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het 
Vlill 

I Het feit dat in vrijwel alle eevallen de opname van poizie ven 
Hooft in een liedboek of po;zie-verzamel in geen enkel opzicht 
als een publicatie van de auteur ~rnlf gez.ien kan worden, noopt 
tot herziening van de opvattingen over Hoofts eigen oordeel over 
(de verschillende redacties van) vele van zijn gedichten. Mede in 
verband hiermee dient tevens gesteld, dat een volledige uitgave 
naar de meest authentieke bronnen van de bewaard ven po~zie 
van een auteur in chronologische volgorde, zoals de editie 
Leendertz (-Stoett) van !looft, niet alleen geen literair-historisch 
beeld geeft van die po~zie, maar evenmin een beeld geeft van (de 
ontwikkeling van) het dichterschap van een auteur en dan ook slechts 
als verzameling van Atudiemateriaal kan worden beschouwd. 

II Niet all.een maken de keuze van het onderwerp van de e, 
het tij<'IBtip daarvan, èn het feit dat Hooft zijn plan 
Hugo df) Groot (mei 1618), de opz<'it van dit werk tot meer dan een 
1 vorstenspiegel', tot een politiek daad op dat moment ( • J.D.M. 
Cornelissen, en Taci , 1938); ook het met spoed ter perse 
brengen van we e n 1 de opdracht, en de aanbieding van 
presentexemplaren be 1626, dienen niet in de eerste plaats 
-passief- te worden verklaard uit de ge~ijzi politieke omstandig-
heden, maar -actief- alG een politieke stap op dät moment. 

III ~awel de sinds 1943 opvatt over het foneem in 
17e-eeuws Hollands voorzover deze zijn gebaseerd op de vermeende 
conetatering dnt Hooft de eliaie vtrn dr~ voor Anlm.i.t ründs 
omstreeks 1630 vermeed en dienovereenkoms ige wij ingen aanbracht 
in zijn gedichten voor de uitgave van 1636, als ook de tegenover 
deze opvattingen door F.de gegeven andere verklaring 
voorzover deze de veronderstelde vermijding en wijzi door 
Hooft betreft, berusten op een misverstand en het achterwege blijven 
van een onder?.oek naar de :feiten~ 

F.de Tollenaere, in: TNTL 75 (1957), 
p. 1 '1 9-1 i+Li-. 

IV Bij de trnnslitteratie van handschriftelijke bronnen als onderdeel 
van de ecdotiek, dient ten aanzien van de problematiek van het onder
scheiden van de afzonderlijke opbouwelementen van schriftelijk taal
gebruik uit de 1he en 1?e eeuw, het inzicht voorop te staan dat "hoe 
vaster in het gehele systeem van schriftelijk taalgebruik de eenheden 
ale onderscheidenlijke eenheden verankerd zijn, hoe groter vrijheid 
zich de d66rschrijvende pen kan veroorloven in het maken van grafische 
verbindingen daar wanr binnen het taal eem geen e k~n zijn van 
twee tot 0én "versmo1trm 11 taalvormen, re specti1t:vEüi ;jk hoe groter vrij-
heid in het maken van onderbrek n daar waar geen sprake k~n zijn 
vim een :in tweeën gencheiden taalvorm. 11 

l~ p.21 in de ui tgave-196B van Hoofb3 .. G"....;e..;..;,;;;;._;.;.;;;..;.," . ..;.~ •.• -·~··-··~·····"·······''··'·"'·"--". 
P.Tuynman en F.L.Zwaan, Verh.Kon.Ned. 
No. 4. 



V Ten onrechte wordt Kilianus' E.ty]tlolo.~i.c.urp_ Teu tonic~}illILl;l~- vnn 
1599 CTebruikt als lexicografische bron zonder de keuze die de door 
hem genoteerde voces vertegenwoordigen te interpreteren binnen de 
groepering in lemmata en de danrmee gegeven etymologische doelstel
ling en strekking van ~n de keuze der voces in de keuze der bijge
voegde (Neo)latijnse aequivalenten. 

VI M.et z1Jn vermaan 11 ne fallare cum magno Erasmo" inzake de oordeel
vellingen van Seneca over Ovidius' en van anderen over Seneca's 
stijl, waarbij in het eerste geval Seneca rhetor, in het tweede 
deneca philosophus in het geding is, is Vossius onbillijk tegen
over Erasmus" 
Gerardi Ioannis Vossii Commentariorum rhetori_c_o;r~m.2 _ s_ive oratoria.rum 
institutionum libri sex, tertia editio, lib. V, De echematibus, 
cap. 2, titulus 5-·(in fine). 

VII De wijzigingen in de volgorde van verschillende onderdelen van 
Erasmus' De durljci __ coEi.a rerum ac verborum, aangebracht in de 
eerste herziene uitgave bij Matthias Schurer in 1514, vormen een 
sterke aanwijzing dat de kopij voor de editie priceps van 1512 
bestond uit enerzijds gedeelten van een oudere opzet en anderzijds 
toen recentelijk toegevoegde gedeelten, althans dat de kopij voor 
een deel berustte op vroegere concepten. 
Tesamen met andere aanwijzingen wettigt dit de formulering dat er 
geen gronden zijn voor het vermoeden dat Erasmus in 1511 niet meer 
over een manuscript .van zijn vroegere opstel van pe copia beschikte. 
Vgl. J.D.Tracy, On the com osition dates of seven of Erasmus' 
writin6s, in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 31 19 9), 
p.360, die overigens Allen een stelliger opvatting toeschrijft dan 
diens opmerkingen toelaten. 
De eerste twee eronden die Tracy p.360-361 aanvoert voor de opvatting 
dat de versie van Erasmus 1 De. co.E_i.~ zoals die voorkomt in de edi tio 
princeps van 1512, "represents the original manuscript as revised in 
1508 or 1512", en die betrekking hebben op de J\dagi~ en op de onder
scheiding tussen ~~emEl~ en parab9~a~, zijn echter onjuist. 

