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Voor iedere filoloog -en dit is dan in de eerste plaats 
degeen die zich gewijd heeft aan de studie van de 
bronnen- spreekt het vanzelf dat hernieuwde en 
voortgezette bestudering van bijna ieder handschrift 
ook weer nieuwe lezingen naar voren kan brengen. 
Niet alleen door nieuw in1,icht en nieuwe aandat:l1t 
voor aspecten van de bronnen waar voorgangers 
door hun andere _,doelstelling, technieken en me
thoden aan voorbij gingen, ook wat de lezing zelf 
betreft is geen enkele editie "definitief'. ! let 
1necst "verraderlijk" zijn daarbij dan niet de direct 
herkenbaar moeilijke plaatsen, die filologen vóór 
ons reeds van cruces hebben voorzien, maar juist 
die, waar een verkeerde le1.ing zich in de context 
-bij onze altijd onvoldoende kennis van woorden 
en zaken uit het verleden- als vanzelf aandient en, 
eenmaal "geijkt" door een standaard-editie, zich 
des te gereder "als vanzelf' aan blijft dienen. 
Dat de nieuwe transliUeratie van 1 loofts hand
schriften maar zelden tot andere lezingen voerde 
en dan nog meestal slechts op detailpunten, dan
ken wij vooral aan het voortreffelijke werk van 
Leendert-'., Sr.. Toch bracht ook in dit opzicht een 
steeds opnieuw weer ingestelde controle nog een 
enkele verrassing, Daartoe behoorde de vaststelling 
dat het in elk geval niet Sclzcil!'ael was wat ! looft 
bij vs. 37-40 van ójn C/a('('/i-1,cidt schreef. (Zie de 
!llededeling daarvan in de door C.A. Zaalberg ver
zorgde bloemlezing Uit JfooFs Lyriek, 2e druk, 
Zwolle 1967, p. 96.) In dit geval was het juist 
doordat het hier een buîtencontextucle notitie be
treft waarvan de betekenis duister bleef, dat 
Leendertz' lezing Sclwiwacl niet dwingend de arg
waan van de filologen wekte, zoals een crux in de 
interpretatie dwingt tot contröle van de trans
litteratie. Dat bijvoorbeeld in het tweede van de 
drie "Glasschilderij"·cpigrnmmen in Leendertz
Stoett 1, p. 72:73, in vs. 7 zowel Leendcrtz als 
Stoet! misleid is geweest en er seid sij in het hand
schrift staat en niet seid hij, zal ieder die deze 
gedichten heeft gelezen vrijwel moeiteloos hebben 
begrepen. Bij Schciwae/ wordt echter de lezing 
door twee factoren bemoeilijkt. Te11 eerste is het 
functioneren van handschrift als vorm van schrif
telijk taalgebruik in hoge mate afllankclijk van 
zowel de herkenning van de visueel waarneembare 
taalgebruikseenheden ("woorden") in hun con
textueel verband, als van de voorwaarde dat de 
le:t.er beschikt over de noodzakelijke voorkennis 
0111 de mededeling te kunnen begrijpen. I loc per
soonlijker het karakter van de geschreven bron, 
ook in de 1.in van de "slordigheid" of "vluclitig· 
heid" die de scri ptor zich kan "veroorloven", hoc 
nwer het bedrijf van de translittcratil' gelijkenis 
begint te vertonen met het n1isverstaan van een 

~) (Vgl.p. 12 in De nieuwe P.C. llooft·editie ; en 
zie L.-st.I, p.62 (onder vs.36); 
hs. A, blz. 258) 

onbekende naam over de telefoo11. J 32 l Dc notitie 
bij Oacc/1-/,eidt ligt c11igs1.ins in dit vlak, hoewel 
het type van dergelijke notities toch 1.ij11 begren-
1.ingen lieert. Tc11 111•cedc is de dcfi11iticve notitie 
in dit geval gedeeltelijk over een a:111vankelijk 
a11derc heen geschreven, waarbij Hooft slechts :ian
d11idl'1ldcrwijs de rnc letter of comhi11atie va11 let
ters 0111vonntk tot een a11dcrc, een 1 looft eigen 
"111inigc" manier van wij1igcn. 
tvLiar toch was hij de IC1i11g Sc/1ci\\'11c/ mede een 
van de incest voor de h:111d liggende -en juist daar-
0111 haast "onvermijdelijke"- paleografische ver
gissingen in liet spel, die nu ook weer de basis 
vormt voor de 1.ekerheid dat er, wat er nu ook wèl 
staat en stond, in elk geval niet Se/iel staat of heeft 
gestaan. In plaats van een lt, staat er namelijk een 
k. !loc bedrieglijk veel dek ook lijkt op onze mo

derne Il. in l loofts hand uit die periode is de gra· 
fische oppositie onontkombaar: de lt is steeds 
gcsta<irt. ! loc lang een verlezing die 1.ijn oorsprong 
vindt in deze hcdriegclijke k kan doorwerken, in 
een tekst die zoveel meer in de belangstelling staat 
en bij een veelvoud van geïnteresseerden dan 
1 !oofts Claech-f,cidt ooit zal kunnen boeien, toont 
de rectificatie van Mej. Dr. 1.11. van Leghen in het 
maandblad A 111stc!oda11111111 49 ( 1962), p. 71, bij 
de vijfde brief van Rembrandt in de uitgave van 11. 
Gcrson, ScJ1c11 letters by Rc111/mmdt, The 1 laguc 
J 9(i l. De traditionele lezing 1'011c!ic11 in plaats van 
1·cmckc11, die in de context en als spellingvorm 
"acceptabel" was. berustte allereerst op de ver
lc1.ing van k als h, en bij gevolg van 11 als 11. waarop 
Rembrandt dan ditmaal niet de grafische tittel 
gei.cl zou hebben die ook hij er gewoonlijk boven 
plaatste, maar die evengoed ontbreken kan als pun· 
ten op i, j of ij. Sd1eiwacl stond dus hierin niet 
alleen: ook in de weinige woorden die ons bewaard 
gebleven zijn waarin Rembrandt iets zegt over zijn 
eigen schilderijen, hield de verlezing stand tot 
1%2. 
Wat er nu wèl staat bij de tussengevoegde strofe in 
Clacch-/,cidt, blijft in zoverre onzeker <lat het nog 
niet duidelijk is waarnaar de notitie verwijst. Wat 
1 looft eerst schreef, was vermoedelijk Jck dwael of 
jck dwac/, in elk geval Jck of jck èn waarschijnlijk 
ook eend, maar met daarachter misschien nog niet 
het overigens zelf duidelijke 11•acf. Vermoedelijk 
stond er bij die eerste (begonnen) notitie ook nog 
niet Op voor: dit is geschreven met een iets andere 
stand van de h<ind en is dus wellicht toegevoegd, 
waarschijnlijk eerst na de wijziging. Die wij1.iging 
voerde 1 looft uit door over de .! (of j) van .lek (of 
jck) een d te schrijven en vervolgens met enkele 
minimale pcnncstreken ck en de daarop volgende 
letter om te duiden tot m, zodat het eindresultaat 
Op den ll'ilcl. werd. Dit kan een topografische aan
duiding zijn als t A///sfcrd11111 dal hij de strofe er 
onder st:1al, maar moet dan toch door 1.ijn speci
llcke karakter een hijwndere betekenis voor 1 loort 
hebben gehad; bij de andere op donderdag 3 april 



1 (108 gedateerde strof'c staat niet een dergelijke 
a:rnduiding. In elk geval is er een duidelijk rap
prochemcnt met Jcsc wac/ in vs. 9; maar moet 
men daarbij denken aan de Wacl te Amsterdam, die 
toen nog zijn natuurlijke riet-oever had? [33] (Zie 
het maandblad AmsteloJamum 49( 1 %2), p. 17. 
waar in andl'r vcrha11d genoteerd is dat men "011 de 
Wael" woonde). Tot dusver is het ons niet bekend 
of er een relatie van !looft op de Wael woonde en 
dc;.e interpretatie blijft da11 ook onzeker. Een an
dere mogelijkheid is, dat met deze woorden, en 
dan wellicht ook met de eerste notitie (.lek dwae/), 
een liedtekst zou zijn aangegeven, maar ook daar
naar leverde het onderzoek tot dusver geen resul
taat op. Ondanks de nieuwe leï'.ing blijft wat er staat 
en stond dus niet minder enigmatisch dan 
Leendert!.' Schciwac/. 

HOOFT IN HANDSCHRIFTEUJKE 
LIEDBUNDELS 

Nieuwe gegevens kwamen ook aan het licht over 
de vormen van verbreiding van Hoofts gedichten. 
Of is het in dit verband beter te spreken van 'liede
ren' of zelfs van 'liedjes'? Want wat pas later in 
Gedichten J 636, "P.C. lloofts Zangen" werden, 
heetten bij Roemer Visser in 1614 nog "de arno
reuse liedekens van den overtreffolijcken Neder
landtschen Poeet Pieter Comelissen Hooft". Daar· 
mee bedoelde hij de gedichten in de Emblemata 
Amatoria van 1611, waaraan hij "het woordt" 
Galathea wacht u wel voor nr. 50 van het eerste 
schock van de Si1111cpoppc11 ontleende. Het is de 
tweede regel van Hoofts Vl11clrtige nimph zoals het 
in Hoofts handschrift voorkomt; in de Emblemata, 
waar de eerste regel herhaald is, is het de derdc.[46] 
Het liedeken is echter wel al vóór 1611 verspreid 
en het zal behoren tot wat !looft "om de geneuch
te gedicht" heeft en wat reeds vóór de uitgave van 
de h'mblemata tot zijn "becommering onder de ge
meente geraeckt is", zoals hij het zelf, inmiddels 
Drost van Muiden geworden, in 1610 tegenover 
Daniel Heinsius formuleerde. [47)1n elk geval komt 
het voor, samen met het lied Windcken uit Hoofts 
Granida, in een handschriftelijke "liederenbundel, 
naar het schijnt opgedragen aan Maria de Witte te 
Dordrecht" met, voorzover gedateerd, gedichten 
uit 1592-1606. [48] 
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Was dit 'juffcrhm•kjc' reeds l:111g hekrnd. een ander 
handschriftelijk 'liedboek' kw:1111 u11l;111gs aan het 
licht, naJ;1t de Koninklijke llihliotiicck te \-Cra
venliage het in dccc111hcr 1 ()'.)') verwierf :lis ge
schenk van Dr. Jacob ter Mrnkn.14<1 jl en geco111-
plicccrd "alh111n met rnpicë11 van gcdichll'11 en 
liederen uit de 17c eeuw", waa1i11 behalve copicfn 
echter ook f>c l\laq:,licdcr('// .!crc111i11c Il ./11 nï111 
gesel door.!. /lfassa (fol. 941UJ~IV) voorko1m'll, die 
waarschijnlijk autograaf 1.ijn. evenals de V()oral
gaandc poë1ie-foccijgc11i11g Il 11m 111ciuff. Il 
/\fc.!11/' ;1111111 Van Os (f'ol.91 R-(131{). l)czc rnllc11 
van de hand van Joh an nes Massa 1.ijn, ge horen 
1630, gehuwd met Anna van Os in 1 (155, rn 1.ij 
zullen dateren uit de jaren 1 (,5() , 1 (155. Zij vor
men echter een eigen 111an11scriptologische eenheid 
met ook een eigen oude paginering( fol. 9 J -<)<)cc"f. 

