop de 
jonge Huygens verliefd is geweest en waarmee hij later steeds de vriend
schap bewaard heeft. Woordspeling met dorre wortel. 

Hebben niet als duistre kleuren 
Moghen vwen hujt gebeuren, 

gebeuren - ten deel vallen. 

Neemt daar inne geen verdriet. 
Neemt . .. verdriet - Verdriet u daar niet over. 

Koop en zal dat breeken niet. 

(Naar ed. - .1671) 

Koop .. . niet - Dat zal de koop niet verhinderen, de zaak geen schade 
doen. 

(95) Vaaken zagh ik 't meisjen tasten 
't meisien - het meisje in het algemeen, meisjes. 

Naa de karssen bruinst van basten. 
bruinst . .. basten - het donkerst van schil. (Vgl. Vier en Vlam, 133). 

VARIANTEN IN HET HS. 

82 Een vergissing: het vraagteken moest pas komen na de volgende regel. 
88 Hoofdletter: personifiërend Amor, Cupido. 
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'T heeft zoo wel verstandt daar of, 
Als de grootste van het hof. 

grootste ... hof - de grootst e hoveling (waarom deze vergelijking?). 

Zy behoeft u niet te bleeken. 
Zy . .. bleeken - Zij heeft niet nodig dat gij bleker (blanker) wordt (acc. c. 
inf.), voor haar is het niet nodig dat gij "bleekt" (intr.). 

(100) Bruin by blank best af kan steeken. 
best - heel goed. 

Laffe schilders vinden 't hart. 
Laffe . .. hart - (Alleen) laffe schilders enz. 

Konstigh diept men wit met zwart. 
Konstigh - volgens de kunstregel. 
diept - verdiept, doet sterker uitkomen. 

Hebt ghy niet te veel van duiten? 
Dat doet meenigh huwlijk stuiten. 

doet . . . stuiten - doet niet doorgaan, verhindert 

(105) Maat in geldtkas luidt zoo wel 
Niet, als maat in zangkappel. 

zangkappel - zangkoor. 

Maat in zwijgen, maat in kallen, 
Maat in wijs zijn, maat in mallen, 

mallen - dwaas zijn. 

Maat in spijze, maat in drank, 
(1l0) Maat in stilstaan, maat in gank, 

Maat in winnen, maat in waaren, 
waaren - bewaren. 

Maat in spillen, maat In spaaren, 
spillen - uitgeven. 

Maat in moede, maat in min, 
moede - toorn, boosheid. 

Maat in zuchte, maat in zin, 
zuchte - tegenzin, afkeer (tgo. zin lust). 

(1l5) Maat in slaapen, maat in waaken, 
Magh men niet voor schaadlijk laaken. 

Magh ... laaken - Kan men niet afkeurend als schadelijk bestempelen. 

Overmaat van moony baat 
Overmaat van moony - een zeer grote hoeveelheid geld, meer dan vereist is. 

Om te worden meisjens maat. 
maat - vriend. 
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Wil je jaagen zulk een wilt je, 
Laat haar, door uw gulden brilt je, 
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gulden brilt je - gouden kijkertje, vergrootglas, loupe; vgl. 127: 't glaesjen 
daer nae zetten: de lens zo instellen; gouden passend bij de aanschouwde 
rijkdom. 

Niet kleen zandt, oft ander gruis, 
Of de schoonheidt van een luis, 
Maar tot onder in den rijken 
Welgespekten geldkist kijken: 

(125) 'K wed u, dat dukaat en kroon 
Straalen als mijn bruiloftstroon. 

straalen ... bruiloftstroon - blinken als mijn bruiloftszetel (en dus ter 
bruiloft lokken). 

Kondt ghy 't glaasjen daar naa zetten 
Dat goudtguldens pistoletten 
Werden, 't waar noch wel zoo goedt. 

(130) Zelf de Mingod, weet ghy, moet 
Zelf - Zelfs. 

Hebben, zoo hy brandt zal stichten 
Goude doppen aan zijn schichten. 

doppen - punten, spitsen. 

Belght u dan niet dat ghy zoudt 
Belght ... niet - Wees dan niet boos. 

Weenigh opdoen zonder goudt. 
opdoen - verkrijgen. 

(135) Laat van geene zeedigheiden 
zeedigheiden - bescheidenheid. 

U altoos zoo ver verleiden 
geene . . . altoos - geen enkele, volstrekt geen. 

Dat ghy minder zegt als 't is. 
Dat ... is - Dat gij zegt minder geld te hebben, dan in werkelijkheid 
aanwezig is. Vgl. Vier en Vlam, 143 vlgg. 

Dat waar 't heele doelhuis mis. 
Dat . .. mis - Dat zou er volkomen naast zijn (doelhuis: WNT lIl, 2, 
kol. 2696: Gebouw dat bij een doelen hoort. Misschien dus hyperbolisch: 
niet slechts het doel niet raken, maar het hele doelhuis missen!) Vgl. 
de plank mis zijn. 

Veel van lettren te gewaagen 
(140) Die ghy hebt te lijf geslaagen, 

te ... geslaagen - verslonden. 

Weet ik nauw, of't is geraên . 
Veel . .. geraén - prolepsis van de semantische vulling van het subj. 
't van de objectsbijzin: of .. . geraén. 
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Letters doch voor letters gaan, 
Letters ... gaan - Lett ers gelden toch (immers) voor "letters" (hinde
raars, beletsels). 

En zy letten meest de vrouwen, 
letten - hinderen, t egenhouden. 
meest . . . vrouwen - de meeste vrouwen. 

Heb ik Katzen les onthouwen; 
Katzen - (gen.) van Cats. 

(145) Die ten oorlogh heeft het boek 
Doen ontzeggen van den doek. 

Die ... doek - die aan het boek de oorlog heeft doen verklaren door de 
vrouwen. V gl. de noot van L.-St. I, 200: Zie wellicht Cats: Houwelick, 
bI. 109, 110 (ed. 1655). Men vindt daar inderdaad op p. 110 een aantal vss. , 
die de man aanraden zijn vrouw alle geleerdheid te besparen: 
"De fronsen in het hooft, die alle vrouwen haeten, 
Sijn noodigh afgekeurt, en dienstigh naegelooten; 
Beswaert u K oetse noyt met eenigh hoogh gepeys, 
Moor geeft aen bedt, aan heert, aen tafel haeren eys. 
Laet boecken, diepe sorgh, en groote dingen blijven 
Ter plaetse daer men plagh te lesen, en te schrijven; 
Wie stoogh en buyten tijts blijft hangen aen den boeck , 
Doet onrecht aen de vrou, en smaetheyt aen den doek." 

Eevenwel en zoudt niet deeren, 
Dat gh' haar averechts kondt leeren 
T'zaamenspellen tot een stem, 

(150) Uw' hooftletters K, V, M . ... 
Eevenwel ... K. V.M . .. . - Toch zou 't geen kwaad kunnen dat gij haar 
kont leren uw "hoofdletters" (de letters die voor u de voornaamste zijn, 
nl. M(achteld) V(an) K(ampen) omgekeerd samen te spellen tot één 
woord, (nl. Cave M(achteld) = Pas op, Machteld!). 

Maar wie plagh dus voort te stuiven 
Als ik doe? die zoek te schuiven 
Van my huwlijkmaakens last: 
En, ik hijlikmaak al vast. 

Maar . .. vast - (Hooft bedenkt zich opeens: Waar ben ik eigenlijk mee 
bezig?) Maar wie draafde ooit zo door als ik, die tracht de last (moeite, 
moeilijke bezigheid) van het koppelen (een huwelijk tot stand te brengen) 
van mij te schuiven en intussen hard bezig ben te koppelen. (WNT alleen 
hi}likmaker. Smeedde Hooft uit de samenstellende afl. de, wat komisch 
aandoende, onscheidbare samenstelling hiJ'likmaken ?). 

(155) 'T welek, wanneer 't mij schoon moght voeghen, (Naar hs.) 

Schaemte moest nochtans mij wroeghen, 
'T welek . .. wroeghen - (lat. constructie) . Als dit mij al zou passen, zou 
toch schaamte mij moeten kwellen (Kil. wrooghen: urgere, torquere, 
angere) . 

Dat jk onderwijz, die wis 
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Over al mijn wijzer is. 
Over ... is - op alle gebied mijn wijzere (wijzer dan ik) IS. 

Venus kindt de loose stooker 
Venus . .. stooker - Cupido, d e sluwe brandstichter (vgl. 131). 

(160) Betren pijl in vwen kooker 
Vinden kan, dan jck v zen; 
Al en waer het maer vw' pen. 
Ghij zegt; zij zich niet begeeven 
Dar te lucht, om hoogh te sweeven, 

(165) En maer maetelijke vaert 
maetelij'ke - matige, geringe. 

Weet te maeken bij der aerdt. 
bij' der aerdt - (dicht) bij d e grond. 

Schoon, men schill' 'er af de veer'en, 
'T vlieghen zal zij niet verleeren 
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Schoon . .. verleeren - Ofschoon, ook al schilt (plukt) men er de veren af, 
(van die pen), of eerder: Men schilIe er d e veren schoon af, Al schilt 
(plukt) m en er d e veren sch oon (helemaal) af. De komma achter Schoon 
kan een aanwijzing zijn van Hooft om schoon niet op te vatten als 
voegw., maar als zinsdeel (bijw. bep. ). Vgl. een d ergelijk geval, L.-St. I, 
p. LXVI! H et vliegen zal ze niet verleren (men lette voortdurend op 
de beeldspraak pen = metonymisch vleugel die kan vliegen). 

Aerdend' altijdt nae de grondt 
(170) Daerze, doen ze wies, in stondt. 

Aerdend' ... stondt - daar zij altijd blijft aarden naar (de e igenschappen 
vertonen van) de grond waarin ze stond toen ze groeide; de pen blijft 
vliegen krachtens haar oorsprong (het dichterlijk talent blijft behouden). 

Jae, dat meer is, als ze speelen 
Voer ten hemel, nae te queelen, 
Lejd' jck haer noch toe, den swan, 
Die haer aen zijn wieken wan. 

Jae ... wan - Ja nog sterker: als ze (uw pen) spelend, zich vermeiend 
ten hem el zou varen (zich verheffen in de lucht, omhoog stijgen), zou 
ik nog van haar denken, dat ze de zwaan nazingt, die haar aan zijn 
vleugels kreeg (iemand iets toeleggen = verwachten van, beweren dat 
iemand iets heeft (een eigenschap)). Vgl. WNT i.v. toeleggen kol. 539. 

(175) Woordtjes zoud zij op die wijzen 
Lichtelijk zoo hoogh doen rijzen 
Dat het galmen werd' gehóórt 

VARIANTEN IN HET HS. 

162 Dunkt mij een vergissing bij het copiëren uit het klad. 
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Tot ontrent den hooghen óórdt. een plaetB aen " IJ 11 lot Amlterdam. 

den . .. óórdt - "een plaets aen 't IJ tot Amsterdam", aant. van Hooft 
in margine. Machteld woonde daar niet ver vandaan in de Warmoesstraat. 

Mochten opgezonge spraekken 
opgezonge spraekken - gezongen woorden (gedichten). 

(180) 'T Camperhooft die ooren maeken, 
Daer ghij wilt dat jk bij vat ; 

die . .. vat - zo doen luisteren als gij wilt dat ik haar doe luisteren (vgl. 
Vier en Vlam, 232). 

Wel bequam v 't hoefslaghnat. 
Wel . .. hoefslaghnat - (dan) zou de dichterlijke inspiratie succes hebben, 
effect sorteren. 

Want al kout ghij, oft vw' lippen 
oft - alsof. 

Niet en hadden moghen stippen 
N iet . .. stippen in - niet zouden hebben mogen aanraken, even maar 
beroeren. 

(185) Jn 't gewiekte paerdt zijn bron; 
't gewiekte ... bron - bron door Pegasus gemaakt, Hippokrene (waarvan 
het water de dichters bezielt) . 

Nojt in mij dat koomen kon. 
Nojt ... kon - Dat zou ik nooit kunnen geloven. 

Recht daer tegens, ben jek reede 
Op een lutjen nae, bij eede 
Te verklaeren, dat ghij nójt 

(190) Zoo veel wijns en hebt gepójt 
Als van de se vocht geslobbert. 

Recht .. . geslobbert - Integendeel, ik ben bereid, op een beetje na, 
(schertsend!) onder ede t e verklaren dat gij nooit zoveel wijn gedronken 
hebt als van dit vocht geslobberd (gulzig, in grote hoeveelheden ge
dronken). 

'K zeg, ghij hebt 'er In gelobbert; 
gelobbert - geplast, gewaad, geploeterd. 

Jae gedompelt vwen krujn. 

VARIANTEN IN HET HS. 

183 Door oft kwam sterker uit dat hij aan Huygens' woorden geen geloof hechtte. 
Vgl. hadden in 184. 

184 Huygens had in Vier en Vlam 198 inderdaad zich volkomen negatief uitge
drukt (nojt), zodat Hooft het onnauwkeurige Nauwlij x verving door Niet en, 
een bewijs van de nauwkeurigheid waarmee hij in zijn reactie op Huygens' 
gedicht te werk ging. 
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D' afgeloope droppen bruin 
(195) Van het smetten vwer haeren, 

Ghij in een en pót vergaeren, 
Wel poëetsch en potzigh, gingt, 
En ons smeeren aen, voor inkt. 
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D' afgeloope . .. inkt - D e (van uw hoofd) afgelopen droppen, donker. 
gekleurd door h et smetten van uw haren (die afgaven) gingt gij in een 
pot verzamelen om te dichten en te schertsen (op de wijze van een dichter 
en uw dichterluim botvierencl) en smeerdet gij ons aan voor d oodgewone 
inkt. 

Goedt hebt ghij dan blonde kujven 
(200) Met poëetsche schaft t e krujven 

Datze blijder b fklinken schier, 
Als de kant van vw papier. 

Goedt . . . papier - Gij zijt dus best in staat om blonde haren (van Machteld) 
m et uw dichterschacht (poëtische krulpen) t e krullen, zo dat ze ras 
vrolijker glanzen da n de (blanke) marge van uw papier . 

Welgeschaepe zijn vw leden. 
Treffelijke tooverreden 

Treffelijke - voortreffelijke. 

(205) Dunken vwe letters mij 
En vw starrekijkerij. 
Maeken kundt ghij groot getokkel, 
Met vw' ongeknoopte knokkel, 

ongeknoopte knokkel - onduidelijk (L.- St. "lenig". zonder bewijs). 

Die de snaer manieren leert. 
manieren leert - leert h oe hij zich gedragen moet, mooie klanken ontlokt 
aan. 

(210) En vw keel is wel gesmeert. 
'T rollen van vw koppelrijmen 

koppelrijmen - aan elkaar gekoppelde rijmen, rijmende verzen; tegelijk 
woordspelend: rijmen die koppelen, t ot het huwelijk bewegen. Vgl. 
vlg. vs ! 

Heeft de kraft van afgod Hijmen. 

VARIANTEN IN HET HS. 

197 Misschien begon Hooft eerst weer te schrijven . Dit zou in de context passen, 
maar is niet fraai (ná vergaeren, waar 't bij hoort en waar 't vóór zou moeten 
staan); wel loste de moeilijkheid op (adv. bij poëetsch enz .). 

199 D e geschrapte s of sc zou het begin kunnen zijn van een verschrijving (zie 
schaft in 200) of van een variant voor blonde, bijv. schoone. 

201 Onduidehjk. 
212 Indien ij uit y zou d it kunnen zijn om het rijm (met al of niet gediftongeerde i) 

ook voor het oog "rijmend" te maken. 
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Windt zijn meisjes. 'T moest 'er gaen 
Windt . .. meisjes - Nw. deel voorop. Tertium comparations: grilligheid. 

Zeldzaam, bleefz' in 't vriesgat staen. 
bleefz' ... staen - als ze (de wind) in de vrieshoek bleef staan (het gaat 
nog wel eens dooien!); wind mnI., hier vri. genomen als beeld voor 
meisje) . 

(215) Zegt ghij dat vw gaeven meer" zijn 
Niet als van haer glans de weerschijn? 

meer ... weerschijn - niet m eer zijn dan de weerschijn van haar glans? 
(Vier en Vlam, 228). 

Goedt. Het is wel eer geschiedt 
Dat van weerschijn ijs ontliet. 

ontliet - smolt. 

Zoud' het als een ooven gaepen, 
als . . . gaepen - klaarblijkelijk, zonneklaar zijn. 

(220) Dat ghij zijt van haer geschaepen? 
van . .. geschaepen - (VgI. Vier en Vlam, 229) door haar geschapen. 

Dat waer veel. De l iefd' is sterk, 
Dat ... veel - Dat zou (al) veel zijn, Dat zou mooi zijn. 

Die men leidt op eighen werk. 
leidt op - legt op, koestert voor. 

Vlejdt ghij mij om Alaerds vleijen? 
Vlejdt . .. vlei Jen - Vraagt gij mij met lieve woorden om de lieve woordjes 
(aan te wenden), die Alaerd gebruikte (toen hij mij vroeg en mijn ja. 
kreeg)? 

Een aptekeker, aen 't bereijen 
(225) Had den dagh van doen; niet mmo 

Zoo veel krujen gaen 'er in. 
Een ... in - E en apotheker zou de hele dag nodig hebben om dat vleien 
(het recept van zijn huwelijksaanzoek) te bereiden, z6veel kruiden 
gaan erin. 

Al 't gelaetje stond belaentjes; 
Al ... belaentjes - het hele gezicht (van Alaerd) stond bedrukt. 

Halve zuchjes, heele traentjes ; 
Stompe kusjes, lonkjes sneêgh; 

Halve ... sneégh - elliptische zinnen, de werkwoorden erbij te denken 
stompe - vluchtig, slap, zonder durf? 
sneêgh - scherp, doordringend. 

VARIANTEN IN HET HS. 

221 Vgl. 19. 
223 Onduidelijk. 
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(230) 'T meeste zejd' hij, als hij sweegh. 
als - toen, t erwijl. 

'T vier en moet hem zeer niet bijten, 
Die zoo lujde brandt kan krijten, 
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'T vier . .. krijten - (ietwat critisch t egenover Huygens luide klachten) 
brandt - (het woord) brand. 

Door een keel, daer hitt' in haert, 
haert - verzengend waaien, blazen. 

Wil geen' stemme bovenwaert ; 
Wil ... bovenwaert - wil geen woord naar boven. 

(235) Dacht jck; in 't gelaet van deesen 
deesen - zo iemand (als in 233, 234). 

Kunnen enkel' ooghen leesen , 
enkel' ooghen - ongewapende ogen, ogen zonder bril (het ligt er immers 
dik op). 

Wat in 't hart geschreven staet. 
Vaert ghij in den h aegh zoo, m aet ? 

Vaert ... binneblaén - Doct gij in den Haag (ook) zo, makker. Kunt gij 
daar (ook) duidelijk in het voorh oofd zien schitteren de duist ere letters 
van het hart? Koop je geen bril, geen bril? Ik denk wel van niet. 
Zie WNT s.v. glas, kol. 40 voor dezc uitdrukking: "Koopt gij (Koop je) 
geen glas ? dikwijls gevolgd van: ik denk wel neen . Eene thans ver
ouderde uitdrukking in antwoord op eene ongerijmde bewering. Misschien 
is de bet ekenis : moet je geen bril hebben?" Volgen enige vbb. (Hij 
trouwe ? Ja koop je geen glas? lck denck wel neen) . Nu is h et eigenaardige 
dat hier geen ongerijmde bewering voorafgaat. Hooft speelt dunkt me 
met de hem bekende uitdrukking. Hier is het inderdaad niet n odig 
een bril t e kopen. H et gaat immers om het zien van wat in 't hart omgaat, 
in het gelaat, met "enkel' ooghen". Dat kan m en in den Haag ook. 
Daar koopt m en geen bril voor, inderdaad niet. Die zou niets baten 
(vs. 243- 246). 
Vaert ... maet? - Doet gij in Den Haag zo, vriend? (Er spreekt twijfel 
uit deze vraag en de volgende. Oprecht gevoel spreekt onmiddellijk uit 
het gelaat, heeft geen woorden nodig (waar hij om vraagt!). 

Kunt ghij daer in 't voorhooft schettren 
schettren - schitteren, zich duidelijk vertonen (tegenstelling met duistre). 

(240) Duidlijk zjen de duistre lettren 
Van het harte, koopt ghij geen 

Glas, geen glas? J ck denk wel neen. 
glas - oogglas, bril. 

VARIANTEN IN HET HS. 

231 Vermoedelijk nijpen begonnen, verbeterd tot bijten om het rijm zuiver te 
maken. 

238 Indien m tot M gemaakt, zou dit kunnen geschied zijn ter aanduiding van 
de (aangesproken) persoon. 
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Glas en Cristalijn tot brillen 
Moet ghij hoopen gelds in spillen, 

Glas . . . binneblden - verklarend bij 242: Ick denk wel neen. 
Glas . .. 8pillen - (oud vb. van de constructie met achteraankomend 
voorz., van het type : Melk heb ik geen zin in). 
Cristalijn - soort (fijn) glas. 

(245) Zoo ghij 't hart eens op wilt slaen 
't hart . . . 8laen - het boek des harten open wilt slaan. 

En doorsien de binneblaên. 
En ... binneblden - en de binnenbladen (van het harteboek) doorzien. 

Alaerds woordelooze praetje 
Meest heeft wtgekipt het J aetje, 

wtgekipt . . . jaetje - uitgebroed het jawoordje. 

Dat wat laegher als mijn kr6p 
wat . .. króp - wat lager dan mijn keel (nl. in mijn hart). 

(250) Lagh als in een ijsend6p. 
ij8endóp - dop van ijs. 

Evenwel jk kan niet zeggen 
Dat ghij ' t ook zoo aen moet leggen. 
Hachelijk waer zulk een raedt. 
Wat weet jck hoe zij 't verstaet? 

't ver8taet - 't wil (Vgl. MNW i.v. verstaen, kol. 12, waar gewezen wordt 
op het nog levende : Ik versta ( = wil, duld) dit van kinderen niet.) 

(255) IJdereene moetmen zoeken 
Naer haer aengezicht te doeken. 

IJdereene . . . doeken - I edere vrouw moet men in het gevlij trachten te 
komen, aan te pakken zoals zij het graag wil (letterlijk: de hoofddoek 
plooien zoals bij haar gezicht past). 

Mislijk oft zij waer gestelt, 
MiBlijk oft - Misschien dat. 

Op wat woorden voor haer geldt. 
voor - in ruil voor (nogal scherp; een van de passages waarom Hooft 
het gedicht onder zich hield 1). 

VARIANTEN IN HET HS. 

256 Onduidelijk: misschien bedoelde Hooft IJdereene in 255 (noodzakelijk voor 
het metrum, ik vind de vorm nergens; MNW geeft het woord helemaal niet) 
als vrl. enk. acc. Men zou kunnen vergelijken elkandre voor acc. vrl. enk., 
dat hij in Waern. 43 voorstelt. Indien de geschrapte letter een z is, zou dit de 
eerste letter van zijn kunnen zijn. Maar dan was dit een vergissing als reflex 
op vrl. ijdereene. Daarom hersteld tot haer. Tevens werd nae tot naer. In het 
gebruik van na, naar zie ik bij Hooft geen vaste lijn. Ook in 1636, ofschoon 
hij dan naer(post) door nae vervangt, gebruikt hij nae ook nog voor secundum. 
De differentiëring, door verschillende Renaissance-grammatici bepleit, (Zwaan, 
182, Van Heule, uitg. Caron I, 35) gaat in 1636 bij Hooft dus nog niet zover 
als bij ons nu. 
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Vastaertjen, hoe 't zal gelukken 
gelukken - aflopen, uitslaan. 

(260) Zoud' mij konst zijn wt te drukken, 
Zoud' ... drukken - Zou ik moeilijk kunnen zeggen. 

Altijd is het vraeghen vrij 
En het weighren staet 'cr bij. 

Zoudze zulk een' storrem afstaen 1 
storrern - stormaanval, stormloop. 
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afstaen - ten einde toe standvastig verduren (WNT I, I.V. kol. 1523). 

Neenze: zietgh' haer voor zoo straf aen 1 
straf - sterk, stoer, taai. 

(265) J aeze: zij gelooft te lacuw. 
zij" . .. laeuw - zij heeft te weinig vertrouwen in de zaak, gelooft (u) 
te weinig. 

Neenze: Vastaert is te gaeuw. 
gaeuw - is haar te vlug af, verschalkt haar. 

Jaeze: z' heeft geen' zin in zoenen. 
Neenze: Minnezon doet groenen. 

Minnezon ... groenen - zoals de zon doet groenen, zo doet de Minnezon 
groenen ( = tot de min geneigd, dartel, minziek) zijn. 

Jaeze: z' hangt haer' moeder aen. 
(270) Neenze: dat kan over gaen . 

Jaeze: z' is te jong van jam'en. 
te ... iaeren - Machteld was nog jong. Haar ouders waren in 1602 ge
trouwd. Zij was dus maximaal 20 in 1623. 

Neenze: jongre zietmen paeren. 
Jaeze: zij zoekt maeghdooms lóf. 
Neenz': een ijder steekt nae 't hof. 

steekt . .. hof - streeft ernaar dat haar het hof wordt gemaakt; misschien 
tegelijk ook: streeft naar het hof, is verlangend aan het hof te komen 
(in dit geval door een huwelijk m et de diplomaat Huygens); hof: zoals in 
"het hof maken" of vorstenhof; steken nae, zie WNT i.v. kol. 1211. 

(275) Jaeze: z' heeft te veele króónen. 
Neenz': hij magh de zijn wel tóónen. 
Jaez': hij heeft der daeghen veel. 

hij" .. . veel - (Huygens was op 4 sept. 1623 27 geworden) hij is te oud. 

VARIANTEN IN HET HS. 

272 Was ionger niet duidelijk genoeg? Hooft bedoelde het gesubstantiveerde adj. 
comp. mv. Ook kon ionger in deze zin als adv. worden opgevat. De verbetering 
toonde duidelijk de bedoeling, terwijl paeren scherpere formulering was dan 
het vagere 't klaeren . 

273 De verbetering herstelde de parallellie met de voorgaande en volgende vss. 
275 Vgl. 19, 221. 
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Neenze: 't is het passe scheel. 
het . . . scheel - het passende verschil. 

'K magh hier bij een spelt je steeken. 
(280) Als 't v moght aen jae gebreken 

Lijden zoudt ghij, zoo jck meen, 
Vastaert, v met dus een neen. 

