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VOORWOORD en verantwoording 

De hier voorgelegde bijdragen zijn gelicht uit een groter geheel van studies 

over en naar aanleiding van bronnen, documenten en gegevens die ofwel 

nog geheel onbekend waren, ofwel eerst thans in de P.C.Hooft-filologie wor

den ingebracht, hoewel zij reeds eerder aan het licht gekomen waren en 

gereed lagen om bij systematisch onderzoek in bibliotheken en archieven 

naar de bronnen voor leven en werken van P.C. Hooft te worden opgemerkt. 

Enkele van de hier besproken gegevens zijn bij een in recente jaren uitge

voerd onderzoek verzameld als bijdragen tot de documentatie, die indertijd 

is opgezet in het kader van de redactionele voorbereidingen voor de in 

1947 ontworpen uitgave van het Verzamelde Werk van P.C. Hooft onder leiding 

van Prof. Dr. W. Hellinga. Een enkel gegeven dat thans is uitgewerkt, 

bevond zich reeds in het archief van de P.C. Hooft-Commissie als bijdrage 

van vroegere medewerkers aan die documentatie. In zulk een geval is de 

herkomst van het gegeven vermeld. Voor een ander deel zijn de hier besproken 

gegevens voortgekomen uit een systematisch onderzoek van de handschrifte

lijke en gedrukte bronnen voor Hoofts niet-dramatische poêzie, dat de grond

slag heeft gevormd voor een ter perse zijnde volledige uitgave, die, 

naar verwacht mag worden, binnen afzienbare tijd het licht zal zien. Weer 

enkele andere kwamen voort uit het onderzoek dat werd verricht als aandeel 

in de voorbereidingen voor de facsimile·-ui tgave van Al Z.e de gedrukte werken 

van P.C. Hooft, 161_1-1738, onder redactie van W. Hel.linga en P. Tuynman, 

9 delen, Amsterdam, 1972. 

De kopij van het geheel van studies. waaruit de hier voorgelegde bijdragen 

zijn gelicht en waarvan verder een aantal studies van de hand van Prof. Dr. 

W. Hellinga alsmede een aantal gemeenschappelijk bewerkte studies deel 

uitmaken, werd reeds enige tijd geleden afgesloten. Technische moeilijkheden 

zijn er de oorzaak van dat vertra~ing optrad bij het op de pers brengen 

van het geheel. Deze moeilijkheden hebben eveneens hun sporen nagelaten in 

het uiterlijk en de presentatie van de onderhavige bundeling. Zij zijn er 

onder andere de oorzaak van dat het in de gegeven omstandigheden onuit

voerbaar bleek de nummering van de aantekeningen zoals deze in het grotere 

geheel is, aan te passen aan het hier bijeengebrachte samenstel. Het gevolg 

daarvan is dat de nummering van de aantekeningen niet een aaneengesloten 

reeks vormt, maar hiaten vertoont. Een ander gevolg is dat het uitvoerige 

analytische namen- en zakenregister dat op het geheel werd samengesteld, 

niet bleek te kunnen worden verdeeld in een op deze bijdragen en een op het 
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overige betrekking hebbend gedeelte. Een register is daarom thans achterwege 

gelaten. Hopelijk zal het geheel met het register eerlang kunnen verschijnen. 

Een gevolg van de afzonderlijke bundeling is, dat een aantal interne 

verwijzingen moest vervallen en dat enkele aansluitingen van de opstellen 

onderling moesten worden aangepast. De technische verwezenlijking daarvan 

bleek niet dan gebrekkig te kunnen worden uitgevoerd. 

Tengevolge van het feit dat het vermenigvuldigingsproces meer tijd heeft ge

vergd dan oorspronkelijk kon worden voorzien, kunnen op een aantal punten 

feitelijke aanvullingen worden gegeven. Zo is een van de bronnen waarvan in 

deze studies moest worden vermeld dat hij nog niet was opgespoord, inmid

dels aan het licht gekomen. Daar dit echter bij iedere publicatie en op elk 

tijdstip het geval kan zijn, zijn dergelijke aanvullingen niet alsnog 

toegevoegd. 

Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat de hier voorgelegde bijdragen 

ook in een tweede opzicht een deel van een groter geheel vormen. Op enkele 

plaatsen wordt gezinspeeld op een in voorbereiding zijnde publicatie, 

waarin hier aangestipte kwesties nader zullen worden uitgewerkt. Hoewel aan 

zulke verwijzingen in het verband van deze bundeling kan worden voorbij

gegaan, zijn zij niet alleen om technische redenen niet uit de tekst verwij

derd, maar ook omdat zij wellicht het karakter zouden kunnen onderstrepen 

van de onderhavige studies en notities. Het karakter namelijk van prolegome

na, gebaseerd op het 'verhoor' waaraan enkele nieuwe gegevens en enkele 

bronnen zijn onderworpen; van bouwstenen voor een hertoetsing van het beeld 

dat zich gaandeweg heeft ontwikkeld en gevestigd over Hooft en zijn werk. 

Of beter: niet een hertoetsing van een bestaand 'beeld', hoezeer dat ook 

steeds het onontkoombare beginpunt is, maar een hernieuwde grondvesting van 

onze kennis, en vooral een afbakening van de grenzen van onze kennis, 

over leven en werken van een der grote cultuurbouwers uit het verleden. Dat 

een zorgvuldig en voorzichtig onderzoek naar en van de bronnen, van 

details, van de scherven die verspreid van een mensenleven overblijven, de 

grondslag daarvoor moet vormen, en tegelijkertijd dat zulk een onderzoek 

noopt tot herziening op fundamentele punten van het gangbare beeld van 

Hooft, trachten deze bijdragen aan te geven door vaststelling en herijking 

van lezingen en varianten, van feiten en feitjes, door registratie van 

bronnen en data, maar in de eerste plaats: door toeleg op de vraagstellingen 

waartoe elk gegeven het uitgangspunt kan vormen en, omdat wij nog zo 

weinig weten en nooit meer dan weinig zullen kunnen weten, ook moet vormen 

als kennis niet alleen het afgeworpen resultaat, maar ook een integrerend 
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bestanddeel wil blijven van het ondeelbare en wederkerig oorzakelijk verbon

den samenstel van weten en onderzoeken. 

* 

Hoevelen hebben bijgedragen tot iemands vorming in een vak en op hoe vele 

wijzen, opzettelijk of onopzettelijk, is in geen opsomming of algemene formu

lering aan te geven. Hoe weinig men er over het algemeen in slaagt zelf, 

anders dan lerend van anderen, een bijdrage te leveren tot zulk een vorming, 

valt op te maken als men bedenkt hoc~ bescheiden en moeizaam de voortgang 

en vordering in welhaast ieder vak is vergeleken met het werk van de grote 

leermeestE,rs die het telt, en hoeveel reeds vereist is om het peil van zovele 

voortreffelijke voorgangers hoog te houden. De veelsoortige en onontwarbare 

factoren die daarnaast de gevoelens van dankbaarheid, die men jegens zijn 

directe leermeesters koestert, bepalen, soms beperken, steeds onevenredig 

doen zijn, maken het uit dien hoofde noemen van de een, het ongenoemd laten 

van de ander, tot een onbillijk getuigenis. Moge dan ook hier volstaan 

worden met het uitspreken van de hoop, dat in deze bijdragen mijn leermeester 

en promotor kan worden herkend en dat zij zich de werken en studies waardig 

zullen tonen waarop zij aanvullingen en retouches behelzen. 

Op het werk van hoevelen de uitvoering tenslotte rust van ieder, ook het 

kleinste, onderzoek en de totstandkoming van de publicatie van de resultaten 

daarvan, kan niet genoeg worden herhaald en onderstreept: de onmisbare 

bijdrage van de vele ongenoemde medewerkers in bibliotheek en archief, van de 

behulpzamen en inschikkelijken in persoonlijke kring; en in de weliswaar 

onder ieder opzicht wenselijke, maar toch tevens als bevoorrecht te waarderen 

omstandigheden dat onderzoek en uitwerking konden geschieden op basis van 

een universitaire werkkring - in casu binnen het Instituut voor Neofilologie 

en voor Neolatijn te Amsterdam -, de steun van collegae en medewerkers en 

van de studenten die in de vruchtbare wisselwerking tussen onderwijs en onder

zoek, soms ongeweten, tot precisering noopten, de toegewijde hulp vooral 

ook van de zorgzame leden van de "techni~;;che en administratieve staf". 

Dat deze bijdragen hun inspanningen waardig mogen zijn. 