1 - f. 17") en zijn kennelijk later in dit album 
geiilcorporecrd.[50J Op fol. I03R-108R komen er 
ook "Constantin l luijgens heijligc dagen" in voor, 
beginnend met l luygens' opdracht aan Leonora 
llellemans, die eerst van eind 1644, begin 1 M5 
dateren.(51 ]Maar het begin van het 'album' is wel 
van ouder datum. Twee gedichten 1ijn daarin ge
dateerd: een op 1609 (fol. 23V) en een op 1610 
(fol. 47R); op fol. 8(1-88 werden bij eerste inspec
tie gedichten van Daniel l lcinsius herkend. [ 52] Op 
fol. 6V-8R is, eveneens zonder naam. lloofts Ji'i11-
dckc11 opgenomen als "Een Liedcken Op de wijse 
Vl11chtighc Ni111phc ctc", met "finis" er onder. 

Varia11te11 in Wi11dckc11. 

Windckcn dacr het bosch af drilt komt niet af10n
derlijk in 1 loofts handschriften voor, maar alleen 
als lied van Dainto in het begin van de (,"ranida. 
Wel heeft ! looft het als afwnderlijke S!\N<; op p. 
90 opgenomen in de F111hlc111ata, met als wyse: 
Vluc/itighc Ny111ph, i'fc., en het is blijkbaar ook als 
afzonderlijk licdeken vcrbrcid.[53] Leendcrtz en 
Stoelt hebben het echter niet opgenomen onder Je 
poëzie en men vindt de tekst dus alleen in 
Leendertz-Stoett II als vs. 39-80 van de Granida. 
[54]Ter vergemakkelijking van het naslaan geven 
wij daarom steeds eerst de versnummmers volgens 
deze regeltelling in de (,'ra11ida, tussen haakjes ge
volgd door liet nummer in lil' afwnderlijke telling 
vs. 1-42. 
Bij vergelijking v:1n de tekst in het "album" llll't dl' 
versie in de Granida blijkrn allereerst het derde en 
vierde couplet van plaats verwisseld te 1ijn. Verder 
komt er ook een groot aantal varianten in voor, 
die, dat is een eerste opmerkelijk feit, overeen
komen met de afwijkende lcï.ingcn in Maria de 
Witte's liedbockje.l55]Drie daarvan blijken bijÏ()n· 
der belangwekkend te 1.ijn, omdat zij kunnen la!l'n 
zien dat de in liedboeken, op pl;rno's en in hand
schriftclijke copicën voorkomende versies, die 
deels wellicht langs mondelinge weg verbreid zijn, 
ock varianten kunnen bevatten die van 1 looft zelf 
afkomstig ûjn, of tenminste door hem overgc-



llt 111ie11 ol nkc 11d. \\'ij g;1;111 er daarn111 ict s nadc rop in. 
! Je; dri'' hcdm'ldc v;1ria11kn ko111c11 voor 

111 1·,. ·13(.S), 5ll( 12) ''Il l1S(.'7) van hl'l lied. 111 vs. 
'U( :->) c11 (15( i7) staal in llL'itk ltandsl'l1ril'telijkc 
Ji,'dh11ndt'ls 1111Tlkacr (11111c/rncr), resp. 111alka11dcr 
(11111eln111iler). h1 d;1! blijkt llll ook de oorspron
k,'li1k,, k1i11g va11 ltl'I 1\mslcrdarnsl' handschrift(hs. 
A) 1;111 de (,'ra11ida te 1ij11.j5(1jDaar stond eerst 
111aln1a, r''sp. 111alca11dcr, wat later werd door
gehaald en grwij1igd tot clcka1;r l'n clckandcr, 1571 
h'n kleine 'taalkundige' variant, waarin wij, en 
tktail, tk taall1ot1wl'rsgc11eratil' br1.ig zil'n met het 
V<llîllen van l'<'ll algemeen Nederlandse (schrijf} 
t;1al, lll't 'algemeen beschaafd' w men wil, maar 
dan tnc'll nog primair opgevat als sclmjiclijkc cul
tuurt;1al. j .S8 jln heide handschriflclijke liedbundels 
treilen wij dus 1 loofts oorspronkelijke redactie van 
hs. A aa11. 1 ki wu nu echter onjuist 1.ijn te stellen 
dat 1.ij dan ook dateren van vóór de editio princeps 
van de (,'mnida van 161.S, die de gewij1.igdc redac
tie van hs. A heeft, nl. clckaêr en clck.-andcr. !59] 
Lr 11h1ct alken wel van uitgegaan worden dat zij 
nil't rcd1tstrccks terug gaan op de gedrukte versie 
van 1 (l l .S. 
:\laar dan gaan 1.ij ook niet rechtstreeks terug op de 
tekst in de E111hfc11111t11A11wtoria van l (111, waarin 
ll'i11dc~rn als SANG op de 'wysc' Vl11clztighc 
1\1·11111/J, etc. reeds afwnderlijk was opgenomen op 
bl1. 90, \V;1nt Jaarin was dewij1.iging tot clck.aêren 
c!ckandcr reeds doorgevoerd. 1()01 Evenals nog een 
derde wij1.iging in het /\ msterdamse handschrift 
reeds vóór de cditio princeps van de Granida van 
1 lil .S was doorgevoerd in de Fmhlc111ata van 1611: 
de schrapping van de slot -11 van het voegwoord 
doen in vs. (i.î(2.S).!<1l l 1'.n ook op deze plaats 
lil'11hcn de handsclirirtclijkc liedbundels alie twee 
de oorspronkelijke vorm van het Amsterdamse 
li;rndschrift. nl. dorn, behouden. Maar wellicht is 
'hl'ho11den' in dit laatste gl'val te voorbarig gesteld. 
D.: variabiliteit van dergelijke vormen is in het 
algernccn in deze jaren en ook nog binnen de 
(,'ra11id11-druk van 161.S, te groot om voor de 
tcbtgcschicdcnis een gegeven te kunnen vormen, 
als niet alk andere woordvmmvarianten bij de be
onr\kling worden betrokken. In dit geval lijkt bij 
cl.'n eerste peiling de wij1iging van doen naar doe 
"''liter toch opv;illcnd, 01rnlal doe 1.onder 11 voor 
lil'l V\lL'gwonrd 'toc'n' in de Uranida-druk van 1ö15 
een 11it10ndni11g lijkt. j62l 
lntussl'n is uit de vergelijking met de Fmblrnwta 
van 1fil1 wel duidelijk, dat voor een juiste plaats
lil'Ixiling van <k redacties in de handschriftelijke 
licdl111ndcls, VL'f"t~l'lijking met alleen hs. A niet vol
doende is. Vergelijking van alle overgeleverde re
d;1L'tics is 11ood1.akclijk en niet alleen voor een juis
k 'plaatsi11g' cn lwnmdcling van de varianten in de 
li,·dht11llkls, ma;1r cw111ccr Vt>or de beoordeling 
van de varianten in de primairl' bronnen zelf, bijv. 
in dl' Emhlo11a111. Vnorwver de wijzigingen in 
lluofts dicht werk onderwerp 1.ijn geweest van be
studering, betrof dat tot dusver praktisch uit-
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sluitend de variantl'n in de editie-! 11.\(1. 1 l1L' in lk 

h'111hfc11111/11 ten op1.ichle van de handsclirilt-rc
dactics werden nog niet sy,tcmatiscli ondcrwclit, 
hoewel zij voor een deel reeds preluderen op de 
wijzigingen in 1 ()3().1 h3 j 

f)c F111h/c111a/a 1!111atoria 1·a11 /6//. 

De gerichtheid van de literair-historische belang
stelling en studie in de l 8e en l 9c eeuw heeft er 
trouwens toe geleid, dat de eerste druk van l loofts 
lyrische poëzie, de h'111hlc11111ta van l (i 1 1, als w
danig tot nu toe nauwelijks aandacht ten drcl viel. 
Terwijl in de l 8e eeuw het werk van J looft als 
geschiedschrijver en dichter wordt gelezen, bewon
derd en bestudeerd in de meest voltooide vorm 
daarvan en dus ook in hoofd1.aak naar de canon 
die zijn 1.0011 /\mout er in de Werk.en van 1<>71 van 
had opgesteld in aansluiting op wat ! looft 1.elf had 
waardig gekeurd om onder 1.ijn naam te blijven 
voortbestaan, wordt de aandacht in de l <Je eeuw 
geheel verlegd naar de meest oorspronkelijke vorm 
waarin l loofts poë1.ie was bewaard gebleven en 
niet in het minst ook naar dat gedeelte dat hij zelf 
nimmer heeft laten drukken of dat hij later heeft 
verworpen. Van de grote uitgave van Alle de 11•cr

ke11 van 1703-1704 wendde men de blik naar de 
handschriften van l loofts poëzie, die door een uit
zonderlijke goedgunstigheid van het lot zo con1-
plce! bewaard gebleven 1.ij11, dat men in de gevallen 
dat er een ontbreekt de vraag kan stellen welke 
bijzondere omstandigheden daarvan de oorzaak 
vormden. Sinds Leendertz' editie van 1871 is ver
volgens alle aandacht gevangen gebleven tussen de 
handschrift-versies en "l Ci3ó" en werd aan de eer
ste uitgave van 1 Ioofts gedichten in de F111h/c111ata 
A111atoria vrijwel voorbijgegaan. [64] Noch als pub! i
catie op 7.ichzelf, noch in zijn plaats tussen hand
schrift en verzamelde gedichten werd er tot dusver 
een studie aan gewijd en ook het waarom van de 
uitgave en de keuze die in deze 1.onder auteurs
naam gedrukte bundel werd gedaan, werden nog 
niet bestudeerd.[65J Ruim twintig van de gedichten 
die er in werden opgenomen, heeft ! looft in de 
editie-1636 niet laten herdrukken. Deze wcrdrn 
dan ook door /\mout l lellemans ! looft en c;ccr
aardt Brandt niet opgenomen in de Werken van 
167L[66]Dc zes die David van Hoogstraten er wèl 
van opnam in de /\fcngc/\\'crk.c11 van 1704, ontleen
de hij niet aan de uitgave van de F111/>lc11111ta 
Amatoria van 1611of1618 zclf.[67] lloogstwaar
schijnlijk nam hij 1.e over uil de Dichtk1111stigc \\'Cl'· 

ken van 1657 (herdrukt in !668)l68J.waarin 1.c 
weer waren overgenomen uit de rrcrsc/1ci·dc 
Nederduytschc (,'cdichtc11 van 1 ()51. Maar ook in 
de1.e bundel zijn 1.ij in elk gl'val niet alle geput uil 
de F111blc11wta van 1 (1 I 1 of 1()18 zelf en voorzover 
de vele liedboeken uit dr l 7e eeuw zijn onder
zocht en voorwvcr de daarin, veelal anoniem, 
voorkoml'11de gedichten van ! looi"! 1.ijn herkend, 
blijkt daaruit dat ook de sarnrnstcllers en drukkl·rs 
van de liedboeken niets of' nauwelijks iets aan de 
E111blcmata hebben ontleend. [69]( 1.ic ook P• 24) 