Als ... neen - Verschillende interpretaties zijn mogelijk: Als ge het 
jawoord niet krijgt, zoudt ge naar mijn mening u moeten neerleggen 
bij zulk een neen (afwijzing). Het is echter mogelijk dat Hooft tegelijk 
schertsend zegt: Als ge tekort komt aan ja (zoals in de vss. erboven, 
m.a.w. als zij u wil), moest ge m.L u maar schikken in zulk een neen 
(nI. zoals in de voorafgaande vss. gebruikt, zij accepteert u dan dus). 
Lijden . . . u - verdragen, zich schikken in. 

Zoetjes, toef wat: noch een woordtjen 
Jck v bijten moet in 't óórtjen, 

(285) Dat mijn hóófjes rammel rad 
mijn ... rammelrad - omschrijving voor mond (vgl. rammelkast voor 
mond, WNT Lv. rammelen, kol. 240). 

Schoontjes fchier vergeten had. 
Schoonties schier - bijna schoon, bijna helemaal. 

Spreekje 't mejsjen blond van haeren, 
Past vooral haer te verklaeren 

Past - Denk erom. 

Klaerder, dan ghij t mij bediedt, 
bediedt - uitlegt, verklaart. 

(290) Vastaert, oft ghij 't meent oft niet. 
1623. 

VARIANTEN IN HET HS. 

278 Hooft vergiste zich, begrijpelijkerwijze, nadat In de twee voorgaande vss. 
steeds z' had gestaan. Nu moest het (metrisch!) ze zijn. 

280 Onduidelijk: Hooft begon mogelijk ontbreken te schrijven, maar waarom moest 
dit gebreken worden 1 

282 Onduidelijk: Hooft is later overgegaan tot oplossing van zulken tot zulk een. 
Hier verving hij eerst (omgekeerd) zulk een door zulken (waarom 1) en ver
anderde toen tot dus een (waarom 1). 

283 Hooft wilde herhaling van Vastaert (282) vermijden. 
284 Onduidelijk: de woordorde wordt door de correctie danig verstoord zonder 

dat ik de winst hiervan zie. 
285, 286 De geschrapte regels kunnen geluid hebben: 

Dat met al mijn lijmerij 
Jck vergat ten (naesten bij). 
Waarom beviel dit Hooft niet 1 Misschien om dat lijmerij allerlei betekenis 
kon hebben (rijmelarij, maar ook: gezeur, getreuzel, gebeuzel. Vgl. WNT op 
lijmen, lijmerij) 1 



lIl. GEDICHTEN OP DE OTIA 

Overzicht van de geraadpleegde bronnen 

1 Om 't wtkoomen der dichten: Nieuw, en niet her boore rijmen 
1) Derde rijmkladboek fol. 23V-24V ( = hs. A, blz. 432-434). 
2) Huygens' Otia van 1625, p. [22]-[24]=(c)3V-[(c)4V]. 
3) Werken 1671, Vervolgh (der) Gedichten, p. 288-289. 

2 Sonnet: Pooght ghij, met vliet van rouw 
1) Derde rijmkladboek fol. 25R (= hs. A, blz. 435). 
2) Huygens' Otia van 1625, p. [13] = (b)3R. 
3) Gedichten 1636, p. 233. 
4) Gedichten 1644, p. 89. 
5) Werken 1671, Gedichten, p. 149. 

3 Op de Leedighe wren: Oorenstrikken, zieljachts gaeren 
1) Huygens' Otia van 1625, p. [14]-[16] = (b)3V-[(b)4V]. (Exemplaar 

U.B.-Amsterdam 2456 A 17.) 
2) Gedichten 1644, Noch eenige DICHTEN, p. 241-246. 
3) Werken 1671, Vervolgh (der) Gedichten, p. 289-290. 





INLEIDING TOT DE TEKSTEN 

De twee in handschrift overgeleverde gedichten sluiten in het derde 
rijmkladboek aaneen.!) Een probleem daarin vormt de vraag waarom 
onder beide de dateringen werden doorgehaald. Echter, ook de dateringen 
onder andere gedichten zijn doorgehaald en met name nog negen van de 
tien overige data uit 1625 of vermoedelijk 1625.2) Het lijkt waarschijnlijk 
dat met het verwijderen van de datering samenhangt het aanbrengen 
in vele gevallen van een sluitteken onder de gedichten en in het bijzonder 
ook de plaats daarvan.3 ) Daar deze problematiek slechts in breder verband 
kan worden behandeld en met name de reeks gedichten van 1625 voor 
Suzanne van Baerle betreft, wordt hier thans volstaan met alleen de 
signalering. 

Naast hetgeen in de Verantwoording van de teksteditie over de bronnen 
en de keuze der gepubliceerde redacties t en aanzien van de Otia van 1625 
is gezegd, dient hier nog het volgende te worden opgemerkt. De redacties 
in de Otia van de twee eerste gedichten vertonen een aantal afwijkingen 
ten opzichte van die in Hoofts rijmkladboek, vooral Nieuw, en niet her 
boore rijmen. Daar deze varianten slechts binnen het kader van een 
onderzoek van de verhouding van de Otia-druk als geheel tot de over
geleverde kopij en binnen de wijze waarop Huygens de kopij, met name 
die van verzen van anderen, gereed maakte, kunnen worden geëvalueerd, 
werd binnen de opzet van deze editie geheel afgezien van een tekstkritisch 
onderzoek van de Otia-redacties. Notering van de varianten bleef dan ook 
in de editie achterwege. Waar Hooft in het rijmkladboek wijzigingen 
aanbracht, heeft Otia 1625 steeds de laatste lezing, een enkele spelafwijking 
uitgenomen. 

Het derde gedicht, Oorenstrikken, zieljachts gaeren, werd, bij ontbreken 
van een handschrift, uitgegeven naar de redactie in de Otia, en wel in het 
exemplaar van de U.B. van Amsterdam 2456 A 17. Een voorlopige peiling 
waarbij deze redactie werd vergeleken met die in een (voor een onderzoek 
van de drukgeschiedenis te gering) aantal andere exemplaren, bracht geen 
verschillen aan het licht. Van collatie van exemplaren op breder schaal 

1) Gezien de opname in het derde rijmkladboek is er dus geen enkele grond voor 
Worps verondersteIIing in dl. IX, p. 22 ad dl. Il, p. 334, met h erroeping van het 
daar in noot 2 gestelde. 

2) De uitzondering is die onder Psalm 45 (Mijn toghtigh hart) op fol. 26V. 
3) V gl. de manuscriptologische aantekeningen bij het slot van Psalm 23, 45, 

103 en 6 op resp. blz. 30, 44, 58 en 74, vooral die op blz. 30 en 44 in: P. C. Hooft, 
PsalmberiJ·mingen, Amsterdam 1961. (Proeven van tekst en commentaar voor de 
uitgave van Hoo/ts lyriek 1.) Verh. Kon. Ned. Ak van Wet., afd. Letterk, N.R. 
dl. 68, No. 2. 
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moest binnen het kader van de voorbereidingen voor de editie van deze 
Proeve worden afgezien. Het is dus mogelijk dat voortgezet onderzoek, 
dat dan hopelijk zal kunnen steunen op de te verwachten publicatie van 
een studie over de Otia-druk als geheel, gegevens zal opleveren op grond 
waarvan in de hier gepubliceerde redactie correcties zullen moeten worden 
aangebracht.I ) 

1) Vgl. het verslag van een voorlopig onderzoek naar de drukgeschiedenis van 
Vondels Ovidius-vertaling van 1671 in: W. Gs HeIlinga, Kopij en druk in de Neder
landen, Amsterdam 1962, p. 149-150. 



(5) 

(10) 

GEDICHTEN OP HUYGENS' "OTIA" - I 

Om 't wtkoomen der dichten van 
H. Constantijn Hujghens. 

Nieuw, en niet her boore rijmen, 
Die de strengste zielen swijmen, 
Dobbren jae verdrenken doet, 
Jn de weeligh' overvloedt 
Der geleese lekkernije, 
Die dat borst der Poësie 
Hujghens vlieten la et voor zógh, 
Komt ghij niet te voorschijn nóch? 
Poësij, 0 die ten eeten 
Daflghlijx bij Juppijn gezeeten 
'T wellekoomste zeI schap zijt, 
Dat hem maekt zijn hooftsweer quijt; 
Die hem best verbindt de zeeren 
Door de zorghen van 't regeeren 

(15) Diep gebeeten in zijn' geest, 
Wen een liedt zijn leedt geneest, 
Dat geen Esculaep kon klejnen; 
Wt het hemelsch porçelain, en 
Ganijmeeds Cristalen kelk, 

(20) Wint ghij over, deese melk. 
dessert Talellestjes van godinnen 

Die de zaedzaemheit verwinnen, 
collation· Achternaertjes, daer haer hart 

Meê verfroijt ter slaepgang wart, 
(25) Nectar noch niet, maer zijn most je, 

Zijn het drankje zijn het kostje, 
Daer het zógh af is gegroejt, 
Datter wt dat borsje vloejt. 

TRANSLrrrERATIE 
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vs. 21 Tafellesties in de tekst en dessert in margine niet in afwijkend schrift, 
maar onderstreept. 

vs. 23 Achternaerties in de tekst en collation. in margine niet in afwijkend 
schrift, maar onderstreept. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 9 Poë[z + ](s>ij 
vs. 13 verbin[t+ ]<d>t - Deze correctie waarschijnlijk aangebracht vóór het 

volgende woord werd geschreven. 
vs. 14 van 't [-ge] regeeren - Begon Hooft abusievelijk geest te schrijven 

dat in de volgende regel op deze hoogte staat? Dan zou het dus een 
copieerfout zijn. 

vs. 16 [-[A+]<W>]Wen - Hooft begon dus met A(ls?), overschreef de 
A met een W en begon vervolgens opnieuw. 

vs. 26/27 fol. 23V /24R. 
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(30) 

(35) 

(40) 

(45) 

(50) 

(55) 

(60) 

(65) 
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'T heughtme dat het wist te teelen, 
J n mijn ooren kiaenekeelen, 
,En, als door een dichte zeef, 
Door mijn' zinnen lekken bleef. 
Open staen mijn' geest zijn' adre' 
N~ en snakken allegaedre, 
Als, bij brandt, nae bron, de vis, 
N ae de lieve laeffenis. 
Alle jeughjes hier nae haeken; 
Zoo die schand van 't minnen maeken, 
En van 't minbekennen zond, 
'K meen, ten minsten, met de mond, 
Als die drijven dat een ridder 
Speelt hij niet den minnebidder, 
En zijn eighen hart vergeeft, 
Zonder hart en leeven leeft. 
Hier nae j66ken alle grijsen, 
Alle dwaesen, alle wij sen, 
Die 't maer hebben eens geproeft, 
IJ der hoopt wat hij behoeft. 
D' ouwde waent dat hij verkindren, 
En zijn jaeren zullen mindren, 
Afgedreve door dat zap. 
Dwaesheit zoekt 'er wetenschap. 
Wijsheit zoekt 'er malligheeden, 
Maer gezult in eek van reeden, 
Dat haer 't groen en 't gajl vergaet. 
Nut is neskheit bij de maet. 
Nae de zoetheit wappert zotheit: 
En de vroetheit nae verrotheit. 
Want haer rijpheit al te groot 
Lejdt een leeven als een' doodt. 
Des met grillen vande gekken 
Wijsheits drooghte wel te spekken, 
Recht is datmen zich verpijn, 
Alsz' in reên gepepert zijn. 
Rijmers zulk gerecht opzetten, 
Welker praghtighe banketten 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 31 En <komma> als (1} 

vs. 35 Als <komma> bij brandt <komma> (?) nae bron <komma> de vis, 
vs. 40 mond [ -t punt komma](komma> 
vs. 45 De aksanten op i66ken werden misschien later toegevoegd. 
vs. 56/57 fol. 24R/24V. 



(70) 

(75) 

(80) 

GEDICHTEN OP HUYGENS' "OTIA" - I 

Kitteltongighs niet ontbreekt, 
Als Apol den zeghen spreekt. 
Zulke sujkerzoete zaekjes, 
Zulke geurtjes, zulke smaekjes 
Overlang men kauwen moght 
Wt het vroolijk vroede voght, 
'T welk dat borst der Poësije 
Huighens nijver als de bije 
Met de meeste miltheit straelt, 
Had het aen v niet gefaelt, 
Haeperhandt des zachten zetters, 
Vande logge loode letters. 
Letter zetter spoejt v, ijet, 
Ende let ons langer niet. 
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MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 76 ge[ -+ ]( f >aelt (?) 
vs. 79 Letter [-zette] zetter - Achter zette viel een klad, waarom Hooft 

het doorhaalde. 
v (komma> ijet 

Onder het gedicht een sluit teken. 
Op gelijke hoogte daarmee staat links in de marge de datering doorge· 
haald. Hiervan werd tot dusver met enige waarschijnlijkheid slechts de 
6 van het jaartal herkend. Op grond van de plaats waar deze staat kan 
daarvóór niet meer dan een maandaanduiding hebben gestaan, geen 
dagtekening. Op de laatste plaats vóór het jaartal heeft echter misschien 
toch ij gestaan. Indien dit juist is, komen de maandnamen april en 
september tlm december niet in aanmerking. Van de overblijvende 
maandnamen kan er alleen januari, juni of juli hebben gestaan indien 
niet met J maar met I geschreven, terwijl augustus in elk geval on
waarschijnlijk is i.v.m. de staart van de g. Mgezien van februari, dat 
afgekort zou moeten zijn, kàn er Martij of Maij gestaan hebben. 
Leendertz I, 2:l9 las Xber. 1624., Stoett (I, 219) hield die lezing aan. 
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Aen den Heere Constantin Huighens Ridder etc. 

op zijne Ledighe wren. 

SONNET. 

Pooght ghij, met vliet van rouw, gods toornevliet te stóppen, 
Voor koninginnen oor, een perI is elke traen. 
Al wat vw' zanglust weeft, in 't juighen, zie jck aen 
Voor purper, tot verbandt van koninklijke kóppen. 

(5) Zoo stroojt de droeve dauw bekoorelijke dróppen, 
En breekt, met sprenklen blank, het bloosen van de blaên, 
Als d' ongerepte roos 't ontmommen dar bestaen, 
En dat de nuchtre zon wtkipt de koele knóppen. 

Al wat vw' pen ontmoet, zij zinkt 'er grondigh in, 
(10) Doorwroet de donkre mijn, en spit, met spitsen zin, 

Het diepe wonder wt, dat t' schuil liep inde zaeken. 
Dit 's meer. Die meenighmael dat wonder wel doorgrondt, 

Vint daer niet wonders in dan vwe wondre vondt. 
Des moet hij van vw' geest der wondren wonder maeken. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 1 van [-t ?]rouw 
Onder het sonnet een sluitteken. 

Op gelijke hoogte daarmee staat links in de marge de datering door
gehaald. Hiervan werd tot dusver met enige waarschijnlijkheid slechts 
Ap aa.n het begin en 16 van het jaartal herkend. Gezien de beschikbare 
ruimte lijkt het het meest waarschijnlijk dat er Apr. 1625 gestaan heeft, 
zoals de (niet doorgehaalde) datering luidt van Psalm 45 die onder het 
sonnet op fol. 25R begint. 
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OP DE SELVE. 

Oorenstrikken, zieljachts gaeren, 
Hartenetten, zoete snaeren, 
Banden die mijn zinneroer 
Vaster boeyt, dan eenigh snoer 

(5) Van bekooringh, de gemoeden 
Die zich voor geen' wellust hoeden; 
KlOnkelkoorden rank en slujk, 
Die, van levendigen bujk, 
Vw' geslacht en afkomst rekent, 

(10) Ende maekt den dooden sprekendt; 
Lange lijven wervelvast 
Staend' aen hals en bujk gepast, 
Yder nae zijn' eisch gewrongen; 
Tongen, buitenmondsche tongen 

(15) Van de gallem-rijke Lujt; 
Waeghens die de klanken krujdt 
Van de hongerige keelen, 
En met haer als vw' gespeelen, 
Trouwlijk op en neder gaet, 

(20) In een' maetschappij van maet; 
N euryzieke stemmeslingers; 
Tolken van geleerde vingers; 
Ach wat is't u wel gelukt 
Dat u Hujgens dujme dmkt! 

(25) Hemel-hoogh wel moogt ghy vryl,jk 
Stoffen op zoo hoogh een hijlijk 
Als ghy door zijn handt-geprangh, 
Doet aen zijn doorluchten zangh. 
Zangh, die, met haer staetig swieren, 

(30) Slaet de maet van göe manieren; 
Die door wrevel' ooren wringht, 
En met deftigh smeeken dwinght. 
Zangh die met de geur der reden, 
Wufte zinnen kan doorkneeden; 

(35) Die de tongh tot lof bereidt 
Nevens 'thart ten Hemel leidt: 
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Opschrift Het voorafgaande gedicht is Hoofts sonnet Pooght ghij, dat in de Otia 
hetzelfde opschrift heeft als in het Derde Rijrnkladboek. DE SEL VE 
zijn dus de Leedighe wren. 

vs. 1 Initiaal over 1 t regel. 
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(40) 

(45) 

(50) 

(55) 

(60) 

(65) 

(70) 

(75) 

a) Decumani. 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Die met neep van schrander schempen 
Weet de wullepsheit te stempen; 
Dieze te geneesen weet, 
Met een baetelijke beet. 
Die den wettelijken Hijmen 
Heerlijk maekt met rijpe rijmen; 
Wel ook waerschouwt voor het quaet 
Van den ingetoomden staet: 
Die in pracht van mommerijen, 
En de vrolijkheit van't vrijen, 
Aen den dagh brengt geenen vondt 
Als die zoet is en gezondt. 
Zang die met een kluchtigh praeten 
Geeft in print verscheide staeten, 
En een' yder weeten laet, 
Wat'er in het zijn, toestaet. 
Zang die de gestemde Steden 
Door de slaverny gestreden 
Loffelijken draeven doet, 
Boven Spanjes overmoedt: 
Die de Dorpen van het ouwde 
Rijn en Delleflandt, bevrouwde 
Met een' Maeghd, wiens eergeklank 
Hen zal hoen voor ondergank, 
En all' eeuwen door doen dujren, 
Beter als de Goon de mujren 
'tWerrek hunner handen, dêen, 
Ruchtbaer door een licht' Heleen. 
d'Ouwde blinde die beschreven 
Troyes doodt heeft tot haer leeven, 
Deed wel zeven Steeden t'schrap 
Staen om zijne burgerschap. 
Wat wil ons dan oorloghs naeken 1 
'kHoor, jck hoor verscheide spraeken 
Heftigh en in arren moe, 
Roepen, ons hoort Huygens toe. 
Cresar wil zijn (a) Tienders wenden 
(b) Medicj zijn' brujne benden 
Veld in; en hem doen door't slaen, 
Roomer heeten oft Toscaen. 

b) Giouanni de' Medici colle bande nere. 

vs. 48/49 p. (b)3V/[(b)4R] 



(80) 

(85) 

(90) 

(95) 

(100) 

(105) 

(110) 

(115) 

GEDICHTEN OP HUYGENS' "OTIA" - III 

Maer der Vranken glans de Groote 
Met zijn' draeken (c) aen komt stoote' 
Die van verre schreeuwen hard, 
Ist Bartas niet, 'tis Ronsard. 
Doch my dunkt hy niet onstelt " zeer 
Zeit, als oft hy op den Veltheer 
Zijn' genant van Nassauw wees; 
Gunt gh' hem my niet, geeft hem dees'. 
Dees is ook een van de ranken 
Vande braeve stam der Vranken, 
Zulx hem meede raekt de roem 
Vande goude Lelybloem. 
Maer Prins Henrik, om het leeven, 
Wil niet neemen als gegeven, 
'tGeen hem, door geboorte, komt. 
Oft zijn tong de zanger kromt 
Schoon in drie besondre bochten, 
Hy en is ons niet ontvochten, 
Roept hy, 'kwaegh' er aen een slagh, 
Zoo goedt recht niet helpen magh. 
Wijstmen, waermen onder Waelen, 
Ouwd' oft nieuwe Roomsche taelen, 
Emmer mondt van mensche von' 
Die zoo wel zijn Hollandsch kon? 
Dus geraekt Europ' in roeren. 
Y der hoopt het wt te voeren. 
Maer de bittre Castiljaen 
Ziet het met een dwersoogh aen: 
En, gelijk tot alle tijen, 
Vreede valt hem't swaerste strijen. 
Maer hier is't hem grooter spijt 
Vat te missen aen den strijdt, 
Overmits hy niet voor zijnen 
Landsman Huygens ziet te mijnen, 
Die dat holle swetsen straf 
Leerde wel den blaeskaek af, 
Maer de betgesleepe spraeken 
Niet en wilde roestigh maeken 
Door dat rompeligh gemor: 
En haer' gladde keelen, schor. 
Maer daer zie ick als Sabijnen 
Met het open hayr verschijnen 

c) Les vieulx dragons. 

vs. 108/109 p. [(b)4R]/[(b)4V] 
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(120) 

(125) 

(130) 

(135) 

(140) 

(145) 

(150) 

(155) 

(160) 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Maeghden die door zang-gevley 
Steuren al dat veltgeschrey: 
Om te stillen dese bujen 
Laeten zy zich dit verlujen. 
Eedle volken die vermaert 
Zijt voor't puik van't puik der aerd, 
d'Eere die u doet krakkeelen 
Is wel met gemóe te deelen. 
Roomer en Toscaen en Vrank 
Moet genoegh zijn dat de klank 
Van de Constantijnsche nooten 
Hem te weenigh docht te vlooten, 
Zoo zy niet geraekte mêe 
In hun' volle taelen t'Zee. 
Zijn' geboorte, dat's een ander. 
Niemandt als de Nederlander 
Heeft daer yetwes eigens aen. 
Hollandt heeft hem hooren slaen, 
Hollandt hOOl·en geven knipjes, 
Met de teere vingertipjes, 
Op't getakel van de Luyt. 
Effen was zijn suigen wt. 
Hollandt sal u wel verhaelen 
Hoe gepaerde Nachtegaelen 
Voor een' slaepdrank schonken hem 
Haere schelle waeterstem; 
En, met op en af te vliege, 
Deeden hobblen in de wiege 
'tKleene wichjen; dat, al eer't 
Haere lijmen had geleert, 
Scheen, aen zijn gesnikte kreunt jes, 
Bezigh met gedicht van deuntjes. 
Lijdt dan dat daer roem af draegh 
Het gewest van 'sGraeven-Haegh. 
'kSie dat yder vat de lessen 
Van de Rey der zanggodessen 
En soo ras zy vrêe geboo', 
All' de gramschap, van de zoo. 
Maer zoo groot een' twist met dichten 
d'Oogheloose zanger stichten 
In zijn' eeuw kon: en nu wêer 
Grooter Huygens als Homeer. 

P.O. HOOFT. 



VERZEN OP HUYGENS' OTIA 1625, I 

Om 't wtkoomen der dichten van H. Constantijn Hujghens 

A. J nleiding 

Huygens reageerde 13 maart 1625 op een gedicht van 1. van Broster
huysen, waarin deze zijn verlangen naar het verschijnen van Huygens' 
gedichten had uitgesproken, met een gedicht Aen J. van Brosterhuysen, 
op sijn verlang naer 't uytkomen mijner dichten (Worp II, 113). De titel 
daarvan luidde eerst, naar Worp t.a.p. noot 2 meedeelt. Antwoord aen 
Brosterhuisen beghinnende Niew en niet herboren Rijmen. Huygens vergist 
zich hier, daar het aldus aanvangende gedicht van Hóóft is. Deze schreef 
het eind 1624 of voorjaar 1625 (zie onder B) en spreekt er eveneens zijn 
verlangen in uit naar het verschijnen van Huygens' gedichten (die midden 
1625 inderdaad als "Otia" verschenen met een opdracht van 27 mei 
(Worp, Briefwisseling C. Huygens I, 176 noot 9). 

Dit gedicht van Hooft is met de ondertekening N.N. opgenomen in het 
voorwerk van Otia 1625 (ook in de uitgave 1644, wederom met de onder
tekening N.N.). In het voorwerk zijn o.m. opgenomen: het sonnet van 
Hooft Pooght ghij, met vliet van rouw .. . ; zijn gedicht Oorenstrikken, 
zieljachts gaeren . .. , beide ondertekend P. C. Hooft; een gedicht van 
I. Br. (d.i . Brosterhuysen) - dit is een ander gedicht dan het door Huygens 
beantwoorde - en Hoofts Niew en niet her boore rijmen, ondertekend N.N., 
d.i. dus ons gedicht. 

Waarom verscheen dit niet onder Hoofts naam? Huygens beantwoordde 
dit gedicht niet, maar dat van Brosterhuysen (zie boven), al duidde hij 
het aanvankelijk aan met de eerste regel van Hoofts gedicht. De eenvou
digste oplossing van deze puzzle lijkt mij, dat Huygens, zich zettend tot 
beantwoording van Brosterhuysens gedicht, even in de war was, en 
abusievelijk als eerste regel van B.'s gedicht de eerste regel citeerde van 
het gedicht van N.N. Hij haastte zich de regel te schrappen, zodra hij zijn 
vergissing bemerkte. Dit impliceert niet dat hij wist dat het gedicht 
Nieuw, en niet her boore rijmen . .. van Hooft was. Het werd, in tegen
stelling tot de twee andere gedichten van Hooft in het voorwerk, anoniem 
opgenomen (ondertekening N.N.) . Ook in 1644 (deze uitgave is overigens 
een nadruk, vgl. W., BI'. I, XXII). In de correspondentie van Hooft is 
over dit gedicht niets te vinden, ook niet in die van Huygens. Het blijft 
raadselachtig waarom het door Hooft anoniem werd toegezonden en 
anoniem in het voorwerk opgenomen, tot in 1644 toe. Huygens heeft 
Hooft expresselijk verzocht om een gedicht voor zijn Otia (Worp, Brief
wisseling I, 176, een brief gedateerd april 1625, waarin hij ook Hoofts 
bemiddeling verzoekt om "eerdichten" van andere Amsterdamse dichters 
te verkrijgen, die zeker niet zullen weigeren als hij voorgaat). Ook aan 
Van der Burgh en Brostet·huisen vroeg hij om gedichten (BI'. I, 177). 
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Hooft antwoordde de 30e april (Br. I, 177) en voegde "eenige dichten, 
non animo deducta sereno, maer velut electantium verborum" toe. Dit moeten 
zijn het sonnet (Pooght ghij enz.) en Oorenstrikken enz., die immers beide 
met zijn naam werden opgenomen in het voorwerk. Met de bekende, op 
de spits gedreven bescheidenheid, schrijft Hooft, dat Huygens zijn lofdichten 
maar achter die van de anderen (Reael, Vondel) moet plaatsen (Br. I, 178). 
De volgorde van de lofdichten werd echter toch: Barlaeus (Latijns gedicht), 
Westerbaen, P. C. Hooft (2 gedichten), Reael, Van der Burgh, opnieuw 
Westerbaen, Brosterhuisen, Vondel, Hooft (N.N.). Over Niew, en niet 
her boore rijmen dus geen woord. Brosterhuisen stuurt "nog een vers" 
(Br. I, 179), waarmee wel bedoeld is het voor de Otia opgenomen gedicht, 
dat aanvangt Gaet nae den H aech mijn rouw gedicht. Huygens dankt hem 
en Van der Burgh voor hun lofdichten, ook Barlaeus, wiens latijnse 
lofdicht het voorwerk opent. 