VIII In zijn brief aan Battus van 2 mei 1499 (Allen, 9Eus BEJ?.~ 1 nr. 95) 
voegde grasmus aan de belofte "Opus de conf:i.ciendis epistolis ••• 
ad te mittetur ••• " toe: "De Copia, de Amplificationibus, de 
J\rgumentationibus, de Schematis adiicietur." (r. 33-36). Deze 
'titels' zijn te identificeren als de verschillende onderdelen 
van de eerste opzet van wat later als geheel onder de titel De 
.duElici CC!P.ia re rum ac ve;rborum door hem werd uitgegeven. 
Bij .Q.e •.. am;elif_icationibus is daarbij in geen geval te denken aan 
het 1 hoofdstuk 1 Do amElifica~ in 1?,e conscribe~1dis el?i~olis, 

noch aan de nona dilatandi ~ (amplif.icatic~) in De rerum c~zi.a_, 
maar aan het eerste ontwerp van het geheel der eerste tien dilatandi 
en locu.PJ.etan~i-~~ in De co;eia" (Contra J .-C"Margolin in de -
inleiding bij De conscriben_dis e~~~toli~ in Erasmi p~a omnia, 
dl. I, 2, i'1msterdam 1971, p.1"'bî:) 
Met het g<Cbruik van de benaming ~ _arn:e.~ificationibus voor dit geheel 
sloot Erasmus in 1499 nog aan bij de middeleeuwse terminologie. 



IX Dé0 door lh1é1rdt 1Hu11:;<!wczeu Nl door Gallo op t':Otnni:i..ge punten nader 
besproken aansluiting van hot rnarnwerk van Eranrnun' De a 

bij de middeleeuwse traditie zoala 
vond üt neoL!'ry de Vinnauf' i:; 

to<.~ bijcnclrEqr,en \te we'/,(~nli,jke :t 
-~··--·-~··-·--·~"·-·-breng c n di '~ De c n in het on 1~ 

hei:~ft \)ij ~·.in eoordeling vnn llc~t feit 
para11el l.en 7.i jn mrn te 1,rij '~en met dé) m:i ddelecuwrrn 
als rechtRtreekc met de klassieke rhetorica,geen 
d~~ze inhoudelijke 1rnrn:ié!UW:i.ng. 
1\an d(') plnntG toegewez,~n aan ._" ... ".,_. __ ""_ ..• " .. "~. 
c:een argument worden ontle 
-ook overir~ç~nr; éwnvc:chtbnre-, conc1unies alB 
vermelde opvHttingen. 
0. J • .:elhnrd t, r11 dia<~Vé.Ü 
Pu h 1 ic H t ion n o f ----------·····-··-""··-·--"-···-"··~-·--

P•7.39-'?ltlf. 
F;.Gal1o, 

X Het feit dat de 
o develop 

kan 
rmuleercle, 

de~ op p.159 

pr<~cep a, the third, etc., mny" not "be explained by the 
author' n rather haphazard methodB of org~;nizing rnaterial", maar 
getuigt van de zorgvuldige materiaalverzameling en -ordening en van 
de weloverwogen opbouw van de praktische leidraad die dit leerboek 
beoogde te bieden voor progymnasmata bij, dus als onderdeel, geens
zins ter vervanging van het onderwijs in de klassieke rhetorica. 
De ondergeschikte plaats door Erasmus toegemeten aan in de 
zin va.n .~,ocu;e1.c;..~a~J~2.. in de beoefening van de~ drie 
ale onderwezen in dat onderwijs, kan men leren kennen 

d (Allen, dl.X). 
D.Hix, 

--, 

XI De door Hix op externe in acht genomen reserve ten aanzien 
van de toevoegingen en in de Froben-editie van 1534 van 
EraGmtrn 1 De dat "it iB possible that 
Enrnrnu.s ons rrwelf", kan door een 
filologische rmnlyne vrm clc1 ver1:1preide toevoegingen en w1Jzigingen 
en van de toegevoegde fo lae ~waartoe onder meer de tracering van 
de herkomst der klassi e c taten in ei~entijdse bronnen behoort-), 
worden geprecie;er'rd: bij een deel 1s er geen, bij een ander deel 
alle reden tot twijfel. 
H. n. Hix, 2'he ~di tioE!2_.5?f.:..Ji!t:~em1.l~!~_Qe copia 9 in: ~)tudi es in 
Ph 11 oio gy 1+3T194w , p. 5 9ff". 

XII Het meent essentiële ver.:;chi1 tirnnen (kritiek ~rn hermeneutiek van) 
de neofilolop;ie en de 11 Al tph ilologien als wc tenschappel:ijke disc ipli
nes flpruit niet vo<1rt u:i.t h<~t vert>chil in historit1ch object (-ook al 
is het zo dat het bereik dezer disciplines zijn imperatieve grenzen 
vindt in de omvang van de betrokken vakgebieden-), maar uit het ver
schil in doelstellingen, methoden en technieken zoals deze worden 
gedicteerd door de aard van de overgeleverde bronnen en de aard van 
hun overlevering. 

a 