Een p/11110, '[lcrlij11' en lll<'<'r mri1111tc11. 

lkli.ilve dt' nit'll\I' :1a11 lit•t liL·iit gd;o111en liand
'clirirtclij\.;l' lit•dhllndèl, bevindt 1.ich in de Ko
nin\.;lijh· llihliollwe\.; te \.(;ravenhage nog een tol 
d llswr on opgc 111cr\.;t c bron voor het 1 ic de ken uit 
de (;mnida: een plano mei twee 'nieuwe licde
kcns', waarvan het eerste, ;rnonie111 als het andere, 
Hnofts l1'i11dc/,rn is (1ic de anicelding op p.16 ) .. Als 
enige afwnderlijk gedrukte liedtekst van ! looft 
die, arg('1ien van de gèlegcnheidsdruk van de !Jmi
/ojtsang van 1 (iOS, tot nog toe bekend is, vormt dit 
een van dt' kostbare nieuwe aanvullingen die thans 
aan let'1Hlcrtz' /Jihliogra/J/Jic kunnen worden toe
gevoegd. ! let vertegenwoordigt namelijk een ver
spreidingsvorm van 1 loorts poëzie in druk, die 
daarin nog niet was opgetekend. [70] 
~laar eveneens in ander verband vormt de nieuwe 
hron ern winst punt van grote waarde voor de 
l lonft-lilologie: ook het plano bevat een niet ge
ring aantal varianten. Doordat er nu van Wi11dckc11 
wvele redacties ter beschikking zijn met vele on
dcrlingl' verschilkn, kunnen de varianten tussen de 
primaire bronnen ( hs. A, de 1:'111blc111ata, de 
Granida-druk en (;cdichtc11 1636) geplaatst wor
den binnen een groter geheel van varianten in 
bronnen dil' op verschillende wijzen een redactie 
van het gedicht hl'hhcn overgeleverd. Terwijl over 
de verhoudingen en de onLkrlinge verwantschap
pen tussen de pri111aire bronnen op grond van al
leen de varianten in die bronnen zelf. verschillende 
hypothesen zijn op te stellen. kan het volledige 
variantenmatcriaal van ll'i11dckc11 en de tckstver
wantschappl'n die daarin zijn te onderk,ennen, als 
toetssteen dienen voor deze hypothesen en voor de 
tekstkritische praemisscn die daaraan in de Hooft. 
filologie ten grondslag liggen. Het is hier niet de 
toeleg daar uitvoerig op in te gaan, maar omdat een 
rnkcl aspect hiervan toch even de aandacht ver
dil'nl, mogen enkele voorbeelden ter illustratie vol-
gen. 
Bij vergelijking van de redacties van ll'i11dckc11 in 
de twel' handschrift-bundels, het plano, de oor
spronkelijke redactie in het Amsterdamse Gra11i
da-handschrift (hs. J\ ), de gewijzigde redactie daar
in (Arnrr.). de editio princeps van de Gra11ida van 
1(i1 S, de Gra11ida in het Berlijnse handschrift en de 
F111hlc11wta van 161 1, krijgt men ten aanzien van 
de reeds besproken varianten in vs. 43(S) en 
(15(27) het volgende beeld.(71 IDe F111b!c111ata, het 
gc•wij1igde hs. J\ en de Gra11ida-druk hebben 
clckaà· en c!ckimdcr. Daartegenover hebben de 
dril' dispcrse, 'onder de gemel'nte geraeckte' versies 
alle drie de oorspronkl'lijkc lezing van hs. J\: ma/
cacr en 11w/ca11dcr. Zij komen daarin overeen met 
het Berlijnse handschrift, dat ook 11111/caar ~n 11111/

('(Jl/(/cr hecftT72]1·:n daarmee voeren dan de varian· 
ten in een 'jufferboekje' uit Dordrecht, een inge
wikkeld samengesteld poël.ie-'album' en een toe·. 
vallig bewaard gebleven plano, naar de problema· 
lid;, van dl' verhouding tussen het Amsterdamse en 

-20-

het lkrlij11se handschrift, in dit geval van de (,'mni· 
d11.l7.ll i-:l'11 prohleniatick, waarnit 1.ij niet 1.ijn los 
te 111akt>n l'll waarop 1.ij ook weer nieuw licht kun
nen weqicn: al was liet slechts dal 1.ij tot nog gro
tl'r voor1.ichtigheid dwingen rn11dal de verhoudin
gen veel gecompliceerder blijken te 1.ijn dan alleen 
een wrgclijking lussrn hs. A en 'l\erlijn' toch al te 
zien geeft. 
llij de variant in vs. SO( 12) bijvoorbeeld liggen de 
verhoudingen weer geheel anders dan hij nwlcacr 
en c/ckar'r. ln het Berlijnse handschrift staat in vs. 
SO( 12) 111ct recht, terwijl hs. A, zonder wijziging 
op deze plaats, met rc<;ll heeft en 'dus' ook de 
Gm11ida-drukken met rc<;ll hebben. j 74 l l lctzelfde 
met recht van 'Berlijn' hebben ook de handschrift
bundels èn de E111/Jlc11wta, maar het plano heeft 
met reen. [7S] Terwijl in vs. 41(5) en 65(27) 'Ber
lijn' met alle drie de verspreide versies de oudere 
lc1.ing van hs. J\ heeft tegenover de nieuwe van 
Acorr. in Hmblcmata en Granida-druk, heeft aldus 
in vs. SO(l 2) 'Berlijn' met de twee liedbundels 
dezelfde lezing als de Emblemata tegenover het on
gewij1.igd gebleven hs. J\, het plano en de 
Gra11ida-druk [76J: 

'Berlijn' malcaer recht 
hs.-bundels malcaer recht 
plano malcaer reên 
hs. A malcaer rcên 
Emblemata elckaêr recht 
Acorr. elckaêr reên 
Granida-druk elckaêr reên 

Uit dit overzichtje blijkt ten eerste dat niet alleen 
de oorspronkelijke lezing van hs. A (malcacr), 
maar ook de variant van 'Berlijn' ten opzichte van 
hs. A (rec/Jt tegenover rc<l11) tevens in andere bron
nen voorkomt. Vervolgens blijkt, wat belangwek
kender is, dat de co111hi11atic van lezingen in het 
Berlijnse handschrift en eveneens de (andere) com
bi11atic van lezingen in het oorspronkelijke hs. A, 
beide hun weg "naar buiten" vonden. De beide 
handschriftelijke liedbundels sluiten zich aan bij 
het Berlijnse handschrift, het plano sluit zich aan 
bij de oorspronkelijke redactie van hs. A. Na de 
wijziging van hs. J\ ontstond een derde combinatie. 
Maar de combinatie van lezingen in de Fmblcmata 
wijkt van al de andere af. De verhouding tussen 
'Berlijn', hs. A, J\corr. en de F111hlc111ata geeft dan 
ook in elk geval niet een ononderbroken ontwik
kc ling te 1.ien. 
Nu is het wel mogelijk deze bronnen in een dus
danige volgorde te plaatsen dat de opeenvolging 
van de varianten-combinaties gezien kan worden 
als een 'lineaire' ontwikkeling van de tekst, en men 
kan op grond daarvan dan vcr~olgcns wik een 
volgorde van de bronnen tot basis nemen voor een 
hypothese over de c/Jro11ologic van de redacties in 
die bronnen (die overigens niet identiek behoeft te 
1.ijn met de chronologie van de bronnen zelf), maar 
daarbij gaat 11~en er dan van tevoren reeds van uit 



dat de tekstgeschiedenis opgesteld moet worden 
binnen het kader van een 'lincair-chronologiscltc' 
ontwikkeling vanuit één oorspronkelijke redactie. 
Men kan bijvoorbeeld 'Berlijn' zien als een "tus· 
sen-versie" tussen hs. A en de Emblemata en voor 
de terugkeer van een oudere lezing een gelegen
heidsverklaring geven: 

hs. /\ 
Berlijn 
Ernbl. 

malcaer 
malcaer 

elckaêr 

reên 
recht 
recht 

waarbij dan in ;\corr. en 'dus' in de Granida-druk 
de wijziging van rcl~n t~lt recht achterwege bleef. 
Men kan echter ook een andere ordening aanbren
gen, waarbij de oorspronkelijke redactie van hs. ;\ 
een "tussen-versie" tussen 'Berlijn' en Acorr. 
vormt en de h'mhfcmata-rcdactie een eigen "tak" 
vormt van de redactie van hs. A of 'Berlijn' of van 
de daarvóór liggende rcdactic(s): 

Berlijn 
hs./\ 
Acorr. 