Ik zie voorlopig geen oplossing voor het raadsel van de anonimiteit van 
ons gedicht (eerst in 1671 in Hoofts Gedichten opgenomen!) 

Het bestaat uit verzen van 4 trochaeën met gepaard, afwisselend 
vrouwelijk en mannelijk rijm. Hooft spreekt er eerst zijn verlangen in uit 
naar het spoedig verschijnen van Huygens' gedichten. Het beeld dat verder 
het gehele gedicht beheerst is dat van het zog uit de borst van Poesij, 
dat rijkelijk voor Huygens vloeit (dit zog is beeld voor zijn gedichten), 
door hem wordt ingedronken. 

Poësij wordt hier geheel getekend conform de figuur, zoals die bij Ripa 
voorkomt in zijn Iconologia. In de bekende bewerking van Pers (druk 1644, 
p. 88) vindt men de afbeelding van "Poesia. Dichtkonst." aldus toegelicht: 

"Een seer schoone Maeghd in Hemels blau gekleet, waer op veele 
sterren staen, wesende met Lauwer gekroont, vertoonende haer 
bloote borsten, die vol melck zijn, hebbende een seer bedachtsaem 
en blosend opsicht, rontom haer kan men drie gevlerkte kinderkens 
doen sweeven, waer van 't eene een Liere hout, 't ander een Fluyt, 
het derde een Trompet. En om het werck niet al te seer te stoppen, 
so kan men eenige van deze boven geschreven instrumenten aen 
haere voeten leggen. 
Poësie of Dichtkonst, is nae 't seggen van Plato, niet anders als een 
uytdruckinge van Godlijcke dingen, die in de gemoederen door een 
ijver en Godlijcke genade worden verweekt. 
Iongh en schoon wort zij geschildert, om dat een yder Menseh, hoe 
wel hy plomp en bot is, door haere soetigheyt verheugt, en door 
haere kracht wort getrocken. 
Met Lauwer wortse gekroont, om dat dieselve altijt groen staet en 
voor den Hemelsehen blixem onbevreest is. Want de Poësie of Dicht
konst maeckt den Mensch onsterflijek, en versekert hem van de 
sterflijckheyt des tijds, die anders alle dingen plagh in vergetenheyt 
te brengen. 
Het kleet vol sterren bediet de Godlijckheyt, en door gelijckheyt 
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van dieselve wort geseyt, dat de Poëten haeren oorsprongh uyten 
Hemel hebben. 
De borsten vol melck, bedieden de overvloedigheyt van de invallen 
en vindingen, diewelcke zijn het leven en de ziele van de Poësie 
of Dichtkonst. 
Datse bloosende in 't aengesicht en vol gepeynsen is, bediet, dat een 
Poëet sijn ge moet altijd vol heeft, van vliegende bewegingen, die daer 
in den ijver of drift gelijck is. 
De drie kinderkens zijn de drie voornaamste manieren van dichten, 
te weten de Pastoralia of Herdersdichten, Lyrica of Lierdichten, 
Heroïca of Heldendichten, diewelcke meer ham'en oorsprongh, van 
de natuerlijcke bequaemheyt, als van de konst nemen, want men seyt, 
door een gemeen gevoelen dat de Poëten geboren, en de Redenaers 
of Orateurs gemaeckt worden. 
Veele jae ontallijcke dingen konde men van de Poësie seggen, sonder 
van ons voornemen af te wijcken, maer nu weet gewis een yder kloeck 
geest, door de gestadige oefningen van de Academien en Hooge 
SchooIen, soo veel van deze konst, dat soowy daer in wilden treden, 
wy de Sonne een fackel souden opsteken, indien wy 'tselve pooghden 
te onderstaen, door de overvloedige getuyghnissen, die overal te vinden 
zijn. Waer over wy deze spreucken van den Prins der Romeynscher 
Welsprekentheyt, die hy aen 't huys van den Athenienschen Redenaer 
Isocrates gaf, tot lof van de geleerde Huysen hier by wel mogen 
voegen, dat het huys van Isocrates was als een seeckere Schoole en 
winckel van de Welsprekentheyt." 

In de tweede druk van de Iconologie van 1699 vindt men op p. 41 de 
afbeelding van Poesia. Dicht-konst., vergezeld van niet meer dan het 
volgende rijm: 

Haar blaauwe Starrenkleed verbeeld, 
Dat s' in den Hemel is geteeld, 
De Lauwer-krans haar duurzaamheid, 
Die nooit zal dooven door de tijd. 

Aangezien Hooft zijn gedicht schreef in eind 1624, of begin 1625 (zie 
over deze datering de manuscriptologische beschrijving en de tekst
bespreking), moet hij gebruik gemaakt hebben van een vroegere Italiaanse 
uitgave. Ook bij Vondel komt "Poezij" op deze wijze voor. Men zie 
Danckdicht aan Jacob Baeck, vs 37-42 (W.B. uitg. 111, 391) "Uw broeder 
(d.i. Joost Baeck) schaft my dickwils kost / Van Huygens, of den Muider 
Drost / En blaackt, gelijck zijn gemalinne / In liefde tot de Poëzy, / En 
zuight haar zuivre borst; en ghy / Laaght jonck en teêr by haar te minne." 

Het zog is gevormd door hemelse spijs, waarbij het opvalt dat niet de 
eigenlijke godinnenspijs (hun hoofdmaaltijd), maar hun dessert, de lichte 
avondmaaltijd het voedsel van Poesij vormt. Hetzelfde geldt voor de 
drank: niet nectar, maar de most ervan. Het schijnt dat Hooft hiermee 
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wil aanduiden, dat de poezie wel van hemelse oorsprong is, maar toch 
niet goddelijk van aard. Allen snakken naar dit zog, deze poezie : jongen, 
ouden, dwazen, wijzen. Zij vinden allen hun behoeften erdoor bevredigd. 
Bijzondere nadruk krijgen daarbij de "malligheeden, Maer gezult in eek 
van reeden" . De trage zetters worden tenslotte tot spoed aangemaand, 
opdat men spoedig genieten moge van deze poezie. 

B. Tekst en varianten 

L.-St. I, 217-219 drukt het gedicht af naar het hs. A, blz. 432-434 
3e Rijmkladboek, fol. 23v-24v en merkt op p. 374 op, dat het voor de 
Otia 1625 werd gedrukt met de ondertekening N.N. In de uitgaven van 
Hoofts gedichten komt het eerst voor in die van 1671. 

Hieraan kan worden toegevoegd dat het eveneens opgenomen is in het 
voorwerk van Ledige Uren 1644, nog steeds met de ondertekening N.N. 
(zie onder A. hierboven). 

De datering van het gedicht is onzeker. L.-St. leest: Xber . 1624 (Dec. 
1624), maar slechts de 6 is duidelijk en daarvoor, met tussenruimte van 
één cijfer of één letter, misschien een ij. De eerste letter kan X., maar ook 
A. of M. zijn. (Martij ? Maij? Maar dit zonder dagcijfer en tegen de vormen 
als Januario, Junio, Maij!) Zie manuscriptologische beschrijving. In elk 
geval moet het gedicht van laat in 1624 of van begin 1625 zijn (vóór het 
sonnet Pooght ghij enz., dat zeer waarschijnlijk van april 1625 is). 

De tekst van Otia 1625 wijkt op enkele punten af van Hoofts hand
schrift. Afgezien van spelling- en interpunctieverschillen zijn de voor
naamste afwijkingen: 

Otia 1625 Derde Rijmkladboek 

vs. 6 Die die borst ... Die dat borst ... 
15 Hem ge beten .. . Diep ge beten ... 
39 minbelijden minbekennen 
73 't Welk die borst ... 't Welk dat borst ... 

Otia 1644 stemt overeen met Otia 1625. 
Zijn het veranderingen door Huygens aangebracht, door de drukker? 

Vermoedelijk wel het laatste. Frappant is dat het wat vreemd aandoende 
neutrale lidw. voor borst tweemaal is veranderd in "die". 

Gedichten 1671, dat voor het eerst het gedicht bevat in de edities van 
gedichten van Hooft, heeft de tekst van Otia 1625, afgezien van spelling
en interpunctieverschillen. 
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C. COMMENTAAR 

Om 't wtkoomen der dichten van 
H. Constantijn Hujghens. 
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Om = wegens, m et het oog op, ter wille van (het gedicht is dus gemaakt 
om die beweegreden nl. het uitkomen van Huygens' gedichten). 

Nieuw, en niet her boore rijmen, 
Nieuw . .. rijmen - samentrekking van: Nieuwboore en niet herboOl'e 
rijmen, d.i.: Nieuw ontstane, oorspronkelijke en niet vertaalde of be
werkte gedichten (zie WNT op nieuwgeboren, waarnaast in oudere taal 
nieuwboren, vgl. mndl. nieu(nie)-boren en -geboren. 

Die de strengste zielen swijmen, 
strengste - meest critische, de zwaarste eisen stellende. 
swiJmen - bezwijmen (swijmen ... doet = hun critisch vermogen verliezen 
doet). MNW swimen = zwijmen, bezwijmen (Kil. deficere animo), 
flauwvallen, duizelig worden, dOOl' een duizeling overvallen worden. 
Ook: zweven in de lucht, zweven met de geest in hoger sferen, zich met 
de geest verheffen. 

Dobbren jae ver drenken doet, 
dobb1'en ... doet - climax: t elkens even doet onderduiken, ja verdrinken 
doet. 

J n de weeligh' overvloedt 
overvloedt - woordspelend met de letterlijke bet. van "vloedt" die m 
het beeld past (dobbren, verdrenken). 

(5) Der geleese lekkernije, 
geleese - woordspelend tussen gelezen en uitgelezen, voortreffelijk. 

Die dat borst der Poësie 
Die . . . Poësie - (Poësie met tweelettergrepige uitgang). Misschien op 
een lijn te stellen m et h et huidige : De man die dat het gedaan heeft, 
met toovoeging aan h et re l. pl'on. van het relativerende, afhankelijke 
zin aanduidende voegw. dat, zoals dat kan geschieden bij vragende 
voornw., bijw. enz. (Ik weet niet wie dat het gedaan heeft, waar dat hij 
het gelegd heeft, hoe dat hij he t gedaan heeft enz. Zie WNT lIP, kol. 2305 
vlg.; WNT lIP, kol. 586 vat dat op als bep. bij borst, dat hier dus onz. 
zou zijn. Het wijst erop dat ook thans het onz. gesl. nog hier en daar 
voorkomt, althans in de Zaanstreek. Het is dus niet onmogelijk dat 
Hooft a ls Zaankanter hier onzijdig demo dat gebruikt. (Vgl. die in de 
Otia-tekst, ook de editie Gedichten van Hooft 1671) . De eerste opvatting 
lijkt minder waarschijnlijk door het ontbreken van een lidwoord bij 
borst. 

VARIANTEN IN HET HS. 

Hooft bracht in het hs. enkele veranderingen aan (zie manuscriptologische 
beschrijving), die geen bespreking behoeven (een enkele verschrijving werd 
hersteld, een leesteken toegevoegd of geschrapt, een spelling gewijzigd). 
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Hujghens vlieten laet voor zógh, 
Huighens ... z6gh-voor Huygens laat vloeien als zog (Huygens ligt aan 
de borst der Poëzie, wordt erdoor gelaafd; vgl. vss. 73-75. 

Komt ghij niet te voorschijn nóch ~ 
Komt . . . n6ch? - verschijnt gij nog niet? 

Poësij, 0 die ten eeten 
Poësij - thans aanspraak (met éénlettergrepige uitgang), zonder lid
woord; vgl. der Poësie, vs. 6). 
Zie voor deze figuur van Poësij, C. Ripa, vert. Pers, p. 88: Vertoonende 
haer bloote borsten, die vol melck zijn. (Vgl. boven A). 
o die - 0 gij, die (interj. + aanspreking). 

(10) Daeghlijx bij Juppijn gezeeten 
'T wellekoomste zelschap zijt, 
Dat hem maekt zijn hooftsweer quijt; 

hooftsweer - hoofdpijn. 
Dat . .. quijt - dat zijn hoofdpijn wegneemt (enen iet quijt maken) 

Die hem best verbindt de zeeren 
Door de zorghen van 't regeeren 

(15) Diep gebeeten in zijn' geest, 
Wen een liedt zijn leedt geneest, 
Dat geen Esculaep kon klejnen; 

Die . . . klejnen - 2e aanspreking. 
Eaculaep - god der geneeskunst. 
kleinen - verkleinen, verminderen, verzachten. 

Wt het hemelsch porçelain, en 
porçelain, en - rijm met kleinen 

Ganijmeeds Cristalen kelk, 
Ganijmeeda - van Ganymedes, de schenker der goden. 

(20) Wint ghij over, deese melk. 
Wint ... over - verkrijgt, produceert. 
deese melk - dit "zogh" (7). 

Tafellestjes van godinnen dessert 

Tafellestjes - dessert (aant. van Hooft). 

Die de zaedzaemheit verwinnen, 
Die . .. verwinnen - die, ook al is men reeds verzadigd, tot eten aanzetten. 

Achternaertjes, daer haer hart collation. 

Achternaerties - "a.chternaatjes" (Hooft tekent in margine aan: "colla
tion", d.i. lichte avondmaaltijd.) 
haer - hun (van de godinnen). 
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Meê verfroijt ter slaepgang wart, 
Meé . .. wart - door verheugd wordt bij (voor) het ter ruste gaan ("wart" 
pres., rijmend op hart.) Hooft kiest hier deze vorm uit de vele bestaande 
(werden, worden, warden enz.) ten behoeve van het rijm. Men bedenke 
daarbij dat er en ar in klank vrijwel identiek waren. V gl. Crena de long, 
G. C. van Santens Lichte Wigger en Snappende Sijtgen, 63, waar deze 
voor de taal van de beschaafde Van Santen "een zekere doofheid met 
betrekking tot het verschil er/ar ... zoals dat ook voor Vondel en Bredero 
waarschijnlijk gemaakt is" constateert. 

(25) Nectar noch niet, maer zijn most je, 
Nectar . .. most je - nog geen nectar (deze blijft voor de goden gereser
veerd!), maar toch wel het druivensap waaruit de nectar door verdere 
gisting ontstaat. 

Zijn het drankje zijn het kostje, 
Z ijn . . . kostje - chiastisch gerangschikt. 

Daer het zógh af is gegroejt, 
af . . . gegroejt - uit is ontstaan. 

Datter wt dat borsje vloejt. 
dat borsje - nl. van Poësij (6). 

'T heughtme dat het wist te teelen, 
(30) Jn mijn ooren kraenekeelen, 

'T heught . .. kraenekeelen - Ik herinner me dat het (dat zogh = Huygens' 
poëzie) in mijn oren lange kranenhalzen wist te doen ontstaan (die de 
poëzie lang vasthouden en dus zorgen voor een langzame vertering). 

En, als door een dichte zeef, 
Door mijn' zinnen lekken bleef. 

En, als . . . bleef - En dat het (zogh) door mijn geest bleef lekken, als 
door een dichte, fijne zeef (dat zijn moeilijke, inhoudrijke poëzie langzaam 
in mij doordrong, dat ik haar savoureerde en langzaam in mij opnam). 

Open staen mijn' geest zijn' adre' 
Nu en snakken allegaedre, 

Open . .. allegaedre - Nu (na de genieting van vss. 31-32) staan alle 
"aderen" van mijn geest open en snakken alle. 

(35) Als, bij brandt, nae bron, de vis, 
Als . .. vis - zoals bij zonnehitte de vis naar het koele water. 

Nae de lieve laeffenis. 
Nae - naar (bij snakken van vs. 34). 

Alle jeughjes hier nae haeken; 
jeughjes - jongemensen (verkleinwoord van jeugd in de zin van jeugdig 
persoon, vooral vrouw) (WNT VII, I, kol. 270). 

ZOO die schand van 't minnen maeken, 
Zoo - zowel ( ... als, vs. 41). 
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En van 't minbekennen zond, 
zond - zonde. 

(40) 'K meen, ten minsten, met de mond, 
'K meen . .. mond - (tussenzin), t eruninste met de mond, met woorden, 
meen ik. 

Als die drijven dat een ridder 
drijven - staande houden, beweren 

Speelt hij niet den minnebidder, 
minnebidder - bedelaar om liefde. 

En zijn eighen hart vergeeft, 
vergeeft - weggeeft (aan de geliefde); tegenover "minnebidder". 

Zonder hart en leeven leeft. 
(45) Hier nae jóóken alle grijsen, 

ióóken - (jeuken) hevig verlangen, haken. 
griJ"sen - grijsaards, oude mensen. 

Alle dwaesen, alle wijsen, 
Die 't maer hebben eens geproeft, 

Die . .. geproeft - Als ze het maar eerunaal geproefd hebben (dat "zogh"). 

IJder hoopt wat hij behoeft. 
D' ouwde waent dat hij verkindren , 

verkindren - jonger worden (zal). 

(50) En zijn jaeren zullen mindren, 
Afgedreve door dat zap. 

afgedreve - verjaagd (die jaren). 
dat zap - dat vocht, dat "zogh". 

Dwaesheit zoekt 'er wetenschap. 
Wijsheit zoekt 'er malligheeden, 
Maer gezult in eek van reeden, 

Maer .. . reeden - Maar ingemaakt in azijn des verstands. gezult eigenlijk 
gezouten, van zulten naast zouten. Ook in de verruimde zin van confijten, 
in suiker irunaken. V gl. Hooft in een brief aan Tesselscha, Van Vloten, 
P. C. Hoofts Brieven lI, p. 316, nr. 431: dat hij zijn' gal gezult moet 
hebben in de sujker uwer zoetigheit. 

(55) Dat haer 't groen en 't gajl vergaet. 
Dat . .. vergaet - zodat haar (die malligheeden) het malle en dartele 
vergaat, zij ... verliezen (groen = jong, pril, vandaar ook mal; groene 
klap = malle praat; geil, geil = dartel, (vaak in erotische zin) / weelderig. 

Nut is neskheit bij de maet. 
Nut . .. maet - Dwaasheid met mate is goed, nuttig. 

Nae de zoetheit wappert zotheit : 
Nae ... zotheit - Zotheid komt dicht bij, heeft veel van zoetheid, zweemt 
naar zoetheid (aangenaamheid, iets prettigs). 
wapperen = zwaaien, slingeren (MNW i.v.); wapperen nae: slingeren, 
zwaaien naar, lijken op, zwemen naar. 
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En de vroetheit nae verrotheit. 
verrotheit - Hooft stelt blijkbaar weer twee woorden naast elkaar, die 
slechts in één foneem verschillen: oe- o . Bij verdere reductie van de 
vocaal van ver·, kan deze immers geheel verdwijnen (vrotheit). 

Want haer rijpheit al t e groot 
haer rijpheit - (nI. van d e vroetheit) abstract voor concreet: de al t e rijpe 
wijze (leidt ecn Icven dat gelijk staat met dood zijn) . 

(60) Lejdt een leeven als een' doodt. 
Des met grillen vande gekken 
Wijsheits drooghte wel t e spekken, 
R echt is datmen zich verpijn, 
Alsz' in reên gepepert zijn. 

Des . .. zijn. - Daarom is h et goed dat mcn zich inspant (ernaar streeft) 
om de droogte van d e wijsheid (de dorre wijsheid) goed met d eze grillen 
t e doorspekken (larderen, overal aanbrengen), als ze (die grillen) maar 
in "reden" gepeperd zijn, als ze m aar gepeperd zijn met verstand, be
strooid met de p eper der rede ("prolepsis" van 61-62). 

(65) Rijmers zulk gerecht opzetten, 
Welker praghtighe banketten 
Kitteltongighs niet ontbreekt, 
Als Apol den zeghen spreekt. 

R ijmers . . . spreekt - Rijmers (dichters) maken zulk een gerecht klaar 
(als in de voorgaande vss. bedoeld), bereiden zulk een gerecht, en aan 
hun heerlijke schotels (lekkernijen) ontbreek t niets wat de tong streelt, 
aangenaam kittelt, a ls Apollo (god der dichtkunst) zijn zegen erover 
uitspreekt. 

Zulke sujkerzoete zaekjes, 
(70) Zulke geurtjes, zulke smaekjes 

Overlang men kauwen moght 
overlang - reeds lang. 
kauwen - proeven, genieten (ietwat vrij gebruikt, gezien de diverse 
objecten van "kauwen"). 

Wt het vroolijk vroede voght, 
vroolijk vroede - (nevenschikkend) v rolijke en vroede (de bekende ver
eniging van h et nuttige en aangename). 

'T welk dat borst der Poësije 
Huighens nijver als de bije 

(75) Met de meeste miltheit straelt, 
'T welk . .. straelt - dat de b orst der Poëzie voor Huygens (die ijverig 
is als de bij) m et de grootste mildheid uitgiet (doet vloeien). 

Had het aen v niet gefaelt, 
Had . .. gefaelt - voorw. bijzin bij 69 vlgg.: indien het niet aan u gelegen 
had, indien gij niet t ekort geschoten waart. 
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Haeperhandt des zachten zetters, 
Haeperhandt - (aanspraak) dralende, talmende, treuzelende hand. 
rochten zetters - langzame zetter (MNW vermeldt deze betekenis niet; 
wel bij het bijw. sachte, dat zacht, zachtjes, langzaam, op zijn gemak kan 
betekenen. Kil. sensim, remissim, leniter. Het lijkt mij niet te gewaagd 
ook aan het adj. deze betekenis toe te kennen; sacht is hier opzettelijk 
gekozen als antithese tot loode (zwaar, hard). 

Vande logge loode letters. 
Letter zetter spoejt v, ijet, 

ijet - wat 

(80) Ende let ons langer niet. 
let ... niet - "vertraag" ons niet langer, houd ons niet langer op, laat 
ons niet langer wachten (woordspelend met "letter" zetter). 



VERZEN OP HUYGENS' OTIA 1625, II 

Aen den Heere Constantin Huighens Ridder etc. op zijne Ledighe Wren. 
("Pooght ghij ... ") 

A. Inleiding 

In de Inleiding van Nieuw, en niet her boore rijmen werd dit lofdicht 
voor Otia 1625, tezamen met het andere (Oorenstrikken, zieljachts gaeren) 
reeds genoemd. Beide lofdichten verschenen in het voorwerk van Otia 1625 
met de ondertekening P. C. Hooft en wel na het lofdicht van Van Baerle, 
dat de eerste plaats kreeg, en een gedicht van Westerbaen, dat daarop 
volgde. Ook werd reeds erop gewezen dat Huygens zelf om deze lofdichten 
heeft verzocht. De brief waarin hij dit deed is merkwaardig genoeg om 
hier op te nemen. Huygens schrijft in april 1625 aan Hooft: 

Dus hebben my ten laesten mijne vrienden met den arm op straet 
gesett, daer ick nochtans voorgenomen hebbe sonder UE. goetvinden 
niet te verschijnen; dat goetvinden versoeck ick vriendelijck in 
weinighe regelen van UE. hant uytgedruckt te mogen sien; ick sal 
der het voor hooft van desen boeck mede verstaelen ende wachten 
daerop de tanden van de vinnigste bijters. Daer zijn sware redenen, 
die my desen bedelkorf op zijde binden, die ick mogelick van allen 
meest daertegen uytgevaren hebbe. Bedriegen my mijne gissingen 
niet, ick voorsie wat gelegentheits om eerlangh d' eere van UE. bywesen 
te genieten. Daer sal ick met meer woorden poogen te bevestigen, 
't gene ick UE. biddejegenwoordelick dese weinighe toe te geven. 
Zoo verre ben ick van geweigert te willen zijn, dat ick my oock 
onderwinde door UE. gunst die van andere te willen verkrijgen. 
T'Amsteldam zijn luyden, die de eerdichten ten mouw uytschudden, 
ende sullen sy my oock een stuck dozijnwercks ontseggen willen? 
Seker, mijne Heere, op UE. begeerte niet; emmers op UE. voorgang 
sal niemandt hincken willen. Soo besluyt ick wederom mijn versoeck 
met versoeck, dat UE. gelieve te gelooven, dat ick niet sonder 
wichtigen waerom en trachte te wege te brengen, ut multa poëtarum 
veniat manus auxilioque sit mihi; zullende my voor de gunst van allen 
aen UE. eenige beleeftheit verbonden houden, ende voor dese blijven 
... Hage, desen .. April 1625. 
Aen dit misvall gebreken noch hooft en staert, sullende deselve noch 
ontrent thien oft 12 vellen drucksels uytmaken ende mijnen zetter 
weinigh meer als dry weken bezigh houden. UE. gelieve op dien tijt 
wat staets te maken ende andere te helpen maken. Ick sal verwachten, 
dat my daertegen desen ongebonden borstel wedergeschickt worde, 
om hier sijn' volle leden te ontfangen, ende UE. in aensienlicker 
uytreedsel thuys te komen. Den H.e Generael Reael wilde ick gaeren 
door UE. middel in de se requeste besloten hebben, konde ick my 
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der macht zoowel als der genegentheit beroemen van Sijne E. eenighen 
wederdienst t e doen. (Worp Br. I, 176). 

Hooft antwoordde snel in een brief van 30 april, die hier eveneens 
moge volgen: 

Dank heb UEd. voor zoo goed een gevoelen, dat zy my toevertrouwt 
den moedt, om d'onbevallijckheden van een vernuft, zuinighlijk by 
natuere begunstight, ende door overdaedige ongenaede van 't geluk 
verbluft, te pronk te stellen, tot een diepsel in de verhevene schilderye 
van UEd. bloeyenden geest, die, zonder dat, genoeg uitsteekt. De 
proeven van vrundtschap sluiten nemmer bet, dan als 'er schaede 
by is, zonderlingh van achtbaerheit, dat kostelijk kleinoodt, in den 
zin van de werelt. U.Ed. heeft dan hier eenige dichten, non animo 
deducta sereno, maer velut eluctantium verborum. Indien U Ed. keur 
weet in verscheide soorten van slechtigheit, en beter gedient waer 
met iets van anderen slagh, 't heeft haer maer een woordt te kosten, 
en ick zal my verpijnen te doen blijken, hoe handelbaer mijn hart 
is in zoo hoogh een handt, als die van U Ed. Want, om te zeggen zoo 
ick 't verstae, my twijfelt zelve oft dese verstaen zullen worden, oft, 
versta en zijnde, niet smaekeloozer gevonden als anders. Welke 
bij ster heit van mijn oordeel U Ed. wel kan doen oordeelen, dat, al 
waer daer iet goedts in, om in eenigh deel te beschaemen de lofrijmen 
van iemandt anders, men zulks meer 't geval dan my te wijten heeft. 
Ick hebbe den Heer Generael en Van den Vondel in U Ed. Leedige 
Wren te werke geholpen, en meene U Ed. van daer iets te verwachten 
heeft, dat beter geaerdt zal zijn, dan 't geen hier by gaet, 't welk 
ick dacht te doen staen nae d'eere van dat geselschap, en had my 
U Ed. neef van Baerle niet geport uit haeren naeme. Alles met het 
onvoldruckte boek zal pasen op den gestelden tijdt, drie weeken 
nae U Ed. schrijven, ontfangen den zeventienden deser. Ondertussen 
verplichten my gebruik en genegenheit om U Ed. geluk te wenschen 
met het huwlijk van haaren neeve ende mijn' schoonzuster. 't Welk 
Godt gunne, en behoede U Ed., Mijne Heere, in eeuwige eere en in 
haere gunste ... Uit Amsterdam, (den 30 van Grasmaandt 1625). 

Onduidelijk is waarom Huygens zo zeer prijs stelde op lofdichten, 
waarvoor hij overigens niet voelde. Welke gewichtige redenen waren er, 
om ze toch te vragen? Werden ze door de drukker geëist? 

Frappant is in Hoofts schrijven, niet de traditionele en overdreven 
bescheidenheid, waarmee hij over eigen werk spreekt (Huygens wedijvert 
hierin met hem), maar zijn grote bereidwilligheid om zijn vriend van dienst 
te zijn, en zijn twijfel aan de begrijpelijkheid van zijn gedichten. Zij ver
tonen dan ook in hoge mate het manieristisch streven naar ingewikkelde 
en exuberante beeldspraak, vooral het tweede lofdicht (Oorenstrikken enz.). 

Het sonnet Pooght ghij enz. is eenvoudiger en gaat ook niet zo in op de 
verschillende soorten gedichten van Huygens als het andere lofdicht. 
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Het eerste kwatrijn stelt de klacht en smeking van Biddaghs-Bede en 
andere religieuze gedichten (ik denk o.a. aan de prachtige berijming van 
Psalm 79 in Huygens' Uytlandighe Herder) tegenover de hymnische poëzie, 
de lofdichten aan God (bv. Psalm 114, de uitbreiding van de 12 artikelen 
en van de 10 geboden). Het tweede kwatrijn komt in een uitvoerig beeld 
terug op de eerste twee verzen (de schoonheid van de klacht). In de 
terzinen is het motief Huygens' grondige kennis, de diepzinnigheid van 
zijn poëzie, die de lezer tot bewondering brengt van dat grootste wonder: 
Huygens' geest. 

B. Tekst en varianten 

L.-St. I, 219 drukt het gedicht af naar het hs. A. blz. 435 = 3e Rijm
kladboek f. 25r en merkt op p. 374 op, dat het gedrukt werd voorin 
Huygens' Otia 1625 en in alle uitgaven van Hoofts gedichten. De titel is 
in de laatste: Aen den H. Ridder Huygens, op zijn boek, genaemt De Leedighe 
Uiren. (In Otia 1625 is deze: Aen den Heere Oonstantin Huygens Ridder, etc. 
Op sijne Ledige V ren. Sonnet.) 

Voor de datering onder het gedicht zie men de manuscriptologische 
beschrijving, die waarschijnlijk maakt, dat er Apr. 1625 gestaan heeft. 

De tekst van Otia 1625 is geheel conform het hs., op enkele onbetekenen
de verschillen in spelling en interpunctie na. 

Gedichten 1636 stemt met het hs. overeen, afgezien van een enkel 
spelling- en leesteken verschil , en van de volgende afwijkingen: 

Hs. 

vs. 6 met sprenklen blank, 
12 meenighmael 
13 dan uwe wondre vondt. 
14 Des 

Gedichten 1636 

met sprenkelblank, 
meenighmaels 
dan uwer wondren vondt. 
Dies 

In vs. 6 wilde Hooft blijkbaar postpositie van het adj. vermijden 
(zoals doorgaans in 1636), en redde zich door een samenstelling te vormen. 

In 12 werd een "adv. s" toegevoegd. 
In 13 sloot Hooft dichter aan bij wonder van vs 12 en wondren van 

vs. 14. Voor het adj. wondre substitueerde hij wondren, waardoor uwe 
moest veranderen in uwer. 

In vs. 14 is dies vermoedelijk scherper redengevend dan des. 
Gedichten 1644 stemt overeen met Gedichten 1636, afgezien van enkele 

spelling- en interpunctieverschillen. Voor Gedichten 1671 geldt hetzelfde. 



170 HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

C. COMMENTAAR 

Aen den Heere Constantin Huighens Ridder etc. 
op zijne Ledighe wren. 

SONNET. 

(1) Pooght ghij, met vliet van rouw, gods toornevliet te st6ppen, 
met vliet van rouw - met een stroom van rouw, smart (hier: de uiting 
daarvan, rouwdicht, klacht). 
Gods toornevliet - de stroom van Gods toorn. De verzen slaan op de 
BiddaghB.Bede van 1624, waarmee Otia opent. Huygens schreef het 
n.a.v . de voor 9 okt. 1624 door de Staten-Generaal uitgeschreven algemene 
vast- en bededag om "van ons t e nemen de welverdiende straffe der 
pestilentie en andere sieckten, mitsgaders der vyanden desseinen en 
aenslagen te breecken" (Worp, Il, 77 noot). Misschien mogen we hier 
tevens een aanduiding zien van de priesterlijke taak van de dièhter, 
zoals die oorspronkelijk van het dichterschap deel uitmaakte. 

Voor koninginnen oor, een perl is elke traen. 
Voor . .. oor - voor het oor van een koningin (koninginnen is gen. enk.). 
een perl . .. traen - is iedere traan een parel (vgl. voor de combinatie 
traan-parel Sal nemmermeer gebeuren, waarin Venus van Brechtjes tranen 
parelen maakt). 

Al wat vw' zanglust weeft, in 't juighen, zie jek aen 
in 't juighen - .in het lofdicht, in het hymnische genre. 
zie . . . aen voor - beschouw ik als. 

Voor purper, tot verbandt van koninklijke k6ppen. 
tot . .. kóppen - om hoofden van koningen mee te omwinden, tooien 
(vgl. koninginnen oor). 

(5) Zoo stroojt de droeve dauw bekoorelijke dr6ppen, 
Zoo . . . dróppen - grijpt terug op vs. 2; een parallel natuurbeeld wordt 
gegeven; droeve dauw, omdat de dauw wordt gezien als de tranen door 
de nacht geweend. 

En breekt, met sprenklen blank, het bloosen van de blaên, 
sprenklen blank - glinsterende, schitterende druppels, die overal verspreid 
zijn; Hooft noemt de sterren sprencklen tintelgoudts en zegt dat iets zou 
verkwikken als sprenklen rooswaters in ' t aengesicht" (WNT XIV, kol. 
3032). 
het bloosen - de rode kleur, de roodheid. 

VARIANTEN IN HET HS. 

In het hs. werd slechts één correctie aangebracht : in vs. 1 schreef Hooft ver
moedelijk na van eerst een t (van traenen ?); deze werd doorgehaald, waarna hij 
schreef rouw. Het is niet onmogelijk dat hij, in verband met het in de volgende 
regel voorkomende traen, zich aanvankelijk vergiste en deze vergissing on
middellijk herstelde. 
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Als d' ongerepte roos 't ontmommen dar bestaen, 
Als - wanneer. 

171 

't ontmommen dar bestaen - 't waagt zich te onthullen, te voorschijn 
durft te komen. 

En dat de nuchtre zon wtkipt de koele knóppen. 
dat - wanneer (plaatsvervangend voegw. voor Als, vs. 7). 
nuchtre zon wtkipt - vroege, pas opgekomen zon, ochtendzon doet uit
komen, doet opengaan (eig. uitbroedt). 

Al wat vw' pen ontmoet, zij zinkt 'er grondigh in, 
Al .. . in - (Dit is een nieuwe gedachte.) In ieder onderwerp waarmee 
Huygens zich bezighoudt, verdiept hij zich grondig. 

(10) Doorwroet de donkre mijn, en spit, met spitsen zin, 
mijn - mijnschacht, mijngang (waaruit men het edele metaal graaft) 
(de pen maakt de mijn!). 
spitsen zin - (woordspelend met spit) scherpzinnige geest, scherp verstand. 

Het diepe wonder wt, dat t' schuil liep inde zaeken. 
wt - (bij spit). 
dat t' schuil . .. zaeken - dat zich in de dingen verborg, dat in de dingen 
verborgen is (t' schuil lopen WNT XIV kol. 1143 = schuilen). 

Dit 's meer. Die meenighmael dat wonder wel doorgrondt, 
Dit's meer - Dit (wat nu volgt) is belangrijker, gewichtiger (dan het 
vorige). 
Die . .. doorgrondt - bijv. bijz. met de waarde van een condit. zin: Als 
men enz. 
dat wonder - het wonder beschreven in vss. 9-11, dus het wonder dat 
Huygens het geheim aan de dingen ontfutselt. 

Vint daer niet wonders In dan vwe wondre vondt. 
Vint . .. vondt - vindt daarin niets wonderlijks, dan (slechts) uw wonder
baarlijke vinding (inventio, het vermogen van het vinden, vindingrijk
heid). Voor hem is het enige wonderlijke in dat wonder (zie vs. 12) 
Huygens' wonderbaarlijke inventie, kracht om te "vinden". 

Des moet hij van vw' geest der wondren wonder maeken. 
Des ... maeken - Daarom moet hij uw geest beschouwen als het aller
grootste wonder. 



VERZEN OP HUYGENS' OTIA 1625, III 

Op de Ledighe Wren van den Heere Constantin Huighens 
(" Oorenstrikken . . .") 

A. Inleiding 

Dit tweede van Hoofts naam voorziene lofdicht voor de Otia 1625 kwam 
reeds ter sprake bij de bespreking van het eerste lofdicht, het sonnet 
Pooght ghij, met vliet van rouw . .. Het vertoont een veel manieristischer 
karakter in zijn uitbundige en veelal gezochte en geforceerde beeldspraak. 
Het hele gedicht doet aan als typisch maakwerk, wat niet wil zeggen dat 
het geen verdiensten heeft. Op zinrijke wijze weet Hooft de verschillende 
soorten poëzie van Huygens in zijn lof te verwerken. De strijd om het 
bezit van Huygens doet wat gewild aan. Moest er een parallel worden 
geconstrueerd met de strijd der zeven steden om het burgerschap van 
Homerus 1 Ook de muzen, die het geschil beslissen, vormen wel een typisch 
klassiek ingrediënt. Dit neemt niet weg, dat het gedicht getuigt van veel 
geest. 

Dat Hooft in dit gedicht de trant van de door hem geprezen Huygens 
bewust volgde, lijkt mij buiten twijfel: niet alleen de stapeling van beelden, 
het een nog vernuftiger en gezochter dan het andere, maar ook de strakke 
metrische bouw: gepaard rijmende, trochaeïsche viervoeters met af
wisselend vrouwelijk en mannelijk rijm toont dit. Buitenhof wees hier 
reeds op in zijn Bijdrage tot de kennis van C. Huygens' letterkundige op
vattingen, p . 83. 

B. Tekst en varianten 

Van het gedicht is geen handschrift bewaard. L.-St. I, 220 drukken het 
af naar de eerste druk van het gedicht in Otia 1625. Worp Il, 327, doet 
hetzelfde. Dit is ook de tekst, die hier wordt uitgegeven. 

Otia 1644 neemt het gedicht ook in het voorwerk op. De tekst stemt 
nauwkeurig overeen met die van Otia 1625, op enkele onbeduidende 
verschillen in spelling na en een drukfout in 1644 (vs. 85: ick voor is). 

In de uitgaven van de gedichten van Hooft komt het gedicht voor het 
eerst voor in Gedichten 1644. (Vgl. L.-St. I, 374) De tekst is hier volkomen 
gelijk aan die van Otia 1625, op enkele spellingverschillen na, terwijl één 
interpunctieverschil van belang is voor de interpretatie (zie beneden). 

In Gedichten 1671 zijn geen afwijkingen van de tekst van Otia 1625 
(wel spellingveranderingen als a of aa voor ae, g voor gh, ui voor uj enz.), 
dan de volgende: 

vs. 14 buitemondsche voor buitenmondsche (niet van belang); vs. 81 
ontstelt voor onstelt (herstel van het prefix); vs. 97 Wijst men voor Wijstmen 
(dus niet aaneengeschreven) en vs. 139 luit, voor Luyt. (belangrijk voor 
de opvatting van de tekst. Dit vers behoort inderdaad bij het volgende 
en de komma is dus juister. Ik vermoed dat de punt van Otia 1625 en 
Otia 1644 een drukfout is. Gedichten 1644 van Hooft heeft eveneens Luyt,). 
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C. COMMENTAAR 

OP DE SELVE. 

Oorenstrikken, zieljachts gaeren, 
Oorenstrikken - beeld voor de snaren van Huygens' luit (evenals de 
volgende omschrijvingen), die h e t oor van de hoorder verstrikken, 
boeien, kluisteren, vangen, gevangen n em en. 
zieliachts gaeren - net (vangnet), waarin de zielen der hoorders worden 
gevangen. 

Hartenetten, zoete snaeren, 
Hartenetten - (zij) de snaren vangen h et hart, boeien, treffen, ontroeren 
het. Men lette op de differentiëring : Oren (meer uitwendig, zintuig, 
m en wordt geboeid door de tonen, klanken, luist ert), ziel (de aandacht 
wordt getrokken, de geest geboeid); hart (men wordt ook diep getroffen 
in h et gevoel). 
zoete snaeren - Hier eindelijk h et "verbeelde" . 

Banden die mijn zinneroer 
Banden - opnieuw aanspraak tot de snaren van Huygens' luit; de 
snaren zijn banden enz. 

Vaster boeyt, dan eenigh snoer 
die ... boeyt - die h et roer van mijn geest vaster bindt (zodat d e geest 
Huygens' koers volgt). 

(5) Van bekooringh, de gemoeden 
bekooringh - verleiding. 

Die zich voor geen' wellust hoeden; 
de gemoeden . .. hoeden - d e gemoederen die open staan voor (de verleiding 
van) h et (zin)genot (boeit). 

Kronkelkoorden rank en slujk, 
Kronkelkoorden - ineengedraaide k oorden (uit enige strengen samen· 
gevlochten); opnieuw aanspraak tot de snaren. 
rank - dun. 
sluik - mager, dun. 

Die, van levendigen bujk, 
van . . . buik - nl. van kattedarmen (buik om de parallellie met de geboorte 
van een kind en h et contrast m et de doode (buik) van d e luit , die tot 
leven gewekt wordt, vs. 10). 

Vw' geslacht en afkomst rekent, 
(10) Ende maekt den dooden sprekendt; 

Lange lijven wervel vast 
Staend' aen hals en bujk gepast, 

Lange li}ven . . . gepast - lange, gerekte lijven (de snaren nog steeds), 
door middel van wervels vastzittend, m et schroeven vastgezet op hals 
en buik van d e luit. 
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Y der nae zijn' eisch gewrongen; 
Y der ... gewrongen - ieder op zijn toon gestemd (door opdraaien van de 
schroeven). 

Tongen, buitenmondsche tongen 
Tongen - nieuwe aanspraak tot de snaeren: deze zijn nu tongen. 
buitenmondsche - niet in de mond zich bevindend, maar ook tongen 
(geluid makend). 

(15) Van de gallem-rijke Lujt; 
gallem-rijke - klankrijke. 

Waeghens die de klanken krujdt 
Waeghens ... kruidt - (nieuwe aanspraak tot de snaren). De snaren 
"dragen" het geluid van de menselijke stem, begeleiden het, steunen het; 
kruiden is de oudere vorm van het oorspronkelijke sterke werkw. Zie 
WNT VIII, 1, kol. 397. 

Van de hongerige keelen, 
hongerige - Hooft gaat zóver, dat hij nu tegelijk aan kruidt de betekenis 
toekent van ons kruiden. De klanken die de kelen voortbrengen zijn 
spijs voor die kelen (als hongerig voorgesteld), maar wat er smaak aan 
geeft zijn de klanken van de begeleidende luit. 

En met haer als vw' gespeelen, 
haer - nl. die klanken van de hongerige kelen. 
geapeelen - makkers, vrienden. 

Trouwlijk op en neder gaet, 
Trouwlijk ... gaet - trouw op en neer gaat (hoger en lager). 

(20) In een' maetschappij van maet; 
In ... maet - (woordspelend) in een bondgenootschap van maat, in gelijke 
maat. 

Neuryzieke stemmeslingers ; 
Neuryzieke 8temme8linger8 - Tonenvoortbrengers die belust zijt op zingen 
(WNT vermeldt het woord 8temme8linger8, geeft het citaat en zegt: 
"in toepassing op de snaren van Huygens' luit." WNT XV, kol. 1388). 
Ik vat het woord op als samenstelling van 8tem en 8linger in de zin van 
het instrument waarmee men stenen werpt. De snaren zijn als het ware 
tonenwerpers. 

Tolken van geleerde vingers; 
Tolken . .. vinger8 - De snaren, door bekwame ("geleerde") hand be
speeld, vertolken de gevoelens van de speler. 

Ach wat is't u wel gelukt 
wat . . . gelukt - wat is het geluk u gunstig geweest, wat hebt gij het 
goed getroffen (WNT IV, kol. 1302). Hier dus eindelijk de uitroepende 
zin ("zinsstuk") na de vele aansprekingen en de interj. Ach. 

Dat u Hujgens dujme drukt! 
dujme - (waarmee men op de luit tokkelt). 
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(25) Hemel-hoogh wel moogt ghy vrylijk 
vrylijk - voorwaar, voorzeker, gerust. 

Stoffen op zoo hoogh een hijlijk 
stoffen op - u verheffen op, u beroemen op . 
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hijlijk - huwelijk (tussen de snaren en Huygens' zang, d.m.v. zijn handt
geprangh, zijn tokkelen met de duim). 

Als ghy door zijn handt-geprangh, 
Doet aen zijn doorluchten zangh. 

Doet aen - aangaat met. 
doorluchten - uitmuntende, verheven, luisterrijke. 
zangh - Hier pas de overgang naar Huygens' p oëzie. H et voorafgaande 
(lof voor de luitspeler) leidde hierheen! 

Zangh, die, met ha er staetig swieren, 
staetig swieren - ernstige, waardige toon, melodie. 

(30) Slaet de maet van göe manieren; 
Slaet ... manieren - aangeeft, toont, leer·t h oe men zich behoort te 
gedragen, goede zeden onderwijst (L.-St. I, 220). H ooft duidt hier de 
moraliserende poëzie van Huygens aan. 

Die door wrevel' ooren wringht, 
wrevel' - onwillige, niet willende luisteren. 

En met deftigh smeeken dwinght. 
deftigh smeeken - waardig smeken (zonder dat de smeker zich vernedert). 

Zangh die met de geur der reden, 
Wufte zinnen kan doorkneeden; 

die . . . doorkneeden - die da r tele, losse, onbezonnen geesten kan door· 
dringen m et de geur van het verstand, van de redelijkheid (verstandig 
kan maken). 

(35) Die de tongh tot lof bereidt 
Nevens 'thart t en Hemel leidt: 

Die ... leidt - die niet alleen de tot lof bereide tong, maar ook het hart 
t en hemel opvoert (Gods lof doet zingen). Ik heb niet de vrijmoedigheid, 
h oe verleidelijk het ook moge zijn, om nevens op t e vatten als voegwoord 
in de betekenis en. D e tekst zou daarmee beter lopen: Parallellie van 
35, 36 en de t ong wordt dan tot lof bereid (geschikt gemaakt), i.p.v . 
ten h em el geleid, wat vreemd is . Nevens ken ik echter niet als voegwoord. 
Hier wordt vanzelfsprekend bedoeld Huygens' religieuze poëzie. 

Die met neep van schrander sc hem pen 
neep - kneep. 
schrander schempen - scherp, vinnig schimpen (Hier wordt gedoeld op 
Huygens' hekeldichten, zoals Kostelick Mal - 1622-). 

Weet de wullepsheit te stempen; 
wullepsheit - dartelheid, ongebondenheid in het algemeen. 
stempen - stuiten (WNT XV, k ol. 1447). 
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Dieze te geneesen weet, 
(40) Met een baetelijke beet. 

baeteliJ'ke beet - beet die baat brengt. 

Die den wettelijken Hijmen 
wetteli}ken Hi}men - wettige huwelijk. 

Heerlijk maekt met rijpe rijmen; 
heerli}k maekt - verheft, verheerlijkt, prijst. 
rijpe - verstandige, wijze (hier wordt gedoeld op de bruiloftsdichten). 

Wel ook waerschouwt voor het quaet 
Wel - Kan worden opgevat als; goed, met nadruk; maar ook als modaal 
bijw., dat gecombineerd, met ook de tegenstelling met het vorige accen
tueert. 

Van den ingetoomden staet: 
ingetoomden staet - de staat des huwelijks (deze vss. slaan op Huygens, 
Misogamos, dat door Hooft werd vertaald vermoedelijk tussen 1630 en 
1636, toen deze vertaling verscheen in Gedichten 1636. (Vgl. L.-St. I, 
386.) Huygens' gedicht was van 1620 (Worp I, 188). 

(45) Die in pracht van mommerijen, 
mommerijen - balletten, vertoningen, maskerades. Hooft doelt hier op 
Dessein de l'entrée du ballet presenté à la Reine de Bohème van 1624 
(Worp lI, 56). 

En de vrolijkheit van't vrijen, 
Aen den dagh brengt geenen vondt 
Als die zoet is en gezondt. 
Zang die met een kluchtigh praeten 

met een kluchtigh praeten - met kluchtige woorden, op grappige wijze. 

(50) Geeft in print verscheide staeten, 
staeten - standen (Huygens' Zedeprinten worden hier aangeduid). 

En een' yder weeten laet, 
Wat'er in het zijn, toestaet. 

Wat . . . toestaet - wat hem, in het zijne, betaamt. 

Zang die de gestemde Steden 
gestemde Steden - steden met stemrecht (die in de Staten van Holland 
vertegenwoordigd zijn); tevens steden met een stem, sprekend. (De 
steden spreken in Huygens' Stedestemmen). 

Door de slaverny gestreden 
door . . . gestreden - die door de slavernij (aan Spanje) heen geworsteld zijn, 
zich eraan hebben ontworsteld. 

(55) Loffelijken draeven doet, 
LofJelijken ... doet - zich met roem doet verheffen, hooggestemd doet 
spreken (dat zij Spanjes overmoed hebben overwonnen). 
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Boven Spanjes overmoedt: 
Die de Dorpen van het ouwde 
Rijn en Delleflandt, bevrouwde 

Rijn - Rijnland (samentrekking). 

Met een' Maeghd, wiens eergeklank 
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bevrouwde met een' Maeghd - als meesteres gaf Dorothea van Dorp, 
aan wie de Dorpsstemmen zijn opgedragen. 
wiens eergeklank - (zang) welker lof (zang mnl., vgl. vs. 28). 

(60) Hen zal hoen voor ondergank, 
En all' eeuwen door doen dujren, 
Beter als de Goon de mujren 
'tWerrek hunner handen, dêen, 

Beter . .. déen - beter, op een betere manier dan de Goden de muren 
(van Troje), het werk hunner handen (Trojes muren waren door Poseidon 
gebouwd) deden (duren). 

Ruchtbaer door een licht' Heleen. 
Ruchtbaer ... Heleen - befaamd, bekend geworden en gebleven door een 
lichtzinnige Helena. 

(65) d'Ouwde blinde die beschreven 
d'Ouwde blinde - Homerus. 

Troyes doodt heeft tot haer leeven, 
die ... leeven - die Trojes ondergang beschreven heeft, zodat het leeft 
(in de gedachtenis der mensen). 

Deed wel zeven Steeden t'schrap 
Staen om zijne burgerschap. 

t'schrap staen - zich schrap zetten, vechten. 

Wat wil ons dan oorloghs naeken? 
Wat .. . naeken? - (uitroep) Wat een oorlog zal dan bij ons ontbranden! 

(70) 'kHoor, jek hoor verscheide spraeken 
spraeken - talen (waarin Huygens gedicht heeft). 

Heftigh en in arren moe, 
in arren móe - boos, toornig. 

Roepen, ons hoort Huygens toe. 
ons - (met nadruk). 

Caesar wil zijn Tienders wenden 
wil - zal. 
Tienders - In Otia 1625 bij dit woord de aantekening: Decumani. D.i. 
soldaten van het tiende legioen. De aant. komt niet voor in Otia 1644, 
evennlin in de eerste uitgave van het gedicht (Gedichten 1644) in de 
gedichten van Hooft. In Hoofts Gedichten 1671 ontbreekt de aant. ook. 

Mediej zijn' brujne benden 
brujne - donkere (in zwart uniform). 
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(75) Veld in; en hem doen door't slaen, 
Veld in - (bij : wenden) in het veld sturen, ten strijde doen trekken. 
Huygens' Otia 1625 h eeft bij Medicj de aant. : Giouanni de' Medici colle 
bande nere. Deze aant. niet in Hoofts Gedichten 1644, noch in Gedichten 
1671. 

Roomer heeten oft Toscaen. 
en hem .. . Toscaen - en door vechten, door de strijd, uitmaken of hij 
Romein zal heten of Toskaan. (Hier wordt gedoeld op Huygens' Lat. en 
ltal. gedichten). 

Maer der Vranken glans de Groote 
der Vranken . .. Groote - de roem der Franken, Hendrik de Grote (wiens 
leven door Hooft werd beschreven). 

Met zijn' draeken aen komt stoote' 
Met . . . stoote' - komt met zijn dragonders aanrennen (draek van fr. 
dragon (lat. draco)). H ooft stelt hier metonymisch draak voor dragonder; 
de dragonders hadden een draak in hun vaandel. Zie WNT lIl, 2, 
kol. 3248: De naam dragon is in Frankrijk in het laatst der 16e eeuw in 
gebruik gekomen, doordat deze ruiters een draak in hun vaandel voerden. 
Hooft volgt dus met zijn draeken het fr. voorbeeld. 