malcacr 
malcaer 

elckaêr 

recht 
reên 
reên 

waarbij de F111hle111ata·redactie met c/ckaêr en 
recht apart staat. Omdat nu deze varianten de 
enige significante verschillen vormen tussen hs. /\, 
de H111blcmata en /\corr., is er geen controle mo· 
gelijk van de verschillende hypothesen die over de 
relatieve chronologie en de onderlinge alliankelijk
heidsverhoudingen kunnen worden opgesteld, zo
lang het aantal redacties dat in het geding wordt 
gebracht, niet groter is. [77] 
Voegt men echter hel getuigenis van de beide 
handschrirtelijke liedbundels en van het plano toe 
aan het variantenmateriaal, dan blijkt het opstellen 
van een stemma in nog hoger mate arbitrair.178] 
De constructie van de filiaties van de verschillende 
redacties in enerzijds een groep van 'Berlijn' en de 
liedbundels. amlerzijds een groep van hs. /\en het 
plano, wordt namelijk in enkele gevallen door
kruist waar beide bundels, of één van de twee, een 
afwijkende le1.ing gemeen hebben met het plano 
tegenover zowel 'Berlijn' als hs. /\ .. Dat de ver· 
houdingen daardoor 1.0 gecompliceerd worden, 
vindt zijn oorzaak hierin, dat het varianten betreft 
die evenzeer van Hooft zelf afkomstig kunnen zijn 
als die, welke bevestigd worden door de oorspron
kelijke redactie van hs. /\, door de h'mblemata of 
door het lkrlijnsc handschrift, dat weliswaar een 
apograaf is, maar dat! looft in elk geval onder ogen 

en zelfs onder de pen gehad heeft. j 79J 
! Ic! is dan ook beter ervan af te 1.icn het varianten· 
Jllatcriaal zonder voorafgaande evaluering bij voor· 
baat te willen ordenen in 'lineaire' afhankelijk· 
hcidsvcrhoudingcn en 1.ckcr kan ~n 'stern· 
Jllatische' ordening niet per afzonderlijk gedicht 
ondernomen worden on1dat de ontwikkeling van 
de 1111 /('//rsrcdactics niet lincrair behoeft te zijn. [ 801 
In elk geval 1.ullen eerst de varianten 1.elf in de 
redacties waarin zij voorkomen 'gehoord' moeten 
worden, voordat het woord is aan hypothesen over 
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hun chronologie en hcrko1mt. Dit betekent dat 
geen enkele variant in geen enkele eigentijdse bron 
Van tevoren ter1.ijde gelaten of geschoven mag WOf· 

den voor hij ten volle op 1.ij11 mérites is beoor
deeld. j8 I jDe varianten in ll'illilckcn 1.ij11 varianten 
in een lied uit een opgevoerd toneelspel van een 
rederijkerskamer. In elk geval kende de tekst daar· 
van dus velerlei vorm van schriftelijke vastlegging. 
[821 /\Is liedtekst moest het, in het spel en als af
zonderlijk "Nieu Licdeken", aan andere eiscn vol
doen en blijven voldoen dan de tekst van een 'ge· 
dicht', en de tekstdichter stond dan ook uit dien 
hoofde anders tegenover wij1.igingen van, of voor, 
1~111gers en 1.angsters dan tegenover willekeurige, hij 
afschrijven of zetten ontstane afwijkingcn. [8.î )l.o 
behoeft het geen verwondering te wekken wanneer 
de variant in vs. 56( 18) die in een der handschrif
telijke liedbundels voorkomt, ontstaan zou zijn hij 
de isolering van dit liedje uit de (,'ra11ida. Van de 
Satyrs wordt daar gezegd dat zij "wel 11c111c11 
t 'uwer spijt.//'T gec11 dacr een harder {a11x om 
vrijt." De variant in het nieuw aan het licht geko
men "album" is nu een ander in plaats van een 
harder, een variant die voor of hij het zingen in 
gezelschap door iedereen op1.et te lijk of 'per on ge· 
luk' gemaakt kan zijn. Beide liedbundels hebben 
nog een andere variant in dezelfde regel: in plaats 
van 'T geen dacr hebben zij dacr 11 en ook dit is 
een variant die evenzeer van een juffer uit Dor· 
drecht kan zijn als van 1 looft zelf toen Wi11dekc11 
een zelfstandig 'nieu licdeken' werd - of vóórdat 
het in het spel van Granida kwam. [84] 

'Maria de Wittc'.1· liedboekje'. 

Voor de redactie van Vluchtige 11i11111h, dat niet uit 
de Granida stamt, in het reeds lang bekende lied· 
boekje 'van Maria de Witte', impliceert dit alles dal 
deï.e ook le1.ingen kan omvatten die teruggaan np 
varianten van 1 looft 1.elf of die door hem 1.elr later 
zijn overgenomen. [85] Maar drie andere aspecten 
van de tekst in die bundel zijn in het verband van 
de functie en verbreiding van l loofts vroege 'ge
dichten' wellicht nog van meer belang. De couplet
ten zijn genummerd; het vierde staat tussen het 
zesde en laatste (het zevende). !8<i]Daar staat een 
aantekening bij, die voor ons nog eens benadrukt 
in wat voor situatie wij l !oofts 'gedicht' te inter· 
preteren hebben zodra wij 1.ijn poëï.ie niet uitslui
tend als biografische documenten gd1ruiken: 
"Decs veer(s) moet achter die derde geso11ghc11 
werden."( ct1rsivcring van ons) · Dat allereerst. 
Maar dan geeft vervolgens w'n liedboekje ook de 
'coîitext' aan waarbinnen J loofts liedtekst fu1JL·· 
tioneerde: boven 1'/uchtighc Ni111p'1 staat de 
"wij se": J'ai111cray 1011sio11rs 11ra plri//is. En dan 
volgt Twi11dckm dacr dit hos af clri/t als "/:'clr 
ander op de selue wijsc."(ct1rsiveri11g V<lll ons) [871 
Zo gaat het door. P\8 jOp 'f'1l'i11dekc11 volgt weer 
"Een ander: op de seluc wijse", van een onbeken
de: een reeks 'liedekens' op een melodie bijeen· 



gezl'l, waarin Hoofts teksten. an on ic 111, "ex 
;1cqt1n" staan met andérc, die 0111 exogene redenen 
,·11 !'-L'illClL'n aan andcrsoorti);!e maatstaven de drem
\1'~1 11;1ar de literatuurgeschiedenis niet over kwa
lllL'n - ll:n onrechte als wijl lonl'ts teksten binnen 
lid kgin van de l 7c eeuw willen verslaan; en dat 
is dan in de eerste plaats willen horen 1.ingen tus
sen vele andere, in gu.clschap. IR<Jj 
Tensllllte nog een derde punt. Anoniem vinden wij 
liiL'r Hoofts teksten terug, die wij als van Hooft 
iiL'rkcnncn · en als van Hoort erkennen - op 
grond van wat hij waardig keurde 0111 gepubliceerd 
IL' worden, of, vomal, van wat hij waardig keurde 
vtwr zkhzelf te bewaren toen hij, schiftend, zijn 
L'L'rsll' ri_imkladhock sa111t'nStl·ldc uit ou<le bladen 
L'll op nieuw toegevoegde bladen oudere "gedich· 
kn" insclireef.l<>Ol ln het liedboekje van Maria de 
Witte ontbreekt natuurlijk ook "J 'c_; B" en "Gala
t lica" onder J ï11chtig!1c Ni111p'1. lloofts 'onder
scliri ftrn' in het eerste rijmkladhoek die voor een 
he paalde tak van de literatuurgcschiedschrijving de 
grootste aandacht opeisen. j9 I] En inderdaad: 
tfonft zou niet "t' HOOFT vandc l'Okl'l:N t' 

trnsen tijden" 1.ijn, wals. ook, in 1614 de Rotter
da rnse drucker tot den lcser zegt voor de eerste 
uitgave van de niet dom ! looft "erkende" Achillcs 
en l'oly.\·c1111 [<>2J. als het niet geboden was door 
vergelijl-.ing te speuren naar een persoonlijke, mis
schien zelfs biografisch persoonlijke toets in een 
lL'k't die hij zelf in elk gev;il voor zicl11.elf bewaar
de, hoezeer het ook onder een an<ler aspect slechts 
één van Je vele 'nieuwe' liedekens was op een be
kende wijs. Maar wal tcmi<lden van die anonimiteit 
in liedbundels l93jdan ook te meer aandacht ver
dient, is wat als een doorbreking daarvan gezien 
/llll kunnen wor<len; or misschien ook anders ge· 
interprct.:crd zou moeten worden: het voorkomen 
\'an de kenspreuk, als het dat is, onder V/11d1tiglle 
f\'i111ph: "t111011r /:'1,t;11f. 194] Als kenspreuk is dit in 
elk ge· val niet van ! looft bekend, en w het al voert 
tot de identiteit van een andere tekstdichter, dan 
'tl'll hl't het probleem hoc teksten op andermans 
naam konden komen. ~laar allereerst: waarom, wan
neer \Wrdcn liedckens in een liedbundel opgenomen 
lllet een naarn. of een kenspreuk die tot de identiteit 
van de tekstdichter leidde'? Of is de functie van de 
wr;111tkrlijke, of 11·ac/h11r<' 1.inspreuken van tekst
diçlitl'rs, binnen het ge1,elschapsleven met zang en 
11H11.iek tm:h primair een andere: die van "motto" 
voor juist deze tekst opdat moment? [95] 
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Hl'.T AMSTERDAMSE llJ\NDSClll<ll:T 
Y J\N DE GR11NID!I 

( 11redere aantekening hij blz. 19, noot 56.) 

De Gm11id11 is · het moet hier nogm;1als worden 
l:crhaald - in hs. A door Hoort 1.elf in zijn calligra· 
l1sche hand geschreven. De latere wijzigingen er in 
zijn eveneens door Hoort zelf aangebracht, maar in 
een andere ·en latere - hand. Dat de (;ranida in hs. 
A van Hoofts eigen hand is, is tegenover anderslui
dende opgaven reeds expliciet gesteld in W.c;s Hcl
linga, /Je 11ic1111•e /'. C /looft-editie. 01'cr winst en 
l'crlics, in: lla11deli11gc11 der /uidncd. M1ï. l'l!or 
t11a/- en lcttcrk1111dc en geschiedenis 8 ( 1 C)54), p. 
57 (=p. 11) noot 20; eveneens expliciet in W.Gs l lel
linga, 1\la1111scri11tni<>f;ÎC en tekstkritiek, in: fla11-
dc/i11gc11 1•a11 het 23c Nederlands philologc11-
co11grcs van april l <)54, p. 31. Daarna is hs. A op
nieuw als autograaf-kopij voor de editio princeps 
van de (,'m11ida besproken in W.Gs l lellinga, Kopij 
1·11 dmk in de Ncdcrla11dc11, Amsterdam l 9ó2, met 
na me expliciet in aan l. l hij de beschrijving van 
afb. 74, op p. l 84. l loe komt het nu dat in de 
Gm11ida-cdities, tot in de vierde drnk van 19(!8 van 
de uitgave Vcrde11i11s-Zijdcrveld-Zaalherg in het 
Klassiek Letterkundig l'antheon toe, als feit wordt 
gesteld dat het Amsterdamse Gm11ida-handschrift, 
in tegenstelling tot de latere wijzigingen er in, niet 
door !looft zelf geschreven is, waarbij dan slechts 
gewag gemaakt wordt van een mondelinge medede
ling van llellinga van diens afwijkende overtuiging 
(p. XVII met noot 3)? liet beginpunt van deze 
omkering van zaken ligt bij Kossmann, de oorzaak 
van de bestendiging van de verwarring ligt in de 
stanJ der Nederlandse filologie, waarin te dikwijls 
niet tot de "bron", in dit geval die van Kossmann, 
wordt tcruggcgaaii, zodat door herhaalde overna
me opvattingen en misverstanden gelijkelijk tot 
"feiten" kunnen worden. 
Ter rechtzetting van deze vergissing diene het vol· 
gcndc. In 1,ijn studie over De l'llriantcn 1'1111 l/oofr.1· 
Granüla in TNTL 3ó( 1 <J l 7), p. 97 -151, noemt F. 
Kossmann op p. 97 hs. A "een netschrift der Gra
nida, niet met 1 loofts eigen hand geschreven maar 
blijkbaar voor hem uit zijn klad gecopiëerd (vgl. 
Leendertz, t.a.p. XVII)." Vervolgens stelt Koss
mann dan: "In A is door Iloofts eigen hand een 
belangrijk aantal wijzigingen aangebracht (hier in 
het vervolg aangeduid met Acorr.) en een voor
woord, onder den titel "De drncker groet den 
lezer", toegevoegd." Dit alles nu berust op een ver
gissing. Door onvoldoende bekendheid met I !oofts 
verschillende handen en de ontwikkeling van elk 
dier handen in de loop der tijd, en tevens door 
onvol<loende vertrouwdheid met manuscriptolo· 
gische onderscheidingen, heeft Kossmann de mede
deling van Leendertz in diens "Inleiding over de 
lwndschrirten en uitgaven", waarop hij zich be
roept, niet begrepen. Leendertz 1 ( 1871 ), p. XVII 
( = L.-St. 1, p. 1 X) toch zegt van Ariadnc en Gra· 



nida in hs. A: "Heide niet het oorspronkelijke hs" 
maar een 1.eer net afschrift, blijkbaar gemaakt kor
ten tijd nadat liet stuk voltooid was", waarmee hij 
zegt dat het in heide gevallen geen 'klad', maar een 
netschrift betreft, en wel een nel afschrift door de 
dichter 1.elf. Dit hiatste kan ten overvloede blijken 
uil 1.ij11 mededeling over het deel Poczij (=hs. /\) 
als geheel, die er vlak boven staat (in L.-St. op p. 
VIII): "alles door hem 1.elven (nl. !looft) geschre· 
ven." Kossmann heeft echter de mededeling van 
Leendertz verkeerd opgevat en 'afschrift' ten on
rechte begrepen als 'niet-autograaf. Deze vergis
sing zal in de hand gewerkt zijn door het feit dat 
de wijzigingen in het handschrift waarvan het uit 
de aard der zaak het meest aannemelijk is dat 
! looft ze zelf heeft aangebracht, in duidelijk an
dere hand geschreven zijn dan de tekst en dit zal 
Kossrnann er tevens toe hebben gebracht Leendertz' 
woorden niet alleen verkeerd, maar 1.elfs uitbrei· 
dend te parafraseren tot een stellige ponering van 
het omgekeerde, waaraan toegevoegd een even stel
lige uitspraak dat de wijzigingen wèl "door lloofts 
eigen hand" zijn aangebracht. Juist deze onder
scheiding moest Kossmanns voorstelling van zaken 
wel aannemelijk doen schijnen voor allen die zich 
nadien incidenteel met dit ene Hooft-handschrift 
hebben bezig gehouden en evenmin als hij beschik
ten over de kennis van 1 loofts handen zoals die 
alleen in langdurige omgang met al Hoofts hand
schriften en door nauwkeurige studie van zijn 
schrift verworven kan worden. 
Wellicht mede in de hand gewerkt door het feit dat 
Van den Bosch in de vierde druk van zijn Granida
editie (1922) op p. LI in de noot, voor informatie 
over de. handschriften verwees naar Kossmann en 
niet naar Lcendertz i'.èlf, en in de vijfde druk 
( 1931) op p. l 60 (en 123) daarbij zelfs Kossmanns 
formulering over hs. /\ overnam, heeft Verdenius 
in zijn editie (K.L.P" Zutphen 1940) Kossmanns 
vergissing zonder meer bijna letterlijk overgeno
men, maar met weglating van diens verwijzing naar 
Lcendertz en ook zonder die zelf gevolgd te heb
ben. Fen verwijzing, die inderdaad misleidend was 
ingeleid met "11gl." in plaats van "zie". /\ldus werd 
Kossmann als autoriteit tussengeschoven, hoewel 
1.ijn uitspraken niet waren geadstrueerd en, slechts 
steunend op de bestudering van een enkel llooft
handschrift onder ànder aspect, geen gewicht kon
den inleggen tegenover het oordeel van hen die in 
de praktijk vertrouwd waren geraakt met l·loofts 
hand · de enige, maar daarom zeker niet minder 
solide basis voor dergelijke uitsprak~n. Na Lcen
dertz en Stoelt was dat bijv. Leendertz Jr., die in 
1.ijn Hibliographic, waarin hij slechts autografen 
vermeldt, op p. 52 voor de Gra11ida dan ook wèl 
het /\msterdamse, maar niet het Berlijnse hand
schrift noemt. In het voetspoor van Kossmanns on
derscheiding van twee van de minstens drie handen 
in het Amsterdamse handschrift van de Granida 
(vgl. L.-St. Il, p. 149, aant. bij de Inhoudt), waar-
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bij er dan één niet van !looft zou zijn, uitte Zaal· 
berg in 1.ijn (herspelde) uitgave van 1958, p. 19, 
twijfel of de wijzigingen wel door ! looft zelf zijn 
aangebracht. En nog steeds vindt men Kossmanns 
misvatting van Leendertz als feitelijke mededeling 
in de K.L.P.-edities, waarbij het sinds Lcendertz 
door geen der l looft-fïlologen gewijzigde oordeel 
over hs. /\ in een noot als een afwijkende 'overtui· 
ging' wordt meegedeeld. Dat in die mededeling 
door een kennelijk misverstand dan weer vermeld 
wordt dat de hand van de wijzigingen als niet die 
van Hooft zou zijn aangemerkt, zal in het licht van 
het bovenstaande geen verbazing wekken. 
flierbij moet nog worden opgemerkt, dat noch 
door Kossmann zelf, noch door een dergenen die 
hem volgden, de consequentie getrokken is, dat, 
indien hs. A inderdaad een door een onbekende 
gemaakt afschrift zou zijn naar Hoofts klad, dit als 
vrijwel alle afschriften uit die tijd niet alleen on· 
nauwkeurigheden, verlezingen en vergissingen, 
maar ook -zelfs onwillekeurig al- bepaalde taalkun· 
digc vrijheden van de afschrijver en diens eigen 
keuze uit "doubletten" en wisselvormen zou be
vatten, zodat het niet als uitgangspunt zou kunnen 
dienen voor een studie van varianten die juist gro· 
tendeels op dat gebied blijken te liggen (vgl. noot 
58, 60 en 61). lloofts wijzigingeil van 1614-1615 
zouden dan immers, zeker voor een deel, èchte 
"correcties" van afschrijvers-fouten en -vrijheden 
kunnen zijn, d. w ,z. een herstel naar zijn eigen oor
spronkelijke tekst Dit alles nog afgezien van de 
consequentie dat, indien hs. A een door een ander 
gemaakt afschrift zou zijn, er ondanks Kossmanns 
ongeadstrucerde verzekering geen enkele zekerheid 
zou bestaan dat het inderdaad naar Hoofts eigen 
klad zou zijn afgeschreven en niet naar een ander 
afschrift, bijv. naar het handschrift dat de Kamer 
er van gehad moet hehhen. Zomin er echter enige 
palacografische of manuscriptologische reden is er 
aan te twijfelen dat de tekst door Hooft zelf -in 
1jjn "calligrafische" hand- geschreven is, zo min is 
er ook maar enige reden om er aan te twijfelen dat 
de wijzigingen en het "voorwoord" door Hooft 
zelf geschreven zijn in zijn hand uit de jaren 
1614-1615. 



WEET IJEMANT BETER SA US EN VER-
1/EVEN GROOTSCllE SIEL 

(Bredere aantekening bij blz.19, noot 69.) 

De zang Weet ijema11t beter saus werd gedrukt in 
de Emblemata van 16 l 1 (p. 103-106), met her
druk in 1618; daarna, met een redactie die met die 
van de Emblemata overeenkomt, in de Verscheyde 
Nederduytsclie Gedichten van 1651 (Leendertz nr. 
210), herdrukt in 1<159 (Leendertz nr. 215). De 
varianten van l 651 ten op7khte van L.-St. l, p. 
30-32, komen alle op één na ook als "open" va
rianten in Hoofts handschrift voor (vgl. L.-St. II, p. 
462 sub 31 en 32), maar de ene in vs. 39 (moet 
men 't in plaats van noemt ment) komt overeen 
met de Emblemata. Boven de 7.ang is echter in 
1651 behalve de aanduiding Sangh ook een citaat 

\ 

uit l loratius toegevoegd, dat noch in Hoofts rijm-
kladboek, noch in de Hmblemata voorkomt. Er 
moet dan ook ernstig rekening gehoude.n worden 
met de mogelijkheid dat in 1651 niet uit de Em
blemata, maar uit een andere bron werd geput. Uit 
de Verscheyde Nederduytsche Gedichten van 1651 
werd de tekst overgenomen in de Dichtkunstige 
Werken van 1657 en 1668 (Leendertz nr. 5 en 6). 

Onder de weinige gedichten die Brandt en 
Arnout Hellemans Hooft in hun editie van de Wer
ken van 167 l toevoegden aan de herdruk van Ge

dicllte11 1636, behoort ook deze Zang. liet is het 
eerste gedicht in het "Vervolgh van P.C. lloofts 
Gedichten", p. 287-288. lloewel ook hierin de re
dactie overeenkomt met die van de Emblemata, 
ook waar deze afwijkt van Hoofts rijmkladboek, 
terwijl het in 1651 gedrukte Horatius-citaat hier 
ook niet voorkomt, werd er nu aan toegevoegd "in 
den jaare M DC lil. gerijmt'', een gegeven dat uit 
het rijmkladboek, waar ! looft deze datering zelf 
later bij de initialen D.l.Q. had toegevoegd, werd 
overgenomen om redenen die wij kunnen leren 
kennen uit de wijze waarop deze zang in Brandts 
Lcc11en van Hooft wordt vermeld(zie noot 165 en 
hieronder), of uit de waardering die in 1807 werd 
uitgesproken door Jacobus Scheltema in zijn Rede

voering over de brieven van Pieter Corneliszoo11 
Hooft, Amsterdam 1807, p. 27 met aantekening 
30 op p. 89. 
A. Keersmaekers b11trekt Brandts woorden in het 