Die van verre schreeuwen hard, 
(80) lst Bartas niet, 'tis Ronsard. 

I st . . . Ronaard - Als het niet (een tweede) Bartas is, dan is het (een 
tweede) Ronsard (de Hugenootse dragonders schijnen de Hugenoot 
Du Bartas hoger t e stellen dan de katholieke Ronsard). 

Doch my dunkt hy niet onstelt " zeer 
hy .. . zeer - hij (Hendrik de Grote), heel rustig (in tegenstelling tot de 
heftige dragonders). De dubbele komma geeft het dubbelrijm aan met 
het volgende vers. 

Zeit, als oft hy op den Veltheer 
Zijn' genant van Nassauw wees; 

als oft ... wees - met een gebaar als wees hij op (een werkelijk aanwezige) 
Frederik H endrik van Nassau, zijn naamgenoot ("genant") . 

Gunt gh' hem my niet, geeft hem dees'. 
gh' - Caesar, Medici. Met dit vs. wordt gedoeld op de Franse en Nederlandse 
gedichten. 

(85) Dees is ook een van de ranken 
een van de ranken - een der loten (door zijn moeder Louise de Coligny. 
L.-St. I, 222, noot). 

Vande b~aeve stam der Vranken, 
braeve - dappere. 

Zulx hem meede raekt de roem 
Zulx - zodat. 
hem . . . raekt - hij ook deel heeft aan. 
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Vande goude Lelybloem. 
Vande . . . Lelybloem - van Frankrijk (het franse wapen, metonymisch 
voor Frankrijk). 

Maer Prins Henrik, om het leeven, 
om het leeven - al zou hij ervoor moeten sterven, tot geen enkele prijs. 

(90) Wil niet neemen als gegeven, 
als gegeven - als geschenk. 

'tGeen hem, door geboorte, komt. 
door geboorte - nl. van Huygens (als Hollander). 
komt - toekomt. 

Oft zijn tong de zanger kromt 
Schoon in drie besondre bochten, 

Oft ... schoon - Ofschoon, ook al. 
besondre - aparte, onderscheiden, verschillende (Huygens dicht ook in 
latijn, italiaans, frans). 

Hy en is ons niet ontvochten, 
Hy . .. ontvochten - Hij is ons (nog) niet door de strijd afhandig gemaakt. 

(95) Roept hy, 'kwaegh'er aen een slagh, 
Zoo goedt recht niet helpen magh. 
Wijstmen, waermen onder Waelen, 

Wijstmen - Wijs me. 

Ouwd' oft nieuwe Roomsche taelen, 
Waelen . . . taelen - Fransen, Romeinen, Italianen. 

Emmer mondt van mensche von' 

(100) Die zoo wel zijn Hollandsch kon 1 
kun? - kende (het vraagteken hier na afhankelijke vraag). 

Dus geraekt Europ' in roeren. 
in roeren - in beroering, in opschudding. 

Y der hoopt het wt te voeren. 
Y der ... voeren - Ieder hoopt zijn doel te bereiken, zijn zin te krijgen. 

Maer de bittre Castiljaen 
Ziet het met een dwersoogh aen: 

dwersoogh - van opzij kijkend, boos, afkeurend oog. 

(105) En, gelijk tot alle tijen, 
gelijk .. . tijen - zoals altijd. 

Vreede valt hem't swaerste strijen. 
Vreede . .. strijen - Vrede is voor hem de zwaarste strijd; vrede is voor 
hem het moeilijkst te verduren. 
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Maer hier is't hem grooter spijt 
Vat te missen aen den strijdt, 

Maer . .. 8trijdt - Maar in dit geval vindt hij het nog erger geen kans 
te krijgen om zich in de strijd te mengen. 

Overmits hy niet voor zijnen 
(1l0) Landsman Huygens ziet te mijnen, 

voor zijnen . . . mijnen - als zijn landsman te annexeren. 

ziet - kans ziet. 

Die dat holle swetsen straf 
Leerde wel den blaeskaek af, 

Die . .. af - die dat h olle , brutale ("straf" ) pochende taaltje wel van 
de blaaskaak (de Spanjaard) leerde ("afleren" in de zin van: van iemand 
leren ; vgl. afzien (de kunst etc. )) . Huygens had het Spaans geleerd van 
Spaanse Joden te Amsterdam. Zie D. Th. Enklaar, Spaanse hulp bij 
Nederland8e moeilijkheden IV, N. Tg. 52, p. 275, met noot 4. 

Maer de betgesleepe spraeken 
Niet en wilde roestigh maeken 

(1l5) Door dat rompeligh gemor: 

(120) 

En haer' gladde keelen, schor. 
Maer ... 8chor - maar de meer geslepen (glad, glanzend is het beeld 
tegenover rompeligh van vs. 115 = ongelijk, oneffen, stroef) talen(be
doeld zijn zijn gedichten in latijn, italiaans, frans) niet wilde r oestig maken 
door dat stroeve (onwelluidende) gebrom (van het spaans) en hun (nl. 
van latijn enz.) gladde (zoetvloeiende) tonen (niet) schor (wilde maken). 

Maer daer zie ick als Sabijnen 
Sabijnen - Sabijnse maagden. 

Met het open hayr verschijnen 
open hayr - loshangend haar (WNT U, kol. 509). 

Maeghden die door zang-gevley 
Maeghden ... - de Muzen (vs. 154). 

Steuren al dat veltgeschrey: 
Steuren - onderbreken, doen ophouden. 
veltgeschrey - krijgsgeschreeuw. 

Om te stillen dese bujen 
Laeten zy zich dit verlujen. 

Laeten . .. verlujen - zeggen zij dit, maken zij dit bekend (zie volgende vss. 
123-152). 

Eedle volken die vermaert 
Zijt voor't puik van't puik der aerd, 

(125) d'Eere die u doet krakkeelen 
d'Eere - nl. van het "bezit" van Huygens. 

Is wel met gemöe te deelen. 
18 ... deelen - is wel in der minne (ge-moe 
inwilliging, toestemming) te delen. 

consensus, instemming, 
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Roomer en Toscaen en Vrank 
Moet genoegh zijn dat de klank 
Van de Constantijnsche nooten 
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(130) Hem te weenigh docht t e v]ooten, 
Zoo zy niet geraelde mêe 
In hun' volle taelen t'Zee. 

dat ... t'Zee - dat het hem (Huygens ) t ooscheen , dat de klank van zijn 
noten (zijn zang, zijn gedichten) te we inig "dreef" (vlooten = drijven, 
hier beeld voor licht zijn), t e zwaar was, a ls ze (die klank) niet ook in 
hun (van R om ein enz .) volle (rijke, ook klankrijke !) talen in zee raakte 
(Huygens' poëzie dus gedach t a ls icts wat in de talenzee drijft, en dat, 
indien die p oëzie a lleen hollands ware, te zwaaI· zou zijn.) 

Zijn' geboorte, dat's een ander. 
dat 's een ander - dat is een andere zaak. 

Niemandt als de Nederlander 
(135) Heeft daer yetwes eigens aen. 

(140) 

H eeft ... aen - heeft daar enig bezit aan, bezit daar iets van. 

Hollandt heeft hem hooren slaen, 
slaen - nl. op de lui t. 

Hollandt hooren geven knipjes, 
Met de t eere vingertipjes, 
Op't getakel van de Luyt. 

getakel - de snaren (WNT XVI, 803 i.v. takelen: "takeling" door Huygens 
ook figuurlijk gebruikt). 

Effen was zijn suigen wt. 
EDen . .. wt - (bij voorgaande) toen hij na uwelijks met zuigen had 
opgehouden, nauwelijks van de moederborst af was, (omkering van: 
Effen ... wt, (of) H ollandt heeft enz.). 

Hollandt sal u wel verhaelen 
Hoe gepaerde N achtegaelen 

gepaerde Nachtegaelen - twee nachtegalen , ecn nachtegalenpaar. Waar 
schijnlijker symbolisering van muziek en zang, die Huygens van zijn 
prilste jeugd hebben vergezeld en opgekweek t. 

Voor een' sla ep drank schonken hem 
Haere schelle waeterstem; 

schelle waeterstem - luide, helderklinkende stem (waterstem = stem zo 
helder als water 1 of m oeten wij denken aan twee zangsters die aan het 
(een) water woonden 1). 

(145) En, met op en af te vliege, 
Deeden hobblen in de wiege 
'tKleene wichjen; dat, al eer't 

En met ... wichjen - sp eelse uitwerking van het nachtegalenbeeld. 
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Haere lijmen had geleert, 
haere lijmen - haar deuntjes, liedjes, wijsjes (WNT VIII, 2, kol. 2330: 
lijm. Enkele malen bij 17de·eeuwsche dichters voor het gezang van een 
vogel. Volgt o.m. dit citaat.). 

Scheen, aen zijn gesnikte kreunt jes, 
(150) Bezigh met gedicht van deuntjes. 

gedicht - (het) dichten, maken. 

Lijdt dan dat daer roem af draegh 
Lijdt - duldt, aanvaardt. 

Het gewest van 'sGraeven-Haegh. 
'kSie dat yder vat de lessen 
Van de Rey der zanggodessen 

de Rey . . . zanggodessen : het koor der muzen. 

(155) En soo ras zy vrêe geboo', 
All' de gramschap, van de zoo. 

All' ... zoo - (zie ik) al de gramschap van de kook (bedaard). 

Maer zoo groot een' twist met dichten 
Maer - (bij d'Oogheloose zanger). Alleen de blinde zanger Homerus (kon 
enz.). 

d'Oogheloose zanger stichten 
In zijn' eeuw kon: en nu wêer 

(160) Grooter Huygens als Romeer. 
en nu wêer ... Homeer - en nu opnieuw kon alleen Huygens een grotere 
twist stichten dan Homerus. 

P.O. HOOFT. 



IV. AFZONDERLIJKE GEDICHTEN 

Overzicht van de geraadpleegde bronnen 

1 Zang ter bruyloft: Hef aen, me Zanggodin 

1) Gedichten 1636, p. 406-410. 
2) Gedichten 1644, p. 265-269. 
3) Werken 1671, Gedichten, p. 189-192. 

2 Op't rijmen . . . voor Grol: Octaviaen, als hy verhit 

1) I. V. Vondelen, Verovering van Grol, door Frederick Henrick, 
Prince van Oranje. Noch sommiger gedichten op de selve stof. 
T' Amsterdam, by Willem Jansz. Blaeu, 1627. (Leendertz nr. 202, 
Unger nr. 155. Exemplaar U.B.-Amsterdam 196BI2.) Blz. [29] = 

D3R. 
2) Gedichten 1644, p. 95. 
3) Werken 1671, Vervolgh (der) Gedichten, p. 292. 

3 Op het Daghwerk: Daghwerk, dat den plicht vervaet 

1) Hs. G, stuk nr. 14 (olim 16) = fol. 74 (R). 
2) Werken 1671, Vervolgh (der) Gedichten, p. 305. 

4 Op het Orghelgebrujk: Wie vlijtigh 't oogh 

1) Hs. A, blz. 567. 
2) Responsa prudentum ad autorem dissertationis de organo in Ecclesiis 

Confoed. Belgii. Lvgd. Batavor., ex officina Elscviriorum, 1641. 
(Leendertz nr. 224. Exemplaar U.B.-Amsterdam 405 G 19.) 
Blz. 21. 

3) Werken 1671, Vervolgh (der) Gedichten, p. 294. 





ZANG TER BRUYLOFT VAN HVIGENS 

Z A N G 

ter bruyloft van Heer 

CONSTANTYN HVIGENS, 

Ridder, geheimschrijver des Prinssen van Oranjen, 

en Ioffrouw 

SVSANNE VAN BAERLE. 

Trouwende den VI in Grasmaendt, des jaers CIO 10 CXXVII. 

HEf aen, me Zanggodin, om heerlijk te vermaeren, 
Met adelijken tóón, 't onscheydelijke paeren 

Van 't bestgegaeyde paer, dat min met minne lóónt. 
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De weeld is in haer' krits. 't Gaet op een hooghtijdthouwen. 
(5) Het edel hoofdtsieraedt der Aemstelsche Ionkfrouwen 

Versiertmen ; en de króón der maeghden wordt gekróónt. 

't En is van geenen doen, met vierige gebeden, 
Te daegen, westwaert aen, de Paphisch' heiligheden, 

Om over zegening van 't bruyloftbed te gaen. 
(10) Onnoodigh is het, dat zich zelve zy besnoeyen 

De gunst van Epikujr, en deezer feeste moeyen. 
De bruydt, voor Venus, Min, en Hymen kan bestaen. 

Indien dat, in den vleesch, met haer' betaemlijkheden, 
d'Heilheiligh' Eer verscheen, zy zoud' haer' eige zeden, 

(15) Hoe zinlijk datze zyn, met wanstal zien bekladt: 
Niet rustend' oft z' en had gelact en swier gebogen 
Nae 't wezen van Susann'; en zeggen, deze toogen 

Zijn van de voeghlijkheidt een passer zonder dat. 

Want haer verheven geest ontzindelt in de klaerheidt 
(20) Van ongefronste deughd, blinkt met de blijde waerheidt 

Eens zujveren gemoeds, daer niet schijnheilighs schujlt. 
Alzoo dat elks gezicht gezoogen door 't ge flonker 
Daer heene vliet, gelijk als naer een licht in 't donker, 

Waer mede d' Aerdeschim der Zonneschijn vervujlt. 

vs. 1 Initiaal over 2 regels. 
vs. 20/21 p. 406/407. 
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(25) Zorghvuldige natujr, wat waert ghy wel beraeden, 
Toen ghy die zoete ziel niet anders dacht te laeden 

Als in een lichaem haer van fraeyigheên gelijk. 
Wanschaepenheidt beswalkt den luyster der manieren. 
Hier maeken een gespan het schoon en 't goedertieren, 

(30) En haer beyd lief en waert aen aerd en hemelrijk. 

Maer lief nocht waerdt zyn kan zoo lief den hemel smeken, 
Dat hy ons aflaet gun van 't bijster harte breken , 

't Welk uyt het woeden van den brandt der liefd' ontstaet. 
Dat maeghdelijk vernuft wel eer gewoon te lonken 

(35) Alleen op wetenschap, nu grondelijk verzonken 
In minnekommer, weet tot haeren wil geen raedt. 

Op nieuwe wijze staen haer' lichjes in de 16chjes. 
Haer' helder' harssen zyn bedwelmt met teêre t6ghjes. 

Haer hartje dobbert, en gantsch oneenpaerigh slaet. 
(40) De zoete zinnetjens nu luchtigh zyn en wufjes, 

En in een oogenblik weêr mijmerigh en suf jes. 
De kl6p der adren weet van geen' gerijmde maet. 

Zy komt te koor; te keur; te knoop, die niet moet glyen: 
En scheydt uyt het bezit van zoo veel' heerschappyen 

(45) Haer opgedraegen door de jeughd van heusscher aerdt. 
Wat lust u, koningin der harten, in te haelen 
Van uw vermogen rijk de wijdtgestrekte paelen 1 

Oft is een hart u meer als duyzendt harten waerdt 1 

En ghy, 0 Brujdegoom, en vindt gh' u niet verslaegen 
(50) Van ankst, dat ghy alleen 't gebiedt zult moeten draegen 

Van haer, die duyzenden regeerde met een rijs1 
Ach, ach! wat grooter gloedt ' is 't, die ik zie genaeken 
Vw ingewandt, nu zy is zellev' aen het blaeken, 

Die zoo veel' vlammen plagh t' ontsteken in haer ys 1 

(55) Al waer 't de dapperst en bestendighst aller helten, 
Hy zoud' in zulk een' brandt gedwongen zyn te smelten, 

Gelijk de witte sneeuw by 't heetgestookte vujr. 
Maer smelt vry, dat uw ziel gesmolten in magh vloeyen 
Ter wakkre wonde, die z' heeft in haer' borst te voeyen; 

(60) En strek een balsem aen die levende quetsujr. 

vs. 52/53 p. 407/408. 
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Ik zie uw' vuyst verlangt nac dat zy zich ontfouwe. 
Ghy biedt haer d' ope palm, het zegel van de trouwe, 

Der zege zeker, zoo zy die slechs annerandt. 
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Maer ghy, 0 maeghd, zie toe, wat gh' op u laedt voor lasten, 
(65) Indien uw vingers zich vervordren toe te tasten. 

Susanne, denk, gh' aenvaerdt des Prinssen rechterhandt. 

Doch geene rechterhandt geschoeyt met ysre plaeten, 
Wa er meê dat hy den geen' die Hollandts vryheidt haeten, 

Het bekkeneel in beukt, en 't holle brein verplet: 
(70) Maer een', die dient den Vorst voor tweede ta el en teken, 

Stadthoudster van zyn mondt, in onweêrroeplijk spreken. 
Die 't zeggen maekt tot zien, en van een woordt, · een wet. 

Een' handt de moeder van die konstelijke trekken, 
Dewelk' ons schildery van eenen geest verstrekken, 

(75) Die aen 't bevallijk lijf, in schonheidt niet en wijkt. 
Een handt, die blijdschap kan, in droefheidts boesem, baeren, 
Als zy, met troetelstem begaevende de snaeren, 

't Geschal der klaere keel, door leengeluydt, verrijkt. 

T)eez' draeght u aellijk op een hart, dat al zyn gróótmoedt 
(80) Bestaet in dienstvaerdy, en overgeven óótmoedt; 

Een borst, die anders niet, dan vier van vrundschap, aemt. 
De schaemte maekt u schuw. Ach! denk hoe zich doorsnyen 
Gevoelt al watter leeft, van 't lieffelijke lyen: 

Iae zelfs, dat zich der Min, nocht aerdt nocht hemel schaemt. 

(R5) Hunn' Mingod is de Zon. Wen die haer komt verwarmen, 
Ontsluyt zy zich van drooght', en als met open' armen, 

Den hóógen hemel lokt, dat hy haer' lust verzaê. 
Des hy bewogen tot het weelderige boelen, 
Komt, daelend' in haer' schoot, die vruchtbaerlijk bespoelen 

(90) Met regen; en zich quijt als mannelijke gaê. 

Haer' handt reedt toe; zy rejkt; zy raekt. Maer in 't verbeelden 
Van 't groote woordt bevrucht met alle 's brujgooms weelden, 

't Verstandt weêr steken blijft. 't Oogh van 't begrip wordt wijdt, 
En maelt, ten breedst', haer af veroorloven van kusjes, 

(95) Omhelsingen, en die vervaerelijke lusjes; 
En hoeze, wintz' een hart, weêr gaet het haere quijt. 

vs. 84/85 p. 408/409. 
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Des dejst het, daelt, en dut. Ach is hier aen geen helpen 1 
Haer' starren dujken in de parlemoedre schelpen. 

Die werpen perI en op van waeter doorschijnhel. 
(100) Nochtans de zedigheidt verbiedt haer 't volle schreyen, 

En weigrend' over boordt de traenen te geleyen, 
Doet haer tot foly 't 66gh, tot kasse dienen 't vel. 

Ach met wat verwe zal z' haer uytspraeks zin verbloemen 1 
Zy kan geen neen, en dar het tegendeel niet noemen. 

(105) Haer' heughnis schijnt die stem te bergen in een' hoek. 
Hoe datze 't reedschap van de taele tracht te stellen, 
't En weet geen' dujtsche silb van j en a te spellen. 

Oft huppeltz' op haer' tong, zy is terstondt weêr t' zoek. 

In welk een' arbeydt gaet haer geest, om te geleggen 
(110) Van 't lastige gelujdt, en met een zaeligh zeggen 

Te 166nen 't lijden, dat haer' minnaer nojt verdroot? 
Ik zellef moed' en mat van haer' bekommeringen 
Ten eindt van adem ben, en suffend' op het zingen, 

Mijn' deun besluyten zoud', indien dat zy besloot. 

(115) Haer hartje magh niet meer. De kneeder van de stemmen 
Gevoelt bewegenis. 't Yvoor vergeet zyn klemmen. 

't Bewillight altemael tot op de lippen nae. 
Te twisten schijnen deez' twee roo koraele dijken, 
Wie d' eerste voor de vloedt der klank zal moeten wijken. 

(120) Zy waeght het endelijk, en slaekt het swangre jae. 

Beslaeze Constantijn. Ras rep uw. hartebrander. 
Vang op 't gewiekte woordt. 't En won nojt Alexander 

Zoo veel in all' zyn' tijdt, als ghy op eener stondt. 
Hy heeft het: en om wis te wezen t' eenen maele, 

(125) Dat zy 't herroepend' niet weêr in haer hals en haele, 
Verzegelt met een klevend kusjen haeren mondt. 

VS. 116/117 p. 409/410. 



OP 'T RIJMEN VAN HUYGENS VOOR GROL 

Op 't rijmen vanden Heere Constantijn Huygens, 
in 't Legher voor Grol. 

SONNET 

OCtaviaen, als hy verhit door susters spijt 
Bestoken quam ter zee de trotst der Coninginnen, 
En waeghd' in eene worp, oft hy de wereld winnen, 
Oft nevens zijnen kop zoud zijn de we relt quijt, 

(5) Gebood zijn' harte slaep, in 't naeken van den strijdt, 
Tot dat hy werd geweckt om 't vechten t e beginnen. 
Zoo kort had hy in dwang zijn' onderdaene zinnen. 
o sterke zielen van min afgeleefde tijdt! 

Hoe zelden wort natuyr, zich pijnende ten goeden, 
(10) Nu blijde moeder van zoo kraghtighe gemoeden ! 

'K en zie maer Vastaerts ziel uytblincken als een baek; 
Die onbekommert rijmt in woel en krijgsvervaertheyt, 

De daghelijcksche doodt besiende met bedaertheyt. 
Zoo rustigh was August niet in sijn vaste vaek. 

P. O. Hoolt. 

vs. 1 Initiaal over meer dan 2 regels. 

189 

Het gedicht is opgenomen als tweede van de afdeling "Sommiger gedichten 
voor en op Grol gemaeckt.", d ie volgt op Vondels gedicht. H et eerste is Huygens' 
gedicht "Op des Ho. P. C. Hoofts H enrick de Groote." 
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(5) 

(10) 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Op het Daghwerk van den Heere 

Constantin Hujghens, Ridder der 

orde van Sant Michael, Heere 

van Zujlichem, Raedt ende ge

hejmschrijver van de Hooghejt des 

Prinsen van Oranje. 

Daghwerk, dat den plicht vervaet 
'S menschen die in eere staet; 
Daghwerk, dat, in weenigh stonden, 
Komt kompas en streek oorkonden, 
Om te doen behoude rejs, 
Met de schujt van 't doolziek vlejs: 
Veel is 't waerdt voor liên en Landen, 
Dat ghij komt ujt Hujghens handen; 
Die geen ander zedespoor 
Schildert dan zijn hart verkoor. 
Daer, in 's werelds onderrechten, 
Praet en daedt te zaemen vechten, 

TRANSLITTERATIE 

Opschrift 
r. 1 Misschien luidt Hoofts laatste redactie niet Op, maar Aen. Zie de 

manuscriptologische beschrijving. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

Het handschrift bestaat uit een losse reep van een folioblad, waarvan de verso
zijde blanco is. Er zijn enkele kleine aanwijzingen dat het misschien te eniger 
tijd gereed gemaakt is als kopij, dan misschien voor de editie-1671. Deze aan
wijzingen kunnen echter slechts zinvol worden behandeld in het breder verband 
van de voorbereidingen tot de editie-1671. Bespreking ervan blijft hier dan ook 
achterwege. Wel moet worden opgemerkt dat het vóór de kantlijn toegevoegde 
Op in regel Ivan het opschrift misschien niet van de hand van Hooft is, maar 
mogelijk behoort tot de kopij voorbereidingen van de editie-1671. 

Opschrift 
r. 1 <Op)[ -Op][ -~Aen:;:" ] het Daghwerk van de<n) (1) Heere - Dus 

eerst Op, daarna Aen en tenslotte weer Op. Het vóór de kantlijn van 
het opschrift toegevoegde laatste Op is echter misschien niet van 
Hoofts hand. 

r. 4 In Zujlichem is de i misschien over e heengeschreven en werd de c 
misschien toegevoegd. Dan zou er dus eerst Zujlehem hebben kunnen 
staan. 

vs. 8 Dat [-u wrochten]~ghij komt ujt:;:" 
vs. 9 [-Welker pen]~Die:;:" geen ander [-spoor] zedespoor 
vs. 10 [-Vol][ -Jnslaet]~ [ -Schi] Schildert:;:" - Misschien begon Hooft 

Volgt te schrijven als voortzetting van de eerste versie van vs. 9. 



(15) 

OP HET DAGHWER K VAN HUJGHENS 

Vecht men om des Leeraers zin, 
En zijn' woorden gelden min. 
Veelen die van Deughde schreeven, 
Wischten 't ujt met strijdigh leeven. 
Maer zijn letter en zijn geest 
Schoeijen jujst op eene leest. 

P. C. Hóóft. 
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MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 13 [I + ]<L)eeraers (?) 

vs. 14 En [-gelooft ] zijn ' woorden [- [m+ ]<gel) in.] gelden min. - Er stond 
dus eerst: En gelooft zijn' woorden min. Toen schrapte Hooft gelooft 
en begon over min heen gelden te schrijven. haalde daarna het gedeelte. 
lijk overschreven min door en schreef de nieuwe versie er achter : 
gelden rnin. 
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Op het Orghelgebrujk vanden Heere van Zujlichem, 
Hujghens, Ridder, [Constantijn 
Raedsheere en gehejmschrijver Zijner 
Hooghejt van Oranje. 

Wie vlijtigh 't oogh op 't boek der wereldt velt, 
Jn elke soort van schepsels vindt gespelt 
Des Scheppers lof. De bijen en de mieren 
Getujghen 's met haer' geest. De domme dieren, 

(5) Van groot tot kleen, jae d' alderminste worm, 
Verklaeren 't, met geschikthejt hunner form. 
'T onroerend tujgh, de leevenlooze dingen, 
Die zeggen 't niet alleen, maer leeren 't zingen. 
Het drooghe been, het dorre hout, het tin, 

(10) Verheft zijn' stem, en zwaejt des menschen zin 
Tot deftighejt, tot ootmoedt, tot eer bieding 
Aen zijnen God; met wonderlijk' ujtwieding 
Der woestighejt: en preekt in tael, verstaen 
Van Noor en Moor, Oost- en Westjndiaen. 