f,cc1·c11 over dit "ge1.ang" in zijn biografische inter
prctat ie ervan op p. 55 in zijn lezing Pieter Cor-
11clisz. ! looft en Ida Comclisdr. (}11ceckcls in 
/MJ3-/604 in: Spiegel der J,c/lcrc11 <> (1%5-1%6), 
p. 37-58, waarin hij ook de literatuur erover be
spreekt (p. 53-54), en waaraan thans nog toe te 
voegen is Keersmaekers' opstel over /'. C: Hoojls 
Ow11so11 11 Madame in het /111/dc-allm111 J. I•'. Va11-
dcrhcydc11, 1 <no; p. 135 met noot 62. Brandts 
woorden van 1677 1.ijn inderdaad intrigerend ge
noeg. Maar daarbij moet worden hedacht dat het 
!.cc1·c11 niet alleen door de slot-passage een inlei
ding vormt bij de uitgave van de Historien van 
16 77, of eigenlijk: bij de dan voltooide uitgave van 
l loofts ver1.amelde werken, waarvan het eerst ver
schenen deel, de Werken van 1671, het tweede 
deel vormde (Leendertz nr. 1 a), de llistoric11 het 
eerste (Leendertz nr. 126 a ). 1 n deze inleiding is 
dit de enige plaats waar Brandt het karakter van 
lloofts "jeughdelykc rymen" (ed.-Leendertz, p. 
23) aanstipt en de zang Weet ic111a11t bcetcr saus is 
het enige voorbeeld dat hij ervan noemt. Met te 
vermelden dat llooft het "zinryk en vloeiend ge
zang" schreef "hebbende zynen zin geleit op een 
schoone geestryke maaghdt" ( ed.-Leendertz, p. 
10), zegt hij dan ook niet in de eerste plaats iets 
over juist dit gedicht, maar presenteert hij het als 
vertegenwoordiger van wat in onze tijd als catego
rie lloofts "erotische gedichten", of de "lyrische 
poëzie'', is genoemd. Daarvoor kwam vanzelfspre
kend alleen iets in aanmerking waarin men "veel 
blyks van liefde" kon zien, geen mi1111e-dichtjes of 
'amoreuse liedekens'. Uit de "jeughdclyke" erotische 
poëzie kiest Brandt -kozen Brandt en Arnout in 
1671 al-, positief, het meest zin- en geest-rijke; of, 
negatief, de minst "amoreuse" zang. 
Intussen blijkt hieruit wèl dat Brandt het gezang 
drie kwnrt eeuw na zijn ontstaan als geheel, dus 
mèt de door sommigen thans als "anorganisch" be
schouwde laatste strofe waarmee hel ook in de 
H111h/e111ata van 16 l l door !looft zelf was gepubli
ceerd, rekende tot de liefdespoëzie. Binnen het 
beeld dat Brandt van de geestelijke bagage en de 
rijping van ! looft als dichter en vooral als historie
schrijver van het Nederlandse gemenebest schetst, 
laten zijn woorden uit 1 Ci77 echter toch niet toe er 
een argument aan te ontlenen om de tekst van 
Weet ijc111m1t beter saus rechtstreeks als biografi
sche bron voor het verloop van een liefdesgeschie
denis te gebruiken. Terecht ook plaatst W.A.P. 
Smit in zijn argumentatie tegenover Keersmackers 
het gedicht terug in de sfeer van de Kamer en 
spreekt hij van voordracht in /)c h'gc/anticr (/looft 
c11 Dia, Amsterdam 1 %8, p. 1 <il-163). Zich daar
bij baserend op het (door het hovcngenoemdc 
1 loratius··citaat nog onderstreepte) karakter van 
"filosoferen d-moral iscrcndc 'verhandeling"' met 
een "feitelijk overbodige en niet goed aansluiten
de" laatste strofe (p. l (i2), concludt~crt Smit dat 
de tekst niets bijdraagt "tol onze kennis betreffen
de de liefdesgeschiedenis van ! looft en Ida" (p. 



1 (11 ), ook al is het "niet uitgesloten dat! looft het 
vers voor Ida geschreven heeft" (p. 1 (i3). 

llij zijn interpretatie v:in het gedicht Vcrlicl'c11 
grootse/te sic! (p. l sg. J (i 1 ), die aan zijn bespreking 
van ll'cct ijc11w11t heter saus voorafgaat, betrekt 
S111it daarentegen niet de overweging dat ook deze 
zang geheel zijn plaats kan vinden binnen de Ka
mer, or beter: binnen de poëzie die l looft in de 
eerste jaren na zijn terugkeer uit Italië in dcKamér 
binnen bracht. l Ict feit dat in de Hm/l/c111ata van 
161 1, waarin Vcr!tc1 1c11 grootsclle sic/ werd ge
drukt op p. 99 met als wijse Fortuyn e/aes he
drol'.ff, de eerste regel zei f ook als wijsaanduiding 
werd gebruikt, namelijk voor Voochdcsse l'an 111ij11 
sief op p. 123, kan er op duiden dat de sang Vcrhe
l'Cll grootsc!ie sic/ voordien reeds in letterlievende 
kring bekendheid had en verbreid was: het werd 
dan ook reeds gedrukt door Dirk l'iclcrzoon Pers 
in /Jen 11ic11wc11 Pcrhetcrde11 /,11.~t-lwf van 1 (107 
(vgl. ook L.-St. 1, p. 410). llct thema van de zang, 
Smit wijst daarop in het voetspoor van Keers
maekers, is dat van het niet auto-biografische !Jrui
loft-spcl van 1602, dat wij mei J .J. Mak allereerst 
binnen de ontwikkeling van de traditie van het 
rederijkers-genre "tafelspelen" hebben te plaatsen. 
(! >c tafelspclc11 van !looft, in nc Nieuwe Taalgids 
40 (1947), p. IOl-106). In die traditie past ook 
dat Vcrllc1•c11 grootse/ic sic! als pendant van Medca 
011hcwccclit een behandeling "voor" tegenover een 
behandeling "tegen" vormt (Keersmaekers p. 50, 
Smit p. 155), en waaraan geen alhreuk wordt ge
daan door het feit dal elk van de twee zangen "een 
geheel eigen koers" volgl (Smit p. 158). 
Maar Keersmaekers had bovendien bij Verheven 
grootse/te sic/ nog een andere "rederijkerstrek" ge
releveerd, die de zang nog meer plaatst in het ka
der van de "gedichten" op bepaalde themata zoals 
men die van Kamerleden en hun kring kan vinden. 
Op p. 50 vestigt hij de aandacht op het feit dat in 
het Berlijnse handschrift boven de laatste strofe 
l'rincc staat, meegedeeld door Stoelt in L.-SI. Il, p. 
47ó sub 29. Keersmaekers stelt het dan vervolgens 
zo, dat deze laatste strofe "inderdaad beschouwd 
(kan) worden als een prince-strofo, want de gelief
de wordt toegesproken als "Vrouw" en betiteld als 
"Princessc"." liet belangrijkste is echter, dat de 
laatste strofe hier inderdaad ook rechtstreek's als 
!'ri11cc-slrofc wordt gepresenteerd en dus niet al
leen zo hcsd1011wd kan worden op grond van de 
aanspreking. /\Is rederijkerslrek treffen wij een 
dergelijke aanspreking bijvoorbeeld ook aan in 
!!oell'cl t l'Cr.1·tant (L.-St.l,p. 23-24), waarvá~1 de 
laatste strofe op fol. 1 il recto van het Eerste Rijm
kladhock (= hs./\, bl1 :'115) begint met l'RINCl:S 
.lek sa/, dat ook in tijn grafische vormgeving als 
formeel "adres" wordt gepresenteerd. (Deze pre
sentatie is in de uitgaven van Leendertz, Stoett en 
Van Slooien verwaarloosd.) Terwijl dit echter nog 
als 1·aria111 van de rederijkersvorm kan worden op
gevat, wals bijv. gedaan wordt in de editie van de 
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Fmti.w·hc gcdic!ttc11 1·1111 I'. Cz. lloojl door C.C. van 
Slootrn ( ]'' dr. door W./\. Ornée, /,utphen 
1<J5 (1, K. L. l'" p. 3S ), brengt het l'rincc in het ller-
1 ijnse handschrift /)(IJ'Cll de laatste strore ons expli
ciet bij een gedicht dat thuishoort in de sfeer van 
voordracht in de Kamer. 
Bij afwijzing van Weet ijc111a11t heter saus als bron 
voor het verloop van een liefdesgeschiedenis, is er 
dan ook geen reden de tekst van Vcr!lePc11 groot
schc sic! wèl rechtstreeks te betrekken in een lief
desgeschiedenis met de persoon die met de initia
len onder de zang in het Fersle Rijmkladboek 
wordt aangeduid. W01t thematiek betreft, onder
scheidt Vcrltcl'Cll grootse/ic sic/ zich niet van 
soortgelijke zangen in nieuwe rederijkersstijl. l let 
vertoont twee uiterlijke trekken van rederijkers
poëzie : liet door Smit herkende en besproken 
acrostichon (p. 15g met noot 1) en het- door Smit 
niet besproken l'ri11cc in het Berlijnse handschrift. 
1 let Berlijnse handschrift bevestigt overigens ook 
de "saamhorigheid" met hel spel van 1602 : Ver
l1c11c11 gliroolsc Sid volgt er op fol. 103 verso di
rect op het !Jruij/oft Spel (fol. lOO recto - l 03 
recto), en onder beide staat ook lloofts Kamer··· 
spreuk Vcra11dren cant .(Stoetts mededeling in 
L.-St. l ,p. LXXVII, dat het in het Berlijnse hand
schrift geen ondertekening heeft is onjuist; op p. 
338 vermeldde hij trouwens zelf die ondertekening 
ook.) Omgekeerd geldt echter ook dat, bij aanvaar
ding van Vcrhc1•e11 grootse/Ic sic! als object voor 
biografische interpretatie omdat het zeker in be
paalde aspecten ook biografisch bepaald is, dan 
ook Weet ijc111a11t heler saus onder hetzelfde ge
zichtspunt moel worden geii1terpreteerd en wel 
-zoals Keersmaekers tracht- als eenheid waarin de 
laatste strofe zeker w functioneel is als de laatste 
in Vcrllcl'ell grootscl1c sic!. 
Daarin wijzigde 1 loofl in het Eerste Rijmkladhoek 
het begin van de tweede regel van de laatste strofe 
om het acrostichon l DA te verkrijgen, zoals Smit 
het opvat,- of te behouden als hij begon met een 
afwijking va11 zijn klad. (Deze tweede regel, vs. 26 
van het gedicht, luidde hier eerst: F111•w1t11erwo11-

11e11 hart ghij de l'ri11cesse sijt, waarvan de eerste 
woorden na een tussenfase In een gewijzigd wer
den tot /11 1111ï11. l let Berlijnse handschrift heeft 
direct de laatste redactie van het Rijmkladboek.) 
Maar in de laatste strofe van Weet ije111a11t beter 
saus is meer gewijzigd. (Zie L.-St. 11, p. 462 sub 
32.) Dá<ir lieert het 1 loort niet "de nodige moeite 
gekost" 0111 nog een strofe te makrn die "zo goed 
e111.o kwa:1d als dit gi11g, al liet voorg:1ande" op Ida 
betrok (S111it, p. 1(17.),111aar kwalll liet hlijkhaar op 
een prccicsc for1JJulcri11g aan, hetgeen die strofe 
niet 111inder belangwekkend rnaakl j11ist voor de 
biografische intcrpn:tatie, 1,oals Keers111aekcrs er 
terecht een beproefde. h is bovendien nog een tot 
dusver onopgc111erkt gebleven aanwijzing in het 
Eerste I<ijmkladboek 0111 Weet ijc111a11t heter saus 
niet buiten beschouwing te laten als men op zoek 
is naar het biografische element in. of liever: het 



biografische aspect aa11 lfoofts poc1.1c. Voor vs. 
55-5<1 en voor vs. 32 heeft 1 looft de regels die in 
L.-St. 1 ,p. 31 en 32, in de tekst zijn opgenomen, 
als varinntcn in de mnrge gesteld. (De oorspronke
lijke lezingen in de tekst, die niet zijn doorgehaald, 
vindt men in L.-St.11,p. 462 sub 31 en 32.) liet 
opvallende nu is, dat 1 fooft bij het noteren van 
deze varinnten als verwijzingstekens bij uitzonde
ring letters gebruikte en dat hij daarvoor nu juist de 
letters M en Q koos. 