(15) Dank heb 't vernuft, ujtvinder van de keelen 
Des Orghels, dat de zielen weet te streelen, 

TRANSLITTERATIE 

Opschrift 
r. 1 van den (1) 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

Het handschrift is een los folioblad dat weliswaar (op onzorgvuldige wijze) 
overdwars gevouwen is geweest, maar geen sporen vertoont dat het langere 
tijd in gevouwen toestand bewaard of van hand tot hand gegaan is. Wel zijn 
er enkele aanwijzingen dat het als kopij gebruikt kan zijn, althans te eniger 
tijd mogelijk gereed gemaakt is als kopij, dan misschien voor de editie-I67l. 
Deze aanwijzingen kunnen echter slechts zinvol worden behandeld in het 
breder verband van de voorbereidingen tot de editie-I67l. Bespreking ervan 
blijft hier dan ook achterwege_ Wel moet worden opgemerkt dat (het herstel 
van) de doorhaling van het jaartal misschien eerst toen en dan dus niet door 
Hooft is geschied. 
De versozijde, blz. 568 in hs. A, is blanco. 

Opschrift: 
r. 1 [-Op het [-schrift ] van H.],çOp het Orghelgebrujk vanden Heere 

van Zujlichem,~ Constantijn 
r . 2 Hujghens, Ridder, [-Heere van Zujlechem,] 
r. 3 Raedsheere en gehejInschrijver Zijner 
r. 4 Hooghejt van Oranje. 

vs. 9 [-De],çHet~ drooghe [-pee(z?), ] ,çbeen~, het 
vs. 13 [-Van],çDer~ 

vs. 16 Des [0+ ](O)rghels 



OP HET ORGHELGEBRUJK VAN HUJGHENS 

En ment ze, met geneughte, tot het pujk 
Haers hejls. Het plejt, gevoert om 't slim gebrujk, 
Waerujt, voorheen veel aenstoots was gerezen. 

(20) Heeft Hujghens nu beslecht; en 't Recht gewezen. 

1640. P . C. Hóóft. 

TRANSLITTERATIE 
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vs. 19 Achter gerezen staat een punt, echter als afsluiting van een later aan· 
gebrachte correctie . In de eers te versie was de regel afgesloten door 
een komma. V gl. de manuscriptologisch e aantekening. 

MANUSCRIPTOLOGISCHE AANTEKENINGEN 

vs. 17 En [-sleept]~ment~ ze <komma> (?) met 
vs . 18 Ha[r? + ]<e>rs hejls. [D + ]<H )et 

om [-het] 't slim 
vs. 19 [-Dat oorzaek van]~Waerujt, voo[ --+ ]<r>heen~ veel aenstoots 

[-plagh t e wezen , ] was gerezen. 
Tussen jaartal en ondertekening een sluitteken onder het gedicht. 
H et jaartal 1640 is doorgehaald geweest, waarna he t doorhaal lijnt je tussen de 
afzonderlijke cijfers weer zoveel m ogelijk is weggewist . Dit ka n zijn gedaan 
bij h et gereedmaken t ot k opij v oor de edi t ie -1671, waar er geen jaartal onder 
staat. Ook in R esponsa prudentum van 1641 staat er geen jaartal onder. De 
ondertekening luidt daa r Omnibus idem., het opschrift Op het Orgel.Gebruik 
van * * *. In vs. 20 is daarin Huygens' naam eveneens vervangen door deze 
drie sterretjes. 



ZANG TER BRUYLOFT VAN HEER CONSTANTIJN HUIGENS, 

Ridder, Geheirnschrijver des Prinssen van Oranjen, en 

JoUrou Susanne van Baerle 

TROUWENDE DEN VI IN GRASMAENDT DES JAERS CIC IC CXXVII 

A. Inleiding 

lIet gedicht is niet in hs. overgeleverd. Het verscheen het eerst in de 
uitgave der Gedichten van 1636, waarnaar L.-St. I, 256 vlgg. het afdrukte. 
Men vindt hier dus opnieuw deze tekst. 

De uitgave door Brandt in 1671 in Werken vertoont slechts spelling
verschillen. 

De structuur van het gedicht, dat bij herlezing voortdurend aan schoon
heid wint en m.i. tot de mooiste bruiloftsdichten der 17de eeuw moet 
worden gerekend, is als volgt: 

1. Aanroep van de dichter tot de Muze om hem" 't bestgegaeyde paer" 
te helpen bezingen; (vsl-6) 

2. Uitweiding over de overbodigheid der godheden van liefde en 
huwelijk: de bruid kan voor hen ,;bestaen"; (vs 7-12) 

3. Indien de Eer met al haar attributen lichamelijk verscheen, zou 
zij , zich buigen voor de schoonheid van Suzanna; (vs 13-18) 

4. Want zuivere deugd en oprechtheid zijn door Natuur hier in een 
lichaam geborgen, dat even schoon is als de ziel; (vs 19-24) 

5. Schoonheid van lichaam en goedheid van hart gaan hier samen en 
maken beide dierbaar aan de hemel; (vs 25-30) 

6. Toch moest ook zij de brand der liefde ondervinden en werd haar 
heldere geest bedwelmd door tedere hartstocht; (vs 31-36) 

7. Nieuwe gevoelens in de bruid breken door: zij die slechts de weten
schappen diende, leert nu wat "minnekommer" is. Zij weet geen raad; 
(vs 37-42) 

8. Maar de huwelijksdag breekt aan en het huwelijk zal in de kerk 
voltrokken worden. In de vragende vorm stelt Hooft haar dilemma in 
dit belangrijke uur: Wilt gij, die duizend harten onder uw heerschappij 
had, daarvan afstand doen, om één hart geheel te beheersen? (vs 43-48) 

9. Vervolgens stelt de dichter aan de bruidegom een vraag: Durft gij 
het aan alleen het gezag te aanvaarden over een vrouw, die duizenden 
beheerste? Liefdesgloed zal zijn hart verteren, nu zij zelf in vlam staat, 
die, zelf koud, zovele harten in vlam zette; (vs. 49-60) 

10. Als ooggetuige van een moeizaam tot stand komend huwelijk 
vertelt Hooft verder. Hij ziet dat Huygens de bruid zijn open rechterhand 
biedt, maar het is nog geenszins zeker dat de bruid de uitgestoken hand 
aanvaardt. Suzanna mag er wel aan denken dat zij "des Prinssen rechter
handt" toegestoken krijgt: een reden te meer om te aarzelen (vs. 61-66) 
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ll. De dichter beschrijft des bruigoms hand verder: het is niet de 
hand van een veldheer, maar van de tolk van de prins, de hand van een 
dichter, ook van een voortreffelijk musicus. En tenslotte nogmaals: 
de hand van de bruidegom. Deze hand biedt hij u aan, 0 Suzanna.! 
(vs. 67-84) 

12. Vs. 85-90 geeft een uitweiding met merkwaardige toespelingen. 
13. In vs. 91 richt de dichter zijn ogen op de bruid in de kerk. Zij 

reikt, na lange aarzeling dus, haar hand aan de bruidegom. Maar nog 
kan zij het jawoord niet uitbrengen, nog zijn er verstandelijke tegen
werpingen te maken. Bijna barst zij in tranen uit, maar zij weet zich te 
beheersen. Wat in haar omgaat beschrijft Hooft in de vss. tot 120. Einde
lijk spreekt zij het jawoord, en Huygens bezegelt dit met een kus, voordat 
het herroepen kan worden. 

Zo heeft Suzanna zich in dit vers bewust gemaakt wat het jawoord naar 
geest en lichaam voor haar te betekenen heeft. Hooft heeft wel geweten 
van de lange weg van toenadering, die aan de huwelijksdag vooraf gegaan 
is en al die overwonnen of nog niet overwonnen aarzelingen projecteert 
de dichter in het moment van de kerkelijke huwelijksvoltrekking. Hoe 
weinig wij van dit alles ook weten, het staat wel vast dat Suzanna enige 
tijd geaarzeld heeft, alvorens Huygens te accepteren. Zij behoort tot die 
zeventiende-eeuwse vrouwen, die laat in het huwelijk treden, zich niet 
gauw binden, en eerst na veel aarzelen de sprong durven wagen. Het 
volgende is een poging om uit de gegevens in gedichten en brieven tot 
een reconstructie te komen, hoe gebrekkig en onvolledig ook, van de 
verhouding Constantijn-Suzanna. 

Suzanna is Huygens' nicht, wat jonger dan hij (8 maart 1599 gedoopt 
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, als dochter van Jan van Baerle, 1605 
overleden, en Jacomina Hoon, 1617 overleden (W. II, 9, noot 1). Worp 
zegt t.a.p.: "De mooie, rijke wees was een zeer begeerlijke partij en vader 
Christiaen Huygens heeft dan ook al zijn best gedaan, om haar voor zijn 
oudsten zoon Maurits te veroveren (Zie zijn brief aan haar van 14 Jan. 
1623 bij Jorissen, Constantin Huygens, blz. 129). 

Constantyn maakte in een zijner brieven uit Londen (10 Aug. 1622) 
allerlei gekheid over het vrijen van zijn broeder, terwijl Suzanna in 
Den Haag bij zijn ouders logeerde (Lettres françaises) [bij Worp, Briefw. 
I, 109 vlgg. F.L.Z.]. Constantyn zelf is in 1627 haar gelukkige echtge
noot geworden." 

Dat gekheid maken neemt niet weg, dat m.i. uit de brieven van Huygens 
duidelijk blijkt dat hij de vrijage van zijn broer krachtig ondersteunde 
en serieus heeft meegewerkt tot een verbintenis tussen die twee. Naast 
het ietwat schertsende, dat hem steeds eigen is, staat een positief meevoelen 
met Maurits en steun aan diens pogingen om Suzanna te veroveren. 
De zusjes Geertruid en Constant ia blijken intens mee te leven. Hun 
brieven (alleraardigst, bakvisachtig) getuigen ervan (Briefw. I, 117, 129): 
Maurits is ook maar een droge, saaie kerel. Hij wil helemaal niet met hen 
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zingen. En Suzanna krijgt er van langs, omdat ze hem niet wil en al hun 
moeite in dezen voor niets is geweest. 

In de brieven van Maurits aan Constantijn rept hij met geen woord 
over Suzanna. 

11 sept. 1622 schrijft Constantijn aan Dorothea van Dorp: "Je m'attends 
à la promesse que me faictes de m'aviser des amours de mon bon frere". 
(Briefw. I, 121). 

In een brief van 12 sept. 1622 (Briefw. I, 121) aan zijn ouders: (samen
vatting door Worp) "Ik zou nog iets over mijn broeder kunnen schrijven, 
maar ik heb hem zelf al de waarheid gezegd [niet in Briefw. te vinden]. 
Men moet niet ledig zitten bij een zaak, die eens zo ver gekomen is, maar 
flink zijn en zich niet vernederen." Blijkbaar heeft Maurits zich in zijn 
ogen te slap aangesteld. 

Vader Christiaen deed, zoals boven reeds vermeld, 14 jan. 1623 nog 
een krachtige poging bij Suzanna om haar voor Maurits te winnen. Vergeefs. 
Blijkbaar was de vrijage al in 1622 definitief misgelopen. 

Er is geen aanleiding om te denken dat Huygens langzamerhand de 
plaats van Maurits is gaan innemen. De verhouding tussen hem en Suzanna 
blijft gewoon hartelijk. 

Dorothea doet hem de groeten van "den Trillo" (d.i. Lucretia van 
Trello, tante van Dorothea van Dorp en goede vriendin van Huygens) 
en "het schoone kint" (Suzanna n in een brief van 30 mei 1624 (Briefw. I, 
170). 

In een vorige brief van 23 mei 1624 (Briefw. I, 169) zegt zij op de 
bruiloft van De Vogelaer in Amsterdam met "Baereltgen" op zijn ge
zondheid te zullen drinken, wat zij blijkens de brief van 18 juni 1624 
(Briefw. I, 172) ook gedaan heeft. "Al datter fray is, dat is Baereltgen. 
Wij hebben samen dickmael U.E. gesonthijt gedroncken." In elk geval 
blijkt hieruit een goede verhouding tussen Huygens en Suzanna. Ook een 
gedichtje van 7 september 1623 (Worp II, 9) getuigt daarvan. 

Niettemin is het opmerkenswaard dat Hooft in zijn Koelte van antwoord 
(vs. 88), kort voor 7 febr. 1624 gedicht, zegt dat Huygens niet vatbaar 
was voor de "Baerelijke Minne". Dit zou er op kunnen wijzen dat zij in 
die tijd reeds meer dan enkel sympathie voor Constantijn heeft gekoesterd. 
Maar ik durf dit toch op grond van deze ene uitlating in een zo speels 
gedicht niet aan te nemen. 

Voor ons besef opeens breekt Huygens' verliefdheid door in 1626. 
Na lange jaren van vriendschap voor zijn mooie nicht is plotseling een 
hartstochtelijke genegenheid in hem ontwaakt. Dit geschiedt wel meer, 
ook nu. Uit de sonnetten van 11 en 17 sept. 1626, respectievelijk uit 
Utrecht en Millingen aan haar gericht spreekt een grote hartstocht, die 
geen weerstand duldt. 

Na een kort ongedateerd gedicht volgt Kommerlick ontwaken van 
1 nov. 1626 (W. II, 166), dat zijn ellende in de onzekerheid of hij haar zal 
winnen, tekent. Hetzelfde in het uitvoerige "Ick doolde bijster-sweghs in 
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'tswartste van 'tonseker" van 23 jan. 1627 (W. Ir, 170 vlgg.), een gedicht 
van grote hartstocht, waarvan het magistrale slot de verovering in ge
dachten van de steeds wijkende, maar hardnekkig achtervolgde Suzanna 
schildprt. Het gedicht eindigt met de verrassende mededeling, dat Sterre, 
terwijl Coridon-Huygens nog klaagt, reeds de zijne is. Drie dagen later 
dicht hij zijn triumfante Lied (" 't Kan mijn Schip niet qualik gaen enz.", 
W. Ir, 174). 

Mijn indruk is dat Huygens toen hij dan eindelijk goed verliefd was 
op zijn nichtje, hard heeft moeten vechten, om haar te winnen. 

Dit, deze strijd, de lange aarzeling van Suzanna, heeft Hooft, een beetje 
onbescheiden voor ons gevoel, in zijn bruiloftslied willen weergeven. 

Enkele data mogen hier nog volgen: 
8 sept. 1626 Huygens reist uit Den Haag naar het leger (hij was in de 

zomer van 1626 ziek geweest), via Amsterdam. Hij bezoekt zeer vermoede
lijk Suzanna op diezelfde dag. 

II sept. reist hij naar Utrecht (vanwaar hij een sonnet tot haar richt). 
12 sept. is hij in Arnhem, 15 sept. in Millingen bij het leger. 
17 sept. richt hij van hier een tweede sonnet tot Suzanna. 
I nov. dicht hij zijn Kommerlick ontwaken. 
23 nov. reist hij naar Amsterdam, blijft daar twee dagen. (Misschien 

is toen de beslissing gevallen). 
23 jan. heeft hij in elk geval zekerheid. (Men vergelijke ook de brieven 

van zijn oude vriend Schmelzing van 12 jan. 1627, Worp, Briefw. I, 210 
(hij heeft er plezier in dat het meisje van de ene broer naar de andere 
overgaat: "Solke getraue broders findet man nit vehl") en 25 jan. 1627 
(Br. I, 210), waarin hij Huygens gelukwenst, nu hij gehoord heeft "dat 
het wild bei nagt gefangen (is) ." ). 

8 febr. 1627 komt de verloving tot stand. 
6 april 1627 wordt het huwelijk gesloten. 
(Zie Worp Ir, 165, 166-168, 170-176; H. E. van Gelder, Ikonografie 

van C. Huygens en de zijnen, 20, 21). 
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B. COMMENTAAR 

Z A N G 
ter bruyloft van Heer 
CONSTANTYN HVIGENS, 
Ridder, geheimschrijver des Prinssen van Oranjen, 
en Ioffrouw 
SVSANNE VAN BAERLE. 
Trouwende den VI in Gramsaendt, des jaers cm m CXXVII. 

HEf aen, me Zanggodin, om heerlijk te vermaeren, 
Hef aen ... Zanggodin - Het klassieke begin, de aanroep tot de Muze: 
Begin te zingen, mijn Muze. 
me - stilistisch voor ons vreemd. Hooft zag blijkbaar geen bezwaar in 
de combinatie van me (= m'n, mijn) en muze! 
om . . . vermaeren - teneinde op luisterrijke wijze bekend te maken, 
teneinde de roem te verkondigen van. 

Met adelijken t66n, 't onscheydelijke paeren 
Met . .. tóón - op een toon, die bij de adel past (Hooft zal hier denken 
aan Huigens' ridderschap, dat ook in de titel van het gedicht wordt 
genoemd.) Tegelijk ook: op edele, verheven toon. 
't onscheydelijke paeren - de onverbrekelijke vereniging. 

Van 't bestgegaeyde paer, dat min met minne l66nt. 
bestgegaeyde - (samenstelling met het partic. praet. van gaden = .tr. paren) 
bestgepaard, waarvan de leden het best bij elkaar passen. 
dat min . .. lóónt - dat (subj.) liefde beloont met liefde, waarin liefde 
met wederliefde wordt beantwoord. 

De weeld is in haer' krits. 't Gaet op een hooghtijdthouwen. 
De ... krits - De vreugde is op haar toppunt, is volkomen (WNT VIII, 
I, 296). 
't Gaet ... hooghtijdthouwen - Er gaat feest gevierd worden, het bruilofts· 
feest begint. 

(5) Het edel hoofdtsieraedt der Aemstelsche Ionkfrouwen 
Het . . . lonkfrouwen - Het pronkstuk der Amstelse jonkvrouwen. 

Versiertmen ; en de kr66n der maeghden wordt gekr66nt. 
wordt gekróónt - wordt bekranst (men denke aan de gewoonte van het 
kronen van de bruid). 

't En is van geenen doen, met vierige gebeden, 
't En . . . doen - Het is niet nodig. 

Te daegen, westwaert aen, de Paphisch' heiligheden, 
te daegen, westwaert aen - naar het westen nl. naar Amsterdam (vanuit 
het oostelijk Paphos) te roepen, op te roepen. 
de ... heiligheden - Venus c.s. (die genoemd worden in vs. 12: Min = 
Cupido en Hymen, god van het huwelijk); de Paphische godheden 
(WNT VI, 470: Heiligheid in de zin van heilig wezen.) 
Venus was in Paphos op de kust van Cyprus geboren. 



ZANG TER BRUYLOFT VAN HVIGENS 

Om over zegening van 't bruyloftbed t e gaen. 
over ... gaen - zorgen voor. 

(10) Onnoodigh is het, dat zich zelve zy besnoeyen 
De gunst van Epikujr, en deezer feest e moeyen. 
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dat ... Epikujr - dat zij (nI. de Paphische goden) hun genietingen be 
p erken, dat zij zich genietingen zouden ontzeggen (nI. door "zich (samen
getrokken) deezer feeste te moeyen" = zich met dit feest te bemoeien; 
vgI. WNT IX, 951 met dit eitaat. Do gun'3t van Epikujr = de weldaad 
die Epieul'us leert, ni. het genot als hoogste levensgoed. 

De bruydt, voor Venus, Min, en Hymen kan bestaen. 
bestaen (voor) - gelden voor, opwegen tegen. 

Indien dat, in den vleesch, met hael" betaemlijkheden, 
dat - het bij H ooft veel voorkomende, een a fhankelijke "zin" aanduidende 
dat (thans typerend voor volkstaal). 
den - 3e nv. van het. 
met . . . betaemli}lcheden ~ m et wat bij haar hoort. 

d'Heilheiligh' E er verscheen, zy zoud' haer' eige zeden, 
Heilheiligh' - zeer heilige, hoogh eilige (WNT VI, 455 : navolging van lat. 
sacrosanctus m et als eerste lid heil voor hei lig, zoals nieuwsgier voor 
nieuwsgierig) . 
zeden --' m anieren, optreden, wijze va n zich voordoen. 

(15) Hoe zinlijk datze zyn, met wanstal zien bekladt: 
zinli}k - schoon, b evallig. 
wanstal - wanstaltigheid. 

Niet rustend' oft z' en had gelaet en swier gebogen 
aft . .. en - de const ructie die H ooft aanvankelijk n aast enkel aft volgde, 
tot hij koos voor of(t) zonder m eer (\Vaerneming 21 , zie Zwaan 239)· 
Ook nu nog dit of na negatieve voorzin. Hier het best te vertalen met 
"vóór" . 
gelaet en swier - wijze van doen en gebaar, beweging. 

Nae 't wezen van Susann'; en zeggen, deze toogen 
gebogen Nae - veranderd naar, geconformeerd aan. 
wezen - uiterlijk, voorkomen, wijze van 7.ijn. 
en zeggen - en zij zou zeggen (samentrekking m et 14) . 
toogen - trekken (maar dan toch vooral weer: m a nieren van doen, 
manieren die voor Suzanna typerend zijn. Over h et puur uiterlijke gaat 
het pas in vs . 25 vlgg.). 

Zijn van de voeghlijkheidt een passer zonder dat. 
Z i}n . .. dat - zijn een zuivere norm van wat past; pass(!r (richtsnoer) 
hier in de figuurlijke zin van norm (niet in WNT); zonder dat = zonder 
enig gebrek, zonder iets wat eraan m ankeer t . Zie WNT lIl, 2, 2308. 
zonder dat = zonder iet s waarop m en aanmerking kan maken, zonder 
gebrek. VgI. nog ons: er is niet dát op aan te merken . L.- St. I, 257, 
noot 18 betrekt dat ten onrechte op wanstal van vs. 15. 
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Want haer verheven geest ontzindelt in de klaerheidt 
haer - van Suzanna. 
ontzindelt - 3e pers. enkelv.: ontvonkt, brandt, straalt. 

(20) Van ongefronste deughd, blinkt met de blijde waerheidt 
ongefronste - zonder rimpel, zuivere, vlekkeloze. 
waerheidt - oprechtheid. 

Eens zujveren gemoeds, daer niet schijnheilighs schujlt. 
daer - waarin (antecedent is gemoed). 

Alzoo dat elks gezicht gezoogen door 't geflonker 
gezicht - oog, blik. 
gezoogen - met kracht getrokken. 
geflonker - nl . van "haer verheven geest" (19) . 

Daer heene vliet, gelijk als naer een licht in 't donker, 
Daer heene vliet - daarheen, nl. naar dat geBonker snelt, ijlt, zich spoedt 
(van vlien). 

Waer mede d' Aerdeschim der Zonneschijn vervujlt. 
Waer ... vervujlt - Dit vers levert geen redelijke zin op, tenzij men leest 
Zonne schiJ"n. De drukfout kan veroorzaakt zijn, doordat in het hand
schrift niet uit was te maken of "Zonne" en "schiJ"n" al of niet één woord 
vormden. De bet. is m.i.: (het donker) waarmee de aardeschaduw (het 
aardse duister) het schijnsel van de zon bederft (alleen de aarde kent 
donker doordat zij schaduwen verwekt, de zon is alleen maar licht). 

(25) Zorghvuldige natujr, wat waert ghy wel beraeden, 
Zorghvuldige - zorgzame. 
wel beraeden - wijs, vol overleg. 

Toen ghy die zoete ziel niet anders dacht te laeden 
die - nl. van Suzanna. 
laeden - bergen. 

Als in een lichaem haer van fraeyigheên gelijk. 
haer - nl. die ziel. 
van fraeyigheén - in schoonheid. 

Wanschaepenheidt beswalkt den luyster der manieren. 
Wanschaepenheidt ... manieren - Wanschapenheid v(an het lichaam) 
vlekt, bederft de glans der manieren, van het optreden waarin de ziel 
zich openbaart (vgl. 13-18 waar het ook over die "manieren", daar 
zeden genoemd, ging). Daarmee is weer het bekende ideaal van Hooft: 
de schone ziel in het schone lichaam (zie bijv. Granida, vs. 479 vlgg.) 
uitgedrukt. 

Hier maeken een gespan het schoon en 't goedertieren, 
maeken een gespan - werken samen, treden in verbond. 
't goedertieren - het goede, het goedaardige, de goede inborst. 

(30) En haer beyd lief en waert aen aerd en hemelrijk. 
En ... hemelriJ"k - en (maken) haar ("die soete siel") of eerder haar 
(Suzanna van Baerle) zowel dierbaar als geacht (geëerd) bij hemel en 
aarde. 
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Maer lief nocht waerdt zyn kan zoo lief den hemel smeken, 
Maer ... smeken - Men lette erop dat de structuur van het gedicht 
grotendeels bepaald wordt doordat Hooft telkens een volgende strofe 
doet aansluiten bij de laatste woorden van de vorige. 
smeken - vleien, naar de mond spreken. 

Dat hy ons aflaet gun van 't bijster hartebreken, 
aflaet gun van - kwijtschelding geeft, ontheft van. 

't Welk uyt het woeden van den brandt der liefd' ontstaet. 
Dat maeghdelijk vernuft wel eer gewoon te lonken 

(35) Alleen op wetenschap, nu grondelijk verzonken 
In minnekommer, weet tot haeren wil geen raedt. 

weet . . . medt - weet geen raad ten opzichte van wat het wil (zij die tot 
nu toe alleen op wetenschap lette, staat verlegen tegenover deze nieuwe 
begeerte). 

Op nieuwe wijze staen haer' lichjes in de lóchjes. 
liehies - oogjes. 
lóehies - gaatjes, hier: oogkassen. 

Haer' helder' harssen zyn bedwelmt met teêre tóghjes. 
harssen - hersenen, verstand (WNT VI, 644: In de 17e eeuw was hersen, 
harsen, Vl'. enk. (soms evenwel als mv. op te vatten?) nog wel in gebruik 
(en als eerste lid in de samenstelling met andere woorden is dit nog zoo
goed als de eenig voorkomende vorm). Hier treedt harssen als mv. op 
blijkens "zijn". 
teére tóghies - tedere begeet·ten, liefdesverlangens. 

Haer hartje dobbert, en gantsch oneenpaerigh slaet. 
dobbert - beeft (letterlijk: gaat op en neer). 
oneenpaerigh - onregelmatig, ongelijkmatig. 

(40) De zoete zinnetjens nu luchtigh zyn en wufjes, 
zoete zinnetiens - liefelijk gemoed. 
nu - het ene ogenblik. 
wufies - dartel. 

En in een oogenblik weêr mijmerigh en suf jes. 
in een oogenblik - het volgende moment. 
8ufies - flauw, lusteloos, soezerig. 

De klóp der adren weet van geen' gerijmde maet. 
gerijmde - gelijke, regelmatige. 