IIANDSC'IIRIFTEN IN VEILIN(;CATA
LOGl 

Veilingcatalogi vormen meestal de belangrijkste 
bron voor de geschiedenis van handschriften en 
van bijzondere exemplaren van drukken. Soms ook 
is het bestaan van een handschrift of een bijzonder 
exemplaar van een druk alleen bekend uit een 
auctiecatalogus. Een voorbeeld van dit laatste is de 
vermelding in een veilingcatalogus van het nog niet 
teruggevonden exemplaar van Barlaeus' Mcdicca 
//ospcs dat door de stnd Amsterdam aan Hooft 
geschonken werd. Dit gegeven zal t.z.t. nog af
zonderlijk besproken worden, omdat het een gege
ven vormt bij een crucianl punt in l loofts biogra
fie. [102] Vooral voor het onderzoek naar de ge
schiedenis van verspreid geraakte bronnen zijn vei
lingcatalogi van onmisbare waarde, en dan aller
eerst die exemplaren waarin de namen van kopers 
zijn bijgeschreven, hetzij door de veilinghouder in 
het officiële archief-exemplaar, hetzij, in een 
privé-exemplaar, door een verzamelaar of een an
tiquuar. l I 03]Die geschiedenis kan van belang zijn 
om te weten over welke bronnen een voorganger
filoloog beschikte, of beschikken kon. Dat kan, op 
zijn beurt, weer van beslissend belang zijn om de 
waarde te kunnen beoordelen van varianten in een 
editie of afschrift, of van een mededeling zonder 
bronvermelding. Maar behalve voor de geschiedenis 
van handschriften en exemplaren van drukken, 
vormen veilingcatalogi ook het bciangrijkstc 
materiaal voor het opsporingsonderzoek van bron
nen die "onder onze ogen" uit het gezicht ver
dwenen zijn. Want nog altijd kunnen bronnen voor 
kortere of langere tijd, of soms voorgoed~ ver
dwalen of verloren gaan. Daarvan één voorbeeld: 
de cataloglls van de veiling-J.Z. Mazel in 1887 als 
uitgangspunt voor de recente lotgevallen van drie 
llooftiana. l 104] 
Allereerst twee als autografen vermelde handschrif
ten van gedichten van ! looft zelf: nommer .581 en 
582. l 105 j Nr. 581 wordt beschreven als een auto
graaf net-afschrift van "/' 11111.1jc, lusje Pan 111ij11 
111cjsjc (! .. -St. 1, p. 114-115), het eerste van de 
twee gedichten van 1 (13(1 op de mus van Susanna 
Bartolotli, Hoofts stiefdochter, dat in l loofls auto
graaf in hs. ;\ de titel Op de 11111sch l'a11 Oreade 
heeft. [ 1()(ij1 let werd op de veiling in 1887 ge
kocht door een koper, co111111issie-gcver nr. 53, 
wiens naam llraams luidt, maar die verder nog niet 
geidentificeerd kon worden. l 107] Daarna duikt 

het handschrift weer op als nr. 135 in de veiling
J. F.!\!. Sterck van 1 <J33. l 108 j 1 loewel de scha
kei( s) tussen de koper in 1887 en de bezitter in 
J<)JJ ontbreken en dus niet lllet 1.ckerheid gezegd 
kan worden dat het hetzelfde handschrift betreft, 
wettigen de volgende overeenko111sten in de be
schrijving hel vcnnoeden dat dit wel het geval is. 
l I ()<)]In beide beschrijvingen wordt het een auto
gra;1f genoemd op één foliohlad, ondertekend met 
1 loofts initialen, onder de titel 011 liet 11111.1jc van 
jojfro11 S.IJ. (nl. Susanna Hartolotti). De catalo
gus-Mazel heeft alleen 11111.1jc en jojfrou met een 
hoofdletter en noemt het bovendien calligrafisch 
(wat overigens een herkenning als autograaf ten 
zeerste bemoeilijkt). l loewe 1 de ca ta logus-Sterck 
slechts de eerste drie, tegenover de catalogus-Mazel 
de eerste tien versregels citeert, hebben die eerste 
drie regels in beide catalogi zowel een variant in vs. 
3 gemeen ten op1.ichte van hs. A (L.-St. l, p. 314), 
als de niet-Hooftiaanse spellingen 111cijs(i)jc en 
l'leijs1ïc i.p.v. 111éj.1jc en Flcjsjc, en tevens sijn i.p.v. 
zijn' in vs. 2. 11 101 Weliswaar kan van een veiling
catalogus niet dezelfde nauwkeurigheid verwacht 
worden als van een editie, maar de1.e overeenkom· 
sten zijn ook daarom treffend, omdat de variant in 
vs. 3 overeenkomt met de redactie in de tweede 
druk van het Il 111stclda111s Mi1111c-hcckjc van 1637 
(Leendertz nr. 204). Vs. 4, dat alleen in de cata
logus-Mazel is geciteerd, heeft daar eveneens de

zelfde variant als het /lli1111c-hcclijc. l 111 I 
In elk geval bleef dit 11om111er in de veiling-Sterck 
in 1 <)33 onverkocht. l 1 12 j Daarmee verdween· ver
der het spoor van dit handschrift van l loofts 'T 
musje, lwjc m11 mijn mcjsjc. Totdat op de veiling 
bij Beijers te Utrecht op 21 april 1959, bij het 
origineel van lloofts brief aan l luygens van 6 sep
tember 1 MO, als bijvoegsel opdook "a contcmpo
rary copy" van dit gedicht. [ 1 13 JDit nornmer werd 
gekocht door de Universiteitsbibliotheek van Am
sterdam en de brief en het afachrift van het gedicht 
berusten thans daar, resp. onder signatuur Gh6 en 
Gb7. liet afschrift van het gedicht bleek nu het 
van Dr. Sterck afkomstige handschrift te zijn, en 
wel allereerst uit hel nummer 135 dat er links
bovenaan op voorkomt. Dat is nl. het nommer 
waaro11dcr het in l <J33 in veiling werd gebracht. 
Ook de tekst van de eerste drie regels stemt geheel 
overeen met de beschrijvi11g in de veilingcatalogus
Sterck: dezelfde variant in vs. 3 ten opzichte van 
hs. A en dezelfde afwijkende spellingen 111çjjs1ïc, 
pootijcs en l'!cijsijc. (Alleen mcij.ljc was in de cata
logus een drukfout.) De titel luidt eveneens "Op 
het Musje van Joffrou S.B.", maar met hoofdlet
ters M en ./. Dit betekent dal de verschillen tussen 
de beschrijvingen in de catalogus-Mazel van 1887 
en in de catalogus-Sterck van 1 cn3 voor een deel te 
wijten zijn aan onnauwkeurigheden in de laatste. 
Er is dus alle reden de overige kleine verschillen 
(o.a. pootjes bij "Mazel") Ic wijten aan onnauw
keurigheden in de eerste. In elk geval kc>Jncn ook 
vs. 4-10 die in de catalogus-Mazel eveneens werden 



geciteerd, hellllt1dc11s een enkele kleine onnat1w
kcurigheid overeen 1nct het nu tcrnggevondcn 
li;111dschrifl tegenover hs. A: bijv. in hcck1fc11 (vs. 

pccrlc11 (vs. 5), schc/111/jc (vs. (1) cn lcckcrc (vs. 
7). ! let handschrift-Mazel en het handschrift
Sterck kunnen dus voor zeker worden geïdentifi
ceerd. Maar beide catalogi hebben het handschrift 
len onrechte aangemerkt als een l looft-autograaf: 
het is een net afschrift van onbekende hand. De 
reeds gesignaleerde overeenkomsten met de redac
tie in het 11111stchl11111s !lfi1111c·hcckjc blijken op bij· 
na alle punten waar het liedboek woordelijke ver
schillen met hs. A heeft, ook in vs. l 1-40 te be
staan, maar het afschrift heeft een betere tekst. 

l 114J 
Het tweede als Hooft-autograaf vcrl!lcldc 

handschrift in de vciling·Ma1.el van 1887, nommer 
582, is l !oof!s gcdiclil "Op het orgllelgclm1yk wm 
de11 flccrc Pa11 luylicflcm Co11sta11ti11 f luyg!tc11s" 
(L.-St .l ,p.319) van september 1640, ondertekend 
011111ilms ldc111. ! let werd gekocht door (A.Th.) 
l!artkamp en was nog in diens bezit in 1913, toen 
hij het beschikbaar stelde voor de tentoonstelling 
in het Muiderslot. f 115] Uit de catalogus van die 
tentoonstelling was hel ook aan Leendertz Jr. be
kend. j 116] De auctiecatalogus-Ma;r,cl kende hij 
echter niet en even min de lotgevallen van dit hand· 
schrift n:i ! 913. ! Ict onder1.oek tlaarnaar is thans 
één stapje verder. Vermoedelijk was dit het "eigen
handig gedicht (van) 1640" dat onder nommcr 26 
op 19 mei 1925 bij !lom te Amsterdam in veiling 
kwam uit de verzameling-l lartkamp. Dit nommer, 
P.C !looft. Higc11hmu!ig gedicht, 1640, c.a. betref
fende !looft, in cc11 omslag, werd gekocht door de 
antiquaar en veilinghouder Mcnno llertzbcrgcr, 
misschien in opdracht van een onbekende koper. 
[ 117 J Daar loopt vooralsnog het spoor dood. Er 
blijven dus nog 45 jaar te overbruggen tussen 1925 
en nu. Voor de editic-Tuynman-Zwaan van lfoofts 
Gedichten 1•oor 1 /11ygc11s, p. l kon dan ook in 
1968 nog slechts gcbrnik gemaakt worden van 
1 loofts 'klad' in hs. A. 