Zy komt te koor; te keur; te knoop, die niet moet glyen: 
te koor - (in het koor (van de kerk, waar het huwelijk gesloten wordt, 
te Amsterdam). 
te keur - Hooft associëert met koor dat hij ook nog wel kende in de 
betekenis: keus. WNT VII, I, 2618 zegt dat het naast keus in de 17e eeuw 
nog voorkwam. te keur = ter keuze, om te kiezen (nI. haar echtgenoot, 
voor altijd). 
te knoop - (het volgende stadium) tot de verbintenis (van het huwelijk). 
die . .. glyen - die vast moet zijn, onontknoopbaar. 
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En scheydt uyt het bezit van zoo veel' heerschappyen 
8cheydt uyt - doet afstand van, geeft prijs. 

(45) Haer opgedraegen door de jeughd van heusscher aerdt. 
heus8cher - goede, beschaafde (dat nl. enk.). 

Wat lust u, koningin der harten, in te haelen 
in te haelen - meer binnenwaarts te zetten (L.-St.). 

Van uw vermogen rijk de wijdtgestrekte paelen? 
Van . . . pael~n? - de zeer wijde grenzen van uw machtig rijk. 

Oft is een hart u meer als duyzendt harten waerdt? 

En ghy, 0 Brujdegoom, en vindt gh' u niet verslaegen 
(50) Van ankst, dat ghy alleen 't gebiedt zult moeten draegen 

gebiedt . .. van - gezag, heerschappij .. . over. 

Van haer, die duyzenden regeerde met een rijs? 
met een rij8 - op zachtzinnige, liefelijke wijze (niet met Elen scepter). 

Ach, ach! wat grooter gloedt is 't, die ik zie genaeken 
wat . . . gloedt - welk een grote gloed. 

Vw ingewandt, nu zy is zellev' aen het blaeken, 
ingewandt - hart. 

Die zoo veel' vlammen plagh t' ontsteken in haer ys? 
in haer y8 - terwijl zij zelve ijs was. 

(55) Al waer 't de dapperst en bestendighst aller h'elten, 
beatendighBt - standvastigste. 
helten - helden (WNT VI, 502 vermeldt deze mv. vorm bij Hooft, rijmend 
op 8melten; ook helterij, heltin komt voor). 

Hy zoud' in zulk een' brandt gedwongen zyn te smelten, 
Gelijk de witte sneeuw by 't heetgestookte vujr. 

Maer smelt vry, dat uw ziel gesmolten in magh vloeyen 
Maer ... vry, dat - Maar smelt gerust, opdat. 

Ter wakkre wonde, die z' heeft in haer' borst te voeyen; 
wakkre - open (er is verband m.i. met de "levende quetsujr" van het 
volgende vers = kwetsuur die door de liefde openblijft en alleen door 
de liefde van de ander kan genezen). 
die ... voeyen - die zij (doordat zij liefheeft) genoodzaakt is in haar borst 
te voeden, die ongenezen moet blijven. 

(60) En strek een balsem aen die levende quetsujr. 

Ik zie uw' vuyst verlangt nae dat zy zich ontfouwe. 
verlangt nae dat - verlangt ernaar da.t. 

Ghy biedt haer d' ope palm, het zegel van de trouwe, 
trouwe - huwelijkstrouw, de trouwbelofte. 
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Der zege zeker, zoo zy die slechs annerandt. 
annerandt - aanvat, aanvaardt (vgl. 65: toe te tasten). 
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Maer ghy, 0 maeghd, zie toe, wat gh' op u laedt voor lasten, 
(65) Indien uw vingers zich vervordren toe te tasten. 

zich vervordren - wagen 

Susanne, denk, gh' aenvaerdt des Prinssen rechterhandt. 
des Prinssen rechterhandt - woordspeling met letterlijke en figuurlijke 
betekenis: als zij zijn rechterhand aanvaardt, bedenke zij wel dat ze 
tevens "de rechterhand van de prins" aanvaardt. 

Doch geene rechterhandt geschoeyt met ysre plaeten, 
Doch . .. plaeten - Huygens is niet de "rechterhand" van de stadhouder
als-veldheer, hij is geen man des oorlogs ("ysre plaeten" van de ge
pantserde handschoen). 

W aer meê dat hy den geen' die Hollandts vryheidt haeten, 
Het bekkeneel in beukt, en 't holle brein verplet: 

bekkeneel - schedel. 

(70) Maer een', die dient den Vorst voor tweede tael en teken, 
voor ... teken - als tweede mond, als woordvoerster (Huygens is de 
rechterhand van de stadhouder, als secretaris). 

Stadthoudster van zyn mondt, in onweêrroeplijk spreken. 
Stadthoudster . .. mondt - als vervangster (hand is vrl.) enz., als spreekbuis 
(predicerend verbonden met die van 70). 

Die 't zeggen maekt tot zien, en van een woordt, een wet. 
Die . .. zien - (tweede bijv. bijz. bij een' van vs. 70) (een rechterhand) 
die wat gezegd wordt zichtbaar maakt (door het op te schrijven) en 
van een gesproken woord een geschreven wot maakt. 

Een' handt de moeder- van die konstelijke trekken, 
konstelijke trekken - kunstige penseelstreken. 

Dewelk' ons schilderT van een en geest verstrekken, 
Een' ... verstrekken - Typering van Huygens als dichter, onder het 
bekende beeld van de schilder. 

(75) Die aen 't bevallijk lijf, in schonheidt niet en wijkt. 
Die - antec. is geest. 
aen ... wijkt - wijkt voor, onderdoet voor. 

Een handt, die blijdschap kan, in droefheidts boesem, baeren, 
in ... boesem - in de boezem waar droefheid is, het droevige hart. 

Als zy, met troetelstem begaevende de snaeren, 
begaevende - hier nog als verbum: begiftigend (met liefelijke tonen). 

't Geschal der klaere keel, door leengeluydt, verrijkt. 
leengeluydt - geluid ontleend aan de snaren. 
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Deez' draeght U aellijk Op een hart, dat al zyn gr66tmoedt 
Deez' - Deze hand (beschreven in 70- 80) . 
draeght op - biedt aan. 
aellijk - op een wijze die bij de edelman past. 
gróótmoedt - grootheid van gemoed, edelmoedigheid (niet in WNT). 

(80) Bestaet in dienstvaerdy, en overgeven 66tmoedt; 
bestaet - (van bestaden) besteedt. 
dienstvaerdy - dienstvaardigheid. Vgl. hovaardij. 
overgeven ootmoedt - (accent op 3e syll.) toegewijde, zich geheel aan de 
ander wijdende nederigheid. 

Een borst, die anders niet, dan vier van vrundschap, aemt. 
vier van vrundschap - vurige vriendschap (met de bekende omkering 
van kern en bepaling). 

De schaemte maekt u schuw. Ach! denk hoe zich doorsnyen 
Gevoelt al watter leeft, van 't lieffelijke lyen: 

't lieUelijke lyen - de zoete smart (der liefde). 

Iae zelfs, dat zich der Min, nocht aerdt nocht hemel schaemt. 
der Min - "genitief.object" bij zich schaemt. 

(85) Runn' Mingod is de Zon. Wen die haer komt verwarmen, 
Hunn' - nl. van aardt en hemel. 
haer - de aarde. 

Ontsluyt zy zich van drooght', en als met open armen, 
Den h66gen hemel lokt, dat hy haer' lust verzaê. 

Des hy bewogen tot het weelderige boelen, 
Des - waardoor, zodat. 
weelderige boelen - wellustige minnen, mingenot. 

Komt, daelend' in haer' schoot, die vruchtbaerlijk bespoelen 
(90) Met regen; en zich quijt als mannelijke gaê. 

mannelijke gaé - mannelijke partner (bij de vereniging) WNT IV, 116 vlgg. 
gade: een der beide echtelingen, hetzij man of vrouw; manneliJ·ke is dus 
geen pleonasme. Thans betekend "gade" meest echtgenote. 

Raer' handt reedt toe; zy rejkt; zy raekt. Maer in 't verbeelden 
reedt toe - maakt zich klaar, gereed. 
verbeelden - zich voorstellen, voor ogen stellen, indenken, realiseren. 

Van 't groote woordt bevrucht met alle 's brujgooms weelden, 
bevrucht met - zwanger van, dat als consequentie heeft, meebrengt. 

't Verstandt weêr steken blijft. 't Oogh van 't begrip wordt wijdt, 
Verstandt - overeenkomst, verdrag (dat vs. 91, Ie helft reeds leek gesloten 
te worden). 
't Oogh ... wijdt - Het geestelijk oog gaat wijd open (uitwerking van 
,,'t verbeelden enz.", vs. 91, 92). 

En maelt, ten breedst', haer af veroorloven van kusjes, 
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(95) Omhelsingen, en die vervaerelijke lusjes ; 
vervael'eliJ"ke - enigzins angstaanjagende. 

En hoeze, wintz' een hart, weêr gaet het haere quijt. 

Des dejst het, daeIt, en dut. Ach is hier aen geen helpen? 
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het - het "oogh van het begrip" (maar tegelijk ook het lichamelijk oog. 
Zie "deist . .. " enz., lichamelijk accompagnem ent van wat ergeestelijk 
geb eurt). 
dejst - wijkt t e rug, schrikt t erug voo!' wat het ziet 
daelt - wordt neergeslagen. 
dut - pc inst, mijmert (ove l' al die consoquenties ). 

Haer' starren dujken in de parlemoedre schelpen. 
Haer' ... schelpen - Haal' ogen verbe rgen zich in de parelmoeren (oog)
schelpen, verbergen zich achter d e oogleden. 

Die werpen perI en op van waeter doorschijnhel. 
Die - D eze (de " schelpen", het gesloten oog). 
pe'/'len - overeenkomstig het beeld van parelmoeren schelpen voor de 
oogleden. D e oester in zijn pa relmoeren schelp brengt d e parel voort. 
Aan het bijna gesloten oog hangen de tranen. 
dU01'schiJ"nhel - zo helde!' dat he t d oorschijnend is. 

(100) Nochtans de zedigheidt VOl' biedt haer 't volle schreyen, 
zedigheidt - betamelijkheid, gevoel voo!' wat past . 

En weigrend' over boordt de traenen t e geleyen, 
over boordt - over de rand van d e bijna gesloten oogleden (zodat ze het 
oog verlaten en neerdruppelen). 

Doet haer tot foly 't óógh, tot kasse dienen 't vel. 
Doet . . vel - d oet voor haar (m. vwo = die "perlen") he t oog dienen tot 
foelie, het vel als kas. WNT lIl, 3, 4601 : foelie : Metaal in d en vorm van 
een zeer dun blad, inzonderheid bladtin. Vooral in toepassing op het 
amalgama van tin en kwik, waarmede m en spiegels en ook wel edel
st eenen va n achtel'en bekleedt om d e t erugkaatsing van het licht te 
versterken. 
H et oog dat ach ter d e oogleden schuilgaat maar toch n og zichtbaar is, 
niet geheel gesloten, dient d e parels a ls foelie, de oogleden zelf zijn de 
kas waarin ze gevat zijn. Vgl. de bekende regels uit Hoofts Zang aan 
L eonor (L.-St. I 266): "Vonken foly van die git,jGitten met uw gulden 
pit,jBlixemt niet zoo fe llijk,j . . . ", verzen die nog nimmer beVTedigend 
zijn verklaard, maal' waarin zeker d ezelfde voorstelling van t erugkaatsing
verhogende "foly" schuilt. 

Ach met wat verwe zal z' haer uytspraeks zin verbloemen? 
Ach .. , verbloemen? - Ach hoe zal zij de zin van het woord dat zij moet 
uitspreken (het ja-woord) zo opsieren, vermoo ien en daarmee tevens 
bedekken (dat zij er niet voor t erugdeinst)? 

Zy kan geen neen, en dar het tegendeel niet noemen. 
dar - durft [bij Hooft is dar, darren de gewone (oude) vorm]. 
noemen - uitspreken. 
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(105) 

HOOFTS GEDICHTEN VOOR HUYGENS 

Haer' heughnis schijnt die stem te bergen in een' hoek. 
stem - woord (naar lat. vox) Vgl. Koelte van Antwoordt vs. 149. 

Hoe datze 't reedschap van de taele tracht te stellen, 
't reedschap ... taele - het gereedschap van de taal, het instrument 
waarmee men de klanken, woorden vormt; stembanden, tong enz. 
stellen - in positie, in gereedheid brengen. 

't En weet geen' dujtsche silb van j en a te spellen. 
Oft huppeltz' op haer' tong, zy is terstondt weêr t' zoek. 

In welk een' arbeydt gaet haer geest, om te geleggen 
In .. . geest - Hoe gaat haar geest zwanger. 

(HO) Van 't lastige gelujdt, en met een zaeligh zeggen 
geleggen van - baren (hollandisme voor: geliggen van). 
lastige - bezwarende, zwaarwegende. 

Te lóónen 't lijden, dat haer' minnaer nojt verdroot 1 
Ik zellef moed' en mat van haer' bekommeringen 
Ten eindt van adem ben, en suffend' op het zingen, 

suOerui' op het zingen - haperend, stokkend in mijn zingen (vgl. deun, 
114), WNT XIV, 470: suffen op = zich uit het veld laten slaan door, 
verbaasd zijn over, perplex staan van, verlegen zijn voor. 

Mijn' deun besluyten zoud', indien dat zy besloot. 

(H5) Haer hartje magh niet meer. De kneeder van de stemmen 

(120) 

de kneeder van de stemmen - de tong (daarna volgen tanden, dan de 
lippen). 

Gevoelt bewegenis. 't Yvoor vergeet zyn klemmen. 

bewegenis . . . beweging. 
't Yvoor ... klemmen - de tanden worden niet meer op elkaar gedrukt, 
gaan vaneen (om het "ja" uit te spreken). 

't Bewillight altemael tot op de lippen nae. 
't Bewillight altemael - Alles is bereid, is gewillig (tot het uitspreken van 
het ja-woord). 

Te twisten schijnen deez' twee roo koraele dijken, 
Wie d' eerste voor de vloedt der klank zal moeten wijken. 

d' eerste - als de eerste (pred. toev. bij wie). 

Zy waeght het endelijk, en slaekt het swangre jae. 

het swangre iae - het ja waarvan zij zwanger gaat ("indirect" gebruikt 
adj.) Vergelijk 109. 

Beslaeze Constantijn. Ras rep uw. hartebrander. 
Beslaeze - Neem haar in bezit. 
uw - u (later scherpe onderscheiding van u en uw (poss.). 
hartebrander - gij die haar hart hebt doen ontvlammen. 
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Vang op 't gewiekte woordt. 't En won nojt Alexander 
't gewiekte woordt - h et vluchtige, snel voorbijgaande woord. 
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'En . .. stondt - Moeten wij hier een reflex zien op Huygens' Een Boer. 
vs. 93 vlgg.: " ... daer vindt hy soo veel vl'eughd,jAls Alexander oyt 
kost eischen van sijn' jeughd,j ... "? 

Zoo veel in all' zyn' tijdt, als ghy op eener stondt. 
Hy heeft het: en om wis te wezen t' eenen maele, 

(125) Dat zy 't herroepend' niet weêr in haer hals en haele, 
't - het ja-woord. 
niet . . . haele - niet weer terugneemt, inslikt. 

Verzegelt met een klevend kusjen ham'en mondt. 



OP 'T RIJMEN VANDEN HEERE CONSTANTIJN HUYGENS, 
IN 'T LEGHER VOOR GROL 

SONNET 

A. Inleiding 

Huygens schreef drie gedichten over Grol: 
Sur le siège de Grol (W. II, 184) - Gulielmus Nassavius N. ad Grollam 

caesus. (W. II, 184-185) - Op de doorschoten kerck te Groll. (W. II, 185), 
respectievelijk op 18 aug., 20 aug. en 23 aug. 1627. 

De feiten waren als volgt : 20 juli 1627 kwam de prins voor Grol; de 
bolwerken werden ondermijnd en de 18e aug. sprong de eerste mijn en 
werd er storm gelopen. 19 aug. gaf de stad zich over. (W. II, 184, noot 1, 2). 
Men vindt deze feiten kort vermeld in Huygens' Dagboek, uitg. Unger, 
p. 12: 20 Julii Castra metatur (drukfout voor mutatur) ad Grollam. 
25 Julii Prima valliductio ad urbem. 30 JuIii Tormenta majora adhibita. 
18 Augustus. Grolla de compositione mittit. Occidit Guilielmus Nassovius 
Hollandiae admiralis summae spei. die connubii 136 (op de 136e dag 
na zijn huwelijk VgI. W. II, 184 noot 2). 20 Augustus Praesidium hostiIe 
Grolla educitur. Deo laus in secuia. 

Huygens' gedichten op Grol werden voor het eerst gedrukt achter 
I. V. Vondelens Verovering van Grol, 1627 te Amsterdam bij W. I. Blaeu 
verschenen. (Zie de titelpagina, afgedrukt in de W.B. uitgave, II, 124). 
Onder de titel - Noch sommiger gedichten op de selve stot werd daar even
eens opgenomen Hoofts Op 't rijmen vanden Heere Oonstantijn Huygens 
in 't leger voor Grol. (Leendertz, Bibliographie p. 42, en 202). 

Huygens' Sur le siège de Grol beschrijft hoe alle elementen: aarde, 
water, vuur, lucht meehelpen om Grol te doen vallen. Het Latijnse gedicht 
is een hommage aan de dappere bastaardzoon van Maurits en Margaretha 
van Mechelen, 18 aug. bij Grol gesneuveld (W. II, 184, noot 2). 

Het derde gedicht Op de doorschoten kerck te Groll vermeldt hoe de 
heiligenbeelden omlaag zijn gestort en tegen elkaar te pletter geslagen 
(,,'t Zijn wree' mirakelen daer Sant op Heiligh slaet"), een feit waar 
Huygens niet om treurt: "Beeldenstormerij moet voor de preke gaen". 

De briefwisseling Hooft-Huygens enz. biedt over de totstandkoming 
van de Grol-gedichten het volgende, waarbij ik een dankbaar gebruik 
maak van de door H. W. van Tricht voor de nieuwe uitgave der Brieven 
verzamelde gegevens. Men zie thans het artikel van Van Tricht in Ts. 79, 
p. 1-9 : Hooft, Huygens en Grol. 7 aug. 1627: brief Huygens aan Hooft 
(v. VI., I, 301): herlezing van Hoofts Henrik de Grote heeft hem veel 
genoegen verschaft. Hij zendt twee lofdichten voor dit werk (W. II, 181, 
182). Het tweede lofdicht is van 9 aug., maar wordt met dezelfde koerier 
naar Den Haag gezonden aan Suzanna. 

10 aug. Suzanna aan Hooft (v. VI. II, p. 456): ter begeleiding van de 
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brief van Huygens met diens lofdichten. Zij had zelf ook gedichten ont
vangen, vermoedelijk Op mijn' schilderije enz. en Noch op deselve (W. Il, 
180, 181). Zij verwondert zich erover hoe hij in het strijdgewoel tijd heeft 
kunnen vinden ervoor. Zij verzoekt Hooft, als hij iets terugschrijft dit 
door haar bemiddeling aan Huygens te doen toekomen. 

15 aug. Hooft aan Huygens (v. VI. I, 302): hij reageert op Huygens' 
tweede lofdicht, sluit een gedicht in (Op 't rijmen vanden Heere Constantijn 
Huygens, in 't leger voor Grol), al vermeldt hij dit niet in zijn brief. Hooft 
aan Suzanna, ongedateerd, maar te stellen op 15 aug. (v. Vl. 1., 307): 
Hooft stuurt zijn brief aan Huygens met het gedicht Op 't rijmen enz. 
aan haar. Het gedicht is gemaakt op het door haar aangegeven motief 
(hoe heeft hij in die drukte dit kunnen doen 1). Hij heeft slechts de rijmvorm 
aan die gedachte gegeven, zodat het eigenlijk haar werk is. Alles ter 
doorzending aan Huygens. 

7 sept. (v. VI. I, 305) Hooft aan Huygens. Hij stuurt "weder" een 
gedicht (d.i. Aen den Spanjaerdt op 't verovren van Grol, L.-St. I, 276) . 
Een afschrift voor Wits is bijgevoegd en een afzonderlijk gedicht voor 
Wits (Aen den Heere Jacob Witz, L.-St. I, 277). 

7 sept. Hooft aan Witz (v. VI. I, 303): twee sonnetten ingesloten: 
een voor hem persoonlijk (Aen den Heere Jacob Witz), een meer algemeen 
van inhoud (Aen den Spanjaerdt op 't verovren van Grol). 

8 sept. Hooft aan Suzanna (v. VI. I, 306): Hij stuurt haar "wederom" 
een gedicht (Aen den Spanjaerdt enz.), verder de brief aan Huygens van 
7 sept. en de brief aan Witz met hun bijlagen). 

20 sept. Suzanna aan Hooft (v. VI. Il, 456): Zij bevestigt de doorzending 
aan Huygens en stuurt tot "naeder blijck" daarvan een gedicht van 
Huygens, reactie op Hoofts Aen den Spanjaerdt enz., nI. Huygens' Op 
P.C. Hoo/ts Sonnet over 'tverovren van Grolt enz. (W. Il, 187). Het be
langrijkste met betrekking tot Op 't rijmen enz. is de brief van Hooft 
aan Suzanna van 15 aug. 1627, die hier in zijn geheel volgt: 

Mevrouw, 

De zucht, om eenigh welgevallen te doen hebben aen mijnen Heere 
U Ed. welgekooren Eegae, gespeurt ujt U Ed. schrijven, ga et mijn 
hart zoo nae, dat ick 't geen hier nevens gaet, niet alleene door U Ed. 
handt, maer oorspronkelijk van dezelve doe komen. Want gelijk zy 
ziet, de vondt is van U Ed., sieh verwonderende over zoo leeghbaerlijk 
werkende zinnen in zoo maghtigh een gewoel ende onleede. lek en 
heb se maer wat verleemt, met de rijmen: om, wt bewijs van de 
geringheit mijner maght, de grootheit ende goetheit van mijnen wille 
te doen blijken. Als 't mij aen geene van bejden ontbrak, onse werelt 
zoude weten, dat Arria ende Petus, Paulina ende Seneca, Eponina 
ende Sabinus der overledene eeuwe nojt meer stofs van goeddunken
heit gaven, als Suzanna ende Constantin aen onsen tijdt reden van 
op hen te draeghen zoo hooghen moet, als iek draegh op d'eere van 
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de lieve letters van Uwer Ed. handt, die altijds geprent zullen blijven, 
Mevrouw, 
in 't hart van den genen, die, nevens 't kussen der waerde handt, 
sich eerbiedelijk t'haerwaerts nijgt, altijdts blijvende 

U Ed. 
Verplichte dienaer 

P. C. Hooft. 

B. Tekst 

Er is geen handschrift van het gedicht bewaard. Leendertz-Stoett 
drukken het af naar de druk van 1627 (zie boven). In Gedichten 1636 
komt het niet voor, wel in Gedichten 1644. Brandt nam het ook op in zijn 
uitgave van P. C. Hootts Werken enz., 1671 (p. 292 van de afdeling 
Gedichten). Vergelijking van de tekst 1627 en 1671 levert, behalve enige 
spelling- en interpunctieverschillen slechts één afwijkende lezing op, ni. 
in vs. 1, waar Brandt heeft "verhit op" i.p.v. "verhit door", een ver
andering (van wie afkomstig 1), die geen verbetering lijkt. 



OP 'T RIJMEN VAN HUYGENS VOOR GROL 

C. COMMENTAAR 

Op 't rijmen vanden Heere Constantijn Huygens. 
in 't Legher voor Grol. 
SONNET 
OCtaviaen, als hy verhit door susters spijt 
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Octaviaen - Caius Julius Caesar Octavianus, na de slag bij Actium 
Augustus genoemd, trok op tegen Marcus Antonius, gehuwd met zijn 
zuster Octavia en minnaar van Cleopatra, en versloeg hem in de zeeslag 
bij Actium in 31 voor Chr. 
als ... quijt - geintercaleerde bijw. bep. 
verhit . .. spijt - vertoornd door de belediging (hoon, smaad) zijn zuster 
aangedaan. 

Bestoken quam ter zee de trotst der Coninginnen, 
de trotst . . . Ooninginnen - Cleopatra. 

En waeghd' in eene worp, oft hy de wereld winnen, 
Oft nevens zijnen kop zoud zijn de werelt quijt, 

(5) Gebood zijn' harte slaep, in 't na eken van den strijdt, 
Tot dat hy werd geweckt om 't vechten te beginnen. 

Tot dat ... beginnen - nabepaling bij slaep. 

Zoo kort had hy in dwang zijn' onderdaene zinnen. 
Zoo kort ... zinnen - Zo had hij zijn gehoorzame hart in bedwang, zo 
strak betoomde hij zijn gehoorzaam innerlijk, zijn gehoorzaam gemoed 
(WNT VII, 2, kol. 5706: kort = met weinig speelruimte, niet ruim 
of vrij. O.m. dit citaat uit Hooft: Te ruym dat struyckelt vaeck, en al 
te cart leydt achter.). 

o sterke zielen van min afgeleefde tijdt! 
min . .. tijdt - krachtiger tijd (dan de onze) vgl. Krachtighe vs. 10; 
tegenover "Nu" van vs. 10. 

Hoe zelden wort natuyr, zich pijnende ten goeden, 
zich ... goeden - zich inspannend voor het goede, om het goede voort 
te brengen. 

(10) Nu blijde moeder van zoo kraghtighe gemoeden! 
'K en zie maer Vastaerts ziel uytblincken als een baek; 

'K en ... maer - Ik zie slechts ("en" ontkenningspartikel bij "maer"). 
Vastaerts - Vastaert is de door Hooft (en Tesselschade) veel gebruikte 
bijnaam van Constantijn. 

Die onbekommert rijmt in woel en krijgsvervaertheyt, 
Die - terugslaande op Vastaert (ondanks de genitiefvorm hiervan, zoals 
meermalen bij Hooft en andere 17e eeuwers). 
woel - (krijgs)gewoel. 
kri}gsvervaertheyt - schrik des krijgs, krijgsbenauwing. 

De daghelijcksche doodt besiende met bedaertheyt. 
Zoo rustigh was August niet in sijn vaste vaek. P. C. Hooft. 



OP HET DAGHWERK 

VAN DEN HE ERE CONSTANTIJN HUYGENS, 

Ridder der Orde van Sant Michael, Heere van Zujlichem, 

Raedt ende Geheimschrijver van De Hoogheit des Princen van Oranje 

A. Inleiding 

Hooft had Huygens' Daghwerk in manuscript gelezen. Huygens was er 
waarschijnlijk reeds van 1627 af mee bezig (zie uitvoerig hierover W. lIl, 
48 noot 1). Toen zijn vrouw hem ontviel, ontbrak hem de lust tot verder 
dichten en maakte hij een abrupt slot aan het gedicht. Dat was in 1637. 
In 1639 dacht Huygens aan uitgave. Hij zond het manuscript aan Hooft 
(7 febr. 1639) met een brief, die ik hier naar Worps uitgave (Briefwisseling 
C. Huygens, II, p. 432) opneem: 

"Nu volght de donderslagh, daervan ick U.E. onlangs blixemsgewijse 
gewaerschouwt hebbe. [In de brieven is hierover niets naders te 
vinden.] U.E. en houde sich evenwel aen geene beloften verbonden, 
als oft hij niet ontgaen en mochte, dus veel vuijl papiers te doorlesen. 
Het gelooven alleen van andere, dat U.E. een ure daeraen te kost 
geleght hebbe, sal mij te stade komen, om het elders niet te sien 
verwerpen; met sulcken aensien versoeck ick, dat het in handen van 
den He. Barlaeus moghe komen. Vossius is 't niet te verghen, soo 
verr om te sien naer 't poppegoed. De H.en Mostart, Baeck ende 
Vondelen sullen der mogelick toe te bepraten zijn. U.E. wijze toe
versicht bevele ick het misval!. Dese is de allereerste reise dat het 
onder vreemde ooghen komt. Mij sal vriendschapp geschieden, soo 
het ten spoedigsten teruggeschickt werde, 't zij om te smooren, oft 
wijder in de wereld te jagen, naer 't U.E. sal bevelen. Tot dit laetste 
soude mij seer doen verstaen de vreese van stuckelinghe afschriften, 
die ick sommighe t'haren nadeele hebbe sien overkomen. U.E. gelieve 
de voornoemde mijne weinighe lezers te meer te perssen, opdat ick 
ten minste voor dit mael buyten die bekommeringhe moghe zijn. 
Willen sij ijeder verstaen, om ijets in dicht van haer gevoelen daer 
bij te stellen, wij sullen te vaster gissen, waer haren tyd gegaen is. 
Mijn liefste keur waere, dat de se korte roll ten huijse van U.E. by 
eenighe gesamentlick mochte afgelesen werden. U. E. vergeve mijne 
onbeschaemtheid en volghe niettemin syn welgevallen, daernaer sich 
altoos rechten sal ... 
Mijn titel spreeckt van Ye t mee r; erunt illi luctus mei entp,t"-TOt, 
die ick daertoe by den anderen sal rapen ende, soo mij dunckt, niet 
ongevoeghlick doen volgen ad calcem operis singultu et lamenti8 
abrupti." 
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Huygens' wens is vervuld. We vernemen dit uit de brief van Hooft 
van febr. 1639 (BI'. Il, p. 435), die ik hier eveneens (naar Worp Il, 435) 
opneem: 

"u Ed. Gestr. Daghwerk deed mij daetlijk heilighavont neemen van 
ander werk. Ik scheidd' er niet uit, eer 't uit was; uitgezeidt bedt 
en taefel, ende besteld' het voorts aen den heere Barlaeus. Deez, 
houdende noch zijn' kamer, vond goedt het daer gezamentlijk te 
doorzien met de H.H. Mostart , Baek en Vondel, die nevens mij 
eenighe avondtuiren daeraen besteedt hebben. Maer de vergaedring 
hield zoo wel geen' streek, dat ik ijdel' beletten kon 't gedicht eens 
nae zich t e neemen, om in 't bezonder voorts te leezen. Mostart en 
Vondel hebben yets aengeteekent dat den taelschick betreft, opdat 
U Ed. Gestr., overweghe, oft zij zich dienaengaende met ons verge
lijken konde, dewijl 't wel passen zoude daerin eenen gemeenen voet 
te volghen. Eevenwel kan ik niet alles voor vol aenvatten, wat hun 
behaeght, ende Vondel dunkt mij somtijds knorven in de biezen 
te zoeken. Wijders, aen zoo blinkend een Daghwerk den dagh te 
verbieden, waere jammer; ook, mijns gevoelens, een verlooren toeleg, 
gemerkt het met de scherpe straelen zijner aerdigheit de dompighste 
duisterheit konde doen verdwijnen, en midnacht tot middagh maeken. 
Mijn arme geest, hoewel alleenlijk gestelt- en dit noch quaelijk 
genoegh - om maetvrij geluidt t e slaen, heeft zich nochtans verpijnt 
de verdrooghde rijmpen te doen inkt geeven. De springader van den 
heere Barlaeus bruist met wel een' andren toon. Dezes onderscheidts 
zal U Ed. Gestl'. aen de bijgaende reghelen gewaer worden, gelijk zij 't 
zonder twijfel verwacht heeft. De H .H. Mostart en Vondel hebben 
ook yets belooft. Dat - meen ik - zal haest volghen, ende altijds 
uwe geboden, wen z' hem gebeuren moghen .. . " 

Worp deelt verder nog mee (W. lIl, 48 noot 1), dat het werk eveneens 
werd gelezen door de Leidse professor M. Zuerius Boxhornius, Anna 
Maria van Schurman en G. Rataller Boublet . Allen prezen het gedicht. 
Toch kwam er niet s van een uitgave. Het werd eerste gedrukt in Koren
bloemen 1658. 

Het lofdicht van Barlaeus vindt men in diens Poemata Il, 205 (Van 
Vloten, Brieven lIl, 278 noot 3). 

Van Vondel vind ik geen lofdicht in het Register van de W.B.-uitgave 
vermeld. Het is er blijkbaar niet van gekomen. 

De aanmerkingen van Vondel en Mostart zijn inderdaad gemaakt en 
Huygens toegestuurd. Zij zijn in een handschrift van hem, met zijn repliek 
bewaard en naar dit hs. uitgegeven door Th. Jorissen, in Verslagen en 
Mededelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 
2e reeks, 3e deel, 234-239 (als bijlage Il, bij zijn artikel: De handschriften 
van Huygens.). Vgl. Br. Il, p . XV. 
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De opmerkingen en Huygens' reacties zijn merkwaardig genoeg om er 
dieper op in te gaan. Daarvoor is het hier echter de plaats niet. Ik hoop 
er nogeens toe te komen. 

Hooft legt in zijn lofdicht de nadruk op de overeenstemming tussen 
Huygens' leven en zijn voorschriften voor het leven. Dit verleent aan 
zijn woord de grote kracht. 

B. Tekst 

Het gedicht werd voor het eerst gedrukt in Korenbloemen 1658 (ook 
1672), bij het voorwerk van Dagh-werck (de tekst 1672 vertoont slechts 
twee drukfouten, is overigens identiek op een enkel spellingverschil na); 
daarna in P. C. Hoofts Werken 1671 (slechts spellingverschillen). 



OP HET DAGHWERK VAN HUJGHENS 

C. COMMENTAAR 

Op het Daghwerk van den Heere 

Constantin Hujghens, Ridder der 

orde van Sant Michael, Heere 

van Zujlichem, Raedt ende ge

hejmschrijver van de Hooghejt des 

Prinsen van Oranje. 
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"Ridder der orde van Sant Michael" - Zie over het verlenen van deze orde 
aan Huygens: Worp, Br. I, XLIX. Huygens ontving de orde op 27 febr. 
1633, was reeds spoedig bezig met de samenstelling van een wapen, 
dat eerst in 1642 door de franse k oning werd goedgekeurd. Bij de latere 
inkrimping van het aantal ridders tot 100, behield Huygens de orde. 
(Dagboek, 23; Br. I, 398, 399, 467). 

Daghwerk, dat den plicht vervaet 

plicht - taak, dienst, werk. 
vervaet - (naast vervat) omvat, b ehelst, in zich begrijpt. 

'S menschen die in eere staet; 

die in eere staet - die een eervol ambt bekleedt, een eervolle positie 
bekleedt. 

Daghwerk, dat, in weenigh stonden, 

in ... stonden - nl. de weinige uren die men nodig heeft om het gedicht 
te lezen. 

Komt kompas en streek oorkonden, 

kompas en streek oorkonden - (synoniemen) richting en koers verkondigen, 
bekend maken. 

(5) Om te doen behoude rejs, 
Met de schujt van 't dool ziek vlejs: 
Veel is 't waerdt voor liên en Landen, 
Dat ghij komt ujt Hujghens handen; 

VARIANTEN IN HET HS. 

Hooft bracht in het handschrift enige verbeteringen aan (zie manuscriptologische 
beschrijving), waarvan de volgende m.i. aandacht verdienen; 
vs. 8 Dat u wrochten werd Dat ghi} komt uit . .. Was het tweede eenvoudiger? 

Beviel de woordspeling wrochten, Daghwerk h em niet? W e kunnen hier 
slechts gissen. 
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Die geen ander zedespoor 
(10) Schildert dan zijn hart verkoor. 

Die . . . verkoor - Die geen andere zede leer verkondigt, dan zijn hart koos; 
wIens zede leer geheel overeenstemt met zijn innigste overtuiging. 

Daer, in 's werelds onderrechten, 
's werelds - objectieve gen. 

Praet en daedt te zaemen vechten, 
te . . . vechten - met elkaar in strijd zijn. 

Vecht men om des Leeraers zin, 
vecht . .. des Leeraers - twist men over de bedoeling van de leraar, wat 
hij (eigenlijk) wil (in theorie, in praktijk). 

En zijn' woorden gelden min. 
En ... min - en zijn woorden hebben minder gezag. 

(15) Veelen die van Deughde schreeven, 
Wischten 't ujt met strijdigh leeven. 

strij'digh - (daarmee) tegenstrijdig. 

Maer zijn letter en zijn geest 
Schoeijen jujst op eene leest. 
P. C. Hóóft. 

VARIANTEN IN HET HS. 

VS. 9 Welker pen geen ander spoor werd Die geen ander zedespaar. 
vs. 10 Hooft schreef eerst Vol (vermo.edelijk wilde hij Volgt schrijven, dat 

aansluit bij de oorspronkelijke redactie van vs. 9) daarna Inslaet, 
dat eveneens geschrapt werd, daarna interlineair Schi, dat hij schrapte 
om dan toch Schildert te schrijven. We moeten de regels in verband 
met elkaar beschouwen. In vs. 10 veroorzaakte "Volgt dan" een af· 
wijking van het trochaeïsche metrum, die door schildert werd hersteld. 
Het subject daarbij (pen) beviel hem niet en bovendien wilde hij het 
vage spoor verscherpen tot zedespoor. Het gaat immers om zedelijke 
voorschriften, ook in het vervolg van het gedicht. 

vs. 14 En gelooft zijn' woorden min werd En zijn' woorden gelden . min. Vond 
hij de uitdrukking zo krachtiger? In plaats van het wat slappe en 
subjectief gerichte gelooft enz. kwam nu het krachtiger, objectief 
gerichte: zijn' woorden gelden min. 



OP HET ORGHELGEBRUJK VAN 

DEN HEERE VAN ZUJLICHEM, CONSTANTIJN HUJGHENS, 

Ridder, Raedtsheere en Gehejmschrijver Zijner Hooghejt ven Oranje 

A. Inleiding 

Huygens' geschrift Ghebruyk en onghebruyk van 't orgel in de kercken 
der Vereenighde Nederlanden kwam anoniem uit in 1641, bij Elzevier 
t e Leiden (herdrukken op naam in 1659 en 1660). 

Over de voorgeschiedenis van deze uitgave geeft Worp, Briefw. 111, 
Inl. VII vlgg. uitvoerige inlichtingen. Huygens hield zich reeds in de 
winter van 1639 op 1640 met deze actuele kwestie bezig. 

Het resultaat was een verhandeling, waarin hij zich een voorstander 
betoont van het orgelgebruik in de godsdienstoefening ter begeleiding van 
de gemeentezang. Het tractaat is geschreven in een pittige stijl, waarvan 
Van Es in Gesch. van de Letterk. der Nederl. (IV, 147 vlgg.) een uitvoerige, 
zeer waarderende analyse geeft. 

Alvorens tot uitgave van zijn geschrift over te gaan, zond Huygens 
het manuscript aan de Haagse predikanten Streso en Loots, en aan zijn 
vrienden Hooft en Barlaeus. Barlaeus betuigde zijn instemming in een 
kort briefje (Briefw. 111, 151) Hooft schreef uitvoeriger, eveneens met 
grote waardering. Deze brief van 6 sept. 1640 (Briefw. 111, 103, 104) 
volgt hier: 

De bedenking van UEd. Gestl'. op het gebruik der orghelen vind ik 
t'eenenmael opgeleidt van onverwrikkelijke redenen, zoo in 't be
weren als in 't wederleggen ; maer dit getempert met een' bescheiden
heit, zoo omzightigh en ontziende, dat het der tegenparthije niet 
alleen de maght, maer ook de wil tot strijden beneemen moet: 

Animo quoque subjugat hostes. 
Hierbij gaen eenighe veirsen, zoo maeger en ongedaen als hun dichter 
die uit zijn' tweede ziekte, sedert twee maenden herwaerts, komt. 
Maer Johannes Rulaeus, predikant, beroepen van hier tot Rotterdam, 
raekte onlanx met mij t e kouten van deze stof, in 't bezonder van 
de kracht der gulle klanken, die geene, ofte - 't welk eevenveel is -
onverstaenlijke woorden vervatten, ende verhaelde mij deze ge
schiedenis. Een Roomsgezint schipper van Hoorn quam, te lande 
gereist uit !talie, over Genève, en hier ter preeke van den heer Beza, 
uit enkele nieuwsgierigheit, oft om tijdtverdrijf, alzoo hy 't Franchois 
niet beter kende dan 't Hebreeuwsch. De voeghlijke leiding der 
stemrne, de beweghende lieflijkheit van 't geluidt - het gelaet 
moght'er toe helpen - wracht in den goeden man een' graetigheit 
nae onderwijs in de leere, die hem docht naer gelijke zoetigheit te 
smaeken. Hij liet zich berichten, en verliet het Pausdoom. Oft dit 
voorbeeldt erghens een hoexken verdient in 't werk van U Ed. Gestr., 
zij haeren oordeel bevolen, samt in haeren beste gunste ... 
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Over het verdere verloop van de uitgave en het succes van Huygens 
in zijn strijd voor het rechte gebruik van hét orgel in de eredienst zie 
men Worp t.a.p. 

Op dezelfde datum, 6 sept. 1640 schreef Hooft ook aan Van Wikkevoort 
enkele regels die betrekking hebben op zijn gedicht voor Huygens werk. 
Ik citeer uit deze brief (v. VI. lIl, 370): 

Het aenstaen des Heeren van Zulichem heeft, met den naedruk van 
U Ed. Gestrengheits aenmaening, eenighe drooghe veirsen gewrongen 
ujt mijnen dorren geest. Zoo U Ed. Gestr. belust is op het aenschouwen 
van yet zeldzaems in wanschaepenheit, ik heb den brief open gelaeten, 
en 't slot daeraen gehangen, om toegeknipt te worden, als hij op 
wegh zal slaen. . 

Wat de "aenmaening" van Wikkevoort betreft, ik heb deze niet kunnen 
vinden. Het is ook de vraag of ze schriftelijk gegeven werd. Wel schrijft 
Huygens in een brief aan Descartes van 14 aug. 1640 (Briefw. lIl, 85), of 
hij het manuscript van zijn verhandeling "que j'escrivis l'hiverpassé-non 
pas de jour, mais de nuict, car vous savez que Ie soleil ne me void gueres 
a moy-sur Ie subject de l'usage des orgues en l'église" wil opvragen bij 
Wikkevoort, die het thans in bezit heeft. Hij vraagt Descartes om zijn 
mening over het geschrift en verzoekt hem na lezing het exemplaar van 
het manuscript, het enige dat er is, terug te zenden aan zijn broer; "je 
pretends Ie faire imprimer pour introduire ce que je croy utile, ou faire 
abroger ce qui est scandaleux sans double." 

Descartes antwoordt in een brief vol waardering (aug. 1640, Briefw. lIl, 
95). Huygens antwoordde op Hoofts brief van 6 sept. op 5 oct. (Briefw. 
lIl, 113): 

"Ontrent het scheiden van 't leger, 't welck mijne besighste tyden 
zijn, ontfing ick d'eere van U.E. schrijvens met het bygaende gedicht. 
Sooveel moet ick vooruijt setten, t mijner wettelicke ontschuldinghe 
van 't langhe swijghen op soo grooten beleeftheid. Nu ick dan den 
adem beghinne te verhalen, ende tegens mijne vrienden af te rekenen, 
keer ick voorall het aensicht tot U.E., met eerbiedighe dancksegghing 
voor de moeijte in 't les en mijner droomen, en 't berijmen mijner 
ongerijmtheden genomen. Ik verneme met groot genoeghen, paucis 
lectoribus, quibus scribo, me non displicuisse, de turba vulgi unice 
securus." 

Verder spreekt hij de hoop uit dat Hooft geheel hersteld mag zijn van 
zijn ziekte. 

B. Tekst 

Het gedicht werd in de uitgaven van Hoofts gedichten voor het eerst 
gedrukt in Dichtkunstige Werken van P. O. Hooft, 1657, voor de verdere 
uitgaven zie men Leendertz' Bibliographie, p. 69. 
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C. COMMENTAAR 

Op het Orghelgebrujk van den Heere van Zujlichem, Constantijn 

Hujghens, Ridder, 

Raedsheere en gehejmschrijver Zijner 

Hooghejt van Oranje. 

Wie vlijtigh 't oogh op 't boek der wereldt velt, 
velt - slaat (vellen vroeger ruimer gebruikt dan thans. Vgl. Huygens' 
Op een mis-luckte JJIuydsche reyse, vs. 60 met de comm., in deze uitgave). 

Jn elke soort van schepsels vindt gespelt 
gespelt - verteld, meegedeeld, verkondigd. 

Des Scheppers lof. De bijen en de mieren 
Getujghen 's met haer' geest. De domme dieren, 

's - ervan (gen. bij getujghen), nl. van die lof voor de schepper (lof onz.). 
(Voor de algemene gedachte in vss. 1 vlgg. vergelijke men de Nederlandse 
geloofsbelijdenis (37 artikelen), art. 2: Door wat middel God van ons 
gekend wordt. Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste, door 
de schepping, onderhouding, en regering der gehele wereld: overmits 
deze voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, 
grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods 
geven te aanschouwen enz.). 
met haer' geest - door haar vernuft (tegenover "De domme dieren"); 
bijen, mieren vrl. mv. Hooft onderscheidt in deze tijd haar en hun! Vgl. 
hunner (6). 

(5) Van groot tot kleen, jae d' alderminste worm, 
Verklaeren 't, met geschikthejt hunner form. 

Verklaeren - melden, bekend maken. 
't - Des Scheppers lof. (lof is onz.). 
geschikthejt hunner form - doelmatigheid van hun lichaamsbouw, (ge
schiktheid = wijze waarop iets "geschikt" is, waarop de verschillende 
delen tot een geheel zijn verenigd. Vgl. Baeto, 389, de bekende passage 
waar Hooft aan deze "geschiktheid" een van zijn Godsbewijzen ontleent.) 

'T onroerend tujgh, de leevenlooze dingen, 
'T onroerend tujgh - de niet bewegelijke dingen (syn. met het volgende 
"de leevenlooze dingen"). 

Die zeggen 't niet alleen, maer leeren 't zingen. 
't - nI. "Des Scheppers lof" (het lof). 
leeren - in de zin van discere. 

VARIANTEN IN HET HS. 

In het handschrift bracht Hooft enige verbeteringen aan (zie manuscriptologische 
beschrijving), waarover niet veel op te merken valt. 
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Het drooghe been, het dorre hout, het tin, 
Het . .. tin - waarvan achtereenvolgens de hoornen, houten en metalen 
muziekinstrumenten gemaakt zijn. Ook alle in 't orgel verwerkt. 

(10) Verheft zijn' stem, en zwaejt des menschen zin 
zwaejt ... zin - buigt geest en hart van de mens, neigt, beïnvloedt in de 
richting van, beweegt. 

Tot deftighejt, tot ootmoedt, tot eer bieding 
deftighejt - ernst, ernstige stemming. 
eerbieding - betoon van eerbied. 

Aen zijnen God; met wonderlijk' ujtwieding 
Der woestighejt: en preekt in tael, verstaen 

ujtwieding der woestighejt - uitroeiing, wegneming van wilde, opstandige 
gezindheid (wat tegen God ingaat). 

Van Noor en Moor, Oost- en Westjndiaen. 
(15) Dank heb 't vernuft, ujtvinder van de keel en 

keelen - (verschillende) stemmen. 

Des Orghels, dat de zielen weet te streel en , 
En ment ze, met geneughte, tot het pujk 

ment - voert, leidt, stuurt. 

Haers hejls. Het plejt, gevoert om 't slim gebrujk, 
het pujk Haer8 hejl8 - hun hoogste heil. 
plejt - strijd, twist. 
8lim - verkeerd (wat Huygens "onghebruyk" noemde). 

Waerujt, voorheen veel aenstoots was gerezen. 
(20) Heeft Hujghens nu beslecht; en 't Recht gewezen. 

't Recht gewezen - het vonnis geveld, de twist beslecht, uitspraak gedaan; 
en tegelijk: het Rechte gebruik (tegenover ,,'t slim gebrujk") aangewezen' 

1640 P. C. Hó6ft. 

VARIANTEN IN HET HS. 

vs. 9 De drooghe pee(z?) werd Het drooghe been. Hooft zal eerst hebben 
gedacht aan snaren (zie WNT XII, 1, kol. 906 voor deze betekenis 
van pees). 

vs. 17 8leept werd ment (treffender woordgebruik). 
vs. 19 Dat oorzaek van veel aenatootB plagh te wezen werd Waerujt voorheen 

veel aenatootB was gerezen. De uitdrukking is krachtiger en zo ontstond 
geen gelijkrijm met gewezen van het volgende vers. 
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ADDENDA EN CORRIGENDA 

Zie hieronder bij p. 35 (vs. 17 en 23), 36 (vs. 34) en 47 (Vi!. 63). 
Translitt. : 26: beghunt, komma(?) Ms. aantt. : 13 : Son.ra[t + ]<d> 17: 
uijtgeperst is licht onderstreept. 23: 't is onderstreept. 25: [s + ]<d>e 
- sijn begonnen? 
Ms. aantt. : 29: [-Zedert ] ::S;; Sints~ [ -ick] ::S;; hij ~ 30/31: fol. IR kolom 
a /kolom b. 32: [W? + ]<D>ocht 34: .. . als In vs. LV gl. voorts 
bij vs. 17 en 23. 
Tekst: vs. 56: genaecken Tmnslitt.: 59: sijn apostrof(?) 61: Euenals(?) 
Ms. aantt.: 62/63: fol. IR/ IV 84: [h+ ]<s>oo - holl begonnen? 
Ms. aantt. : 7: steile<n>(?) - Vgl. bij vs. 73. 
Ms. aantt. : *51 : Evt.: kattequae[d + ]<t>s 51: Mogelijk werd alleen 
verduidelijking van de e beoogd. 56: de<n>(?) 
Tekst: vs. 69: Zinnen Ms. aantt. : 69: [s + ]<Z>innen - Een hoofdletter 
Z waarschijnlijk slechts om de (lange ) s duidelijk te kunnen corrigeren 
tot z. Vgl. bij vs. 51 van Hooft,s Koelte van antwoordt (p. 98). 73: Vgl. 
ook bij vs. 7. . .. de slot-n in vs. 7, 56 en 73, die een eigenaardige vorm 
heeft, secundair is. Mogelijk werd hij in deze drie gevallen slechts bijgewerkt. 
Ms. aantt. : 87: jeugh[t+ ]<d>t 
Ms. aantt. : 108: is<apostrof>t(?) - Misschien dus eerst: is t/ist llO: 
Achter het doorgehaalde g(o ?)d(en?) staat na spatie nog een mede door
gehaalde a en boven de d en de voorafgaande letter staat een circonftex. 
Bedoelde Hooft dus aanvankelijk "goen avond"? 
Ms. aantt. : Opschrift r. 2: [d + ]<D >anckhebt - Vgl. bij vs. 73. 
Ms. aantt. : 24: mocht [komma + ] <uitroepteken> 
Tmnslitt.: 53: booren komma(?) Ms. aantt. : 51: Evt.: [i + ] <ij) of 
[ic + ]<ij> 63 : Of ... inktsporen ? vervalt. [I ophaal van een 
e + ]<be >rgt - Weer leent begonnen? 64: Mogelijk is ook een stadium 
D/Veijlt, waarna de t werd over'schreven met e (waarachter later een 1'1 

werd toegevoegd), ofwel direct m et en. 
Sub 56 vervalt. (Zie hierboven bij p. 37.) 
Tekst: vs. 56: genaecken Comm.: (vs. 56) ... , voor hij zijn doel kon 
naderen, ... 
Tekst: vs . 69: Zinnen 
Translitt.: 231: Schijnt se(?) 232: Vat se(?) 
Ms. aantt.: 263: Foej [komma+]<uitroepteken> 
Ms. aantt . : Opschrift r. 11: KAPNEM op het opgeplakte strookje geschreven 
in drukletter-kapitalen. 
Ms. aantt. : 13 : Misschien behoorde het verwijzingsteken reeds bij anagramma; 
dan zou het van Hooft zijn. 
Translitt. : 59: daerse aanéén, ondanks slot-r van daer. Ms. aantt. : 
51: Misschien : [v? + ]<M/m>in - V gl. voor de eventuele majuskel ook 
bij vs. 69 van Hoofts Dankhebt (p. 42). 59: Misschien werd oorspronkelijk 
gescheiden daer se achterna verbonden tot daerse. 
Tmnslitt.: 80: Wil je(?) lIis. aantt. : 75: s[a+ ]<o>ud - sal begonnen? 
86: Misschien: k[e+ ]<o>nnen (met bijwerking van de kl. 
Ms. aantt. : 178: Het verwijzingsteken lijkt hier, meer dan in vs. 13, tot 
de oorspronkelijke aantekening te behoren en zou dan reeds van Hooft zijn. 
Ms. aantt. : 212 : Waarschijnlijker als correctie : [ij + ]<y ?>(?) 
Ms. aantt. : 238: Vgl. bij vs. 51. De ed.-1671 heeft onderkast-m. 
Translitt.: 263: Zoud ze(?) 264: ziet gh'(?) 
Translitt. : 283: toef wat punt(?) Ms. aantt. : 283: woordtje [komma? + ] 
<n>( ?) 
Translitt. : 56: bijde (?) 

sept. 1967. 
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