! let derde handschrift in de veiling-Mazel 
van 1887 betreft geen gedicht van Hooft, maar een 
aan hem gericht gedicht van Huygens. Dat dit hier 
ter sprake komt, vormt een der winstpunten van 
de na-oorlogse Hooft-filologie, zoals die zich heeft 
kunnen ontplooien mede dank zij de regerings
opdracht tot voorbereiding van de Opera Onmia. 
De ! looft-handschriften immers als geheel is een 
uitwndcrlijk gelukkige overlevering ten deel geval· 
!en, door de onwaardeerbare goede zorgen aller
eerst van de zoon, Arnout Hcllcnians Hoolt, voor 
de papieren nalalensrliap van 1.ijn vader, maar 
vooral d;1arna door de voorhccldige zorgzaamheid 
van Ccrard van i'ape11hrncck, dk liet meeste van 
de toch weer uiteengeraakte handschriften in han
den kreeg en er -ook door ze te laten binden- voor 
zorgde dat ze na 1.ijn dood grotendeels bijeenble
ven in de Amsterdamse bibliotheek in de elf folio
dclcn die hij de stad in 1743 schonk, !J !8]Maar 
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Hoofts 11alatenscliap was 1.0 0111va11grijk, dat toch 
npnicuw in deze eeuw de grondlegger van de 
Hooft-studie van on1c tijd, I'. Lccmlcrtz Jr" zijn 
nauwgezette aandacht allereerst had te wijden aan 
de inventarisatie van het vele dat er aan bronnen 
van Hooft zelf beschikbaar was of opgespoord kon 
worden. Zijn onderzoek beperkte zich dun ook tot 
Huoft-autografcn en tot de gedrukte bronnen van 
alleen Hoofts eigen geschriften. l 119 IOp die basis 
voortbouwend, kon na de oorlog het veld van 011-

dcrwek worden uitgebreid tot de onmiddellijke 
kring van Hooft en in de eerste plaats tot de bron
nen van gedicht.en van anderen, waar Hooft op 
reageerde in eigen verzen of brieven . .luist daarbij 
is het immers van zo groot belang te kunnen be
schikken over juist de redactie die Hooft ontving, 
onverschillig of binnen het oeuvre van de betref
fende auteur aan een andere redactie de voorkeur 
gegeven rnoct worden. Met een enkele variant, die 
een Huygens, maar ook Hooft 1,elf, kon aanbren
gen tclken~ wanneer hij zijn werk weer onder ogen 
nam, kon immers een beslissende "nuance ànders" 
worden aangebracht, die de reactie van de ander 
voor ons dan weer nög moeilijker te benaderen 
maakt. Hel is daarom, dat het handschrift van het 
gedicht van l luygcns aan ! looft, nr. 581 in de vei
lingcatalogus-Mazel, hier onze aandacht vraagt. 

Het is de enige bekende autograaf van 
Huygens' Gocdcn a1'011d aan Hooft van 23 juni 
1(123. In de veiling,Ma1,el werd hij gekocht door 
dezelfde nog niet geïdentificeerde koper Braams 
(commissie-gever nr. 53) die nr. 581, Hoofts "Op 
/ict 111wjc", kocht. Ook van dil handschrift gaat 
hel spoor daarna vooralsnog verloren, maar in 
1933 duikt een autograaf van Huygens' Goeden 

t11'011d op als nr. 142 in de veiling-Stcrck en wordt 
dan met andere f lugcniana gekocht door Dr. H.E. 
van Gcldcr. l 120] De1.e verwierf het voor het Huy· 
gcnsmuscum Hofw1/ck te Voorburg, waar het 
thans berust. 1 let werd uitgegeven in de editie
Tuynman-Zwaan van 1 loof'ts (,'cditltten 11oor 
Hu1·gc11s ( 1 %8), p. 35-38. In die editie, waarin de 
geschiedenis van de daar voor het eerst uitgegeven 
autograaf niet werd behandeld, werd op p. 32 al
leen geconstateerd, dat de beschrijving in de auc· 
ticcatalogus-Ma1.el niet precies beantwoordt aan 
het nu op Ho/ll'!fck bernstendc handschrift. l let 
verschil is, dat in de catalogus-Mazel als titel Mis
/11kfc M1n·dvclrc rcisc wordt genoemd, terwijl dit 
op hel handschrift op !lojil'ijck in het geheel niet 
voorkomt. l lctzelfde is echter het geval in de cata
logus-Stcrck en daar niet eens, als in Ma;,el, tussen 
haakjes. In de catalogus-Stcrck dient de vermelding 
van due titel dus in elk geval alleen de idl'lltijï
rntic van lid gedicht, 0111dat l l11ygcns het in zijn 
Otia van l (>25 p11hlicccrdc onder die titel en liet 
ook hij Worp die titel voert (Worp, (,'C't/iclrtc11 1, p. 
303). h is derhalve alle reden om aan te nemen 
dat de tussen haakjes geplaatste titel Mislukte 
M11ydsc/Jc rci.1·c in de catalog11s-Ma1.el eveneens 
slechts de identificatie van het gedicht diende en er 



is dan ook hij de verdere duidelijke overeenkom
sten met de beschrijving geen aanleiding te veron
derstellen dat de autograaf op lfofwiïck niet het 
van Mazel geveilde handschrift zou zijn. 
De twee hier besproken door de l lcer Braams in 
1887 gekochte handschriften, zijn dus beide in het 
bezit van Dr. J.F.M. Sterckgekorncn.[121]De wis
selvallige omstandigheden van vraag en aanbod, 
van voorspoed en crisis, en de persoonlijke omstan
digheden van kopers en reders, al deze lotgevallen 
van personen en bibliotheken, van verenigingen en 
hun besturen, die de overlevering van de bronnen 
bepalen, kortom: het menselijk lot is in dit geval 
Huygens gunstiger gezind geweest dan Hooft. Van 
de drie handschriften in de veilingcatalogus-Mazel 
van 1887, waarvan wij hier het spoor hebben ge· 
volgd, zijn er twee terecht. Van het derde, Hoofts 
Op het Orghelgebrujk, weten wij niet waar het na 
1925 gebleven is en dus ook niet of het niet ver
loren is gegaan. 

HANDSCHRIFTEN UIT HET ALBUM 
WURFBAIN 
(Bredere aantekening hij bl1" 27, noot 119). 

In bijlage bij zijn nagelaten studie over de Geschie
denis der handschriften 11a11 /looft heeft P. Leen
dertz Jr. de autografen van Hooft genoteerd die hij 
vermeld had gevonden in enkele veilingcatalogi 
en die hij nog niet weer had kunnen opsporen. 
Daartoe behoorde ook een handschrift van Hoofts 
sonnet aan Jacob Witz, dat als autograaf vermeld 
staat in de veilingcatalogus Beaux li11r~s anciens, 
manuscrits, reliures provenant des collections Van 
Lith de .leude, J. W. Wurfbain etc" 1 7-19 juni 1912 
bij Frederik Muller, Amsterdam. Het handschrift 
komt daarin voor onder nr. 13, een Album con
tena11t des autographes de célèbres Hollandais, 
door Leendertz het "Album-Wurfbain" genoemd. 
Behalve het handschrift van l loofts sonnet aan 
Jacob Witz behoorden tot dit "album" echter ook 
een afschrift in de hand van Huygens van Hoofts 
sonnet Behouden reis (Trompetter van Neptuin) 
dat aan Huygens gericht was, met aan de andere 
kant een autograaf van het aan Hooft gerichte 
antwoord-sonnet van Huygens (Arions zwa11en
treur), beide uit begin 1621, benevens nog een 
tweede gedicht van Huygens aan Hooft in auto
graaf, van 11 juli 1623. 

Al deze handschriften, met nóg een derde 
Huygens-autograaf die eveneens uit het "Album
Wurfbain" afkomstig is, kwamen op 10 april 1961 
in de veiling-Martin B. Asscher bij Sotheby te Lon
den. Het handschrift van Hoofts Welwijse Witz 
(L.-St. 1, p. 277) werd verworven door de !leer 
Johan Polak en is vervolgens door hem in bruik
leen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam. Het is het enige bekende handschrift 
van dit sonnet; het is echter geen autograaf. De 
drie Huygens-autografen werden gekocht door de 

llniversileitshihliotheek van /\mstcrda111. Zie het 
.11111ncr.1·/ag 1·1111 de l/11 il•asi lei ts/!i hliot hcck 111111 
;1111stcrda111 l 9(ll, p. 14 en 15, waar abusievelijk 
1 loofls /Jc/w11dc11 reis op naam van l luygens en 
l l11ygcns' sonnet op naam van l loof'l is gesteld. In 
hel Jaarverslag vindt men tevens foto's van l Iuy
gens' afschrift van 1 Ioofts lkho11de11 reis - met een 
onjuiste datering in het onderschrift-, van l luy
gens' antwoord-sonnet -eveneens met een onjuiste 
datering in het onderschrift- en van hel handschrift 
van Hoofts Wc/wijse Witz. Zelfs werd het hand
schrift van dit sonnet in reproductie leesbaar afge
drukt in het Algemeen 1 landelsblad van 29 april 
1961, in een lijd toen wetenschap en onderzoek 
zèlf nog nieuws waren. 
Een van de drie in 1961 door de UB Amsterdam 
verworven l lugcniana werd inmiddels uitgegeven in 
de editie Tuyn man-Zwaan van I loofts Gcdichte11 
Poor l/uygcns, Amsterdam 1968 (Proeven dl. 2), p. 
45-48. lluygens' afschrift van 1 loofts Behouden 
reis (Trompetter van Nept11i11) met aan de andere 
kant de autograaf van l luygens' antwoord-sonnet 
(;1rio11s zwanen-treur), dat onder signatuur G e 9 
berust, zal worden besproken in de afzonderlijke 
uitgave van de tussen Hooft en l luygens begin 
1621 gewisselde sonnetten: zie l loofts Gedichten 
Poor l/11yge11s, p. 6. De derde Huygens-autograaf is 
het Vrij-dicht van 1627, lek doolde hijstersweghs 
(Worp, <led. Il, p. 170-174), dat thans onder sig
na! uur G e 10 berust. Dat het beschikbaar komen 
van een nieuw handschrift van dit gedicht van 
l luygens van belang is, ook voor Hooft, behoeft 
hier geen betoog meer. Wij volstaan met te ver
wijzen naar de bespreking van het 'fragment-Baur' 
op p. 3 in De nieuwe P C.Jlooft-editie en naar 
W.Gs llellinga in Maatstaf 4 (1956), p. 284-5 en 
291-4, herdrukt in /,essé11 in lezen, Hssays uit 12 
jaargangen Maatstaf, dl. 1, Den !laag 1967 (Ooie
vaar 221-3),p. 44-5 en 53-6. 


