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In deze bijdrage staat de briefcultuur in de vroegmoderne tijd centraal. De epistolaire 
praktijk blijkt in hoge mate samen te hangen met de inhoud van destijds voorhanden 
zijnde brievenboeken, zowel voor het Latijn als voor het Nederlands. Aan de hand van 
gebruikte beleefdheidsstrategieën wordt deze samenhang nader onderzocht binnen het 
kader van Watts (2003). Veel van het beleefdheidsbetoon blijkt gestandaardiseerd te 
zijn. P.C. Hoofts brieven vormen daarop geen uitzondering. 

1 Inleiding: oude brieven 
In het huidige decennium valt er zowel internationaal als binnen Nederland een sterk 
toenemende belangstelling te signaleren voor allerlei aspecten van de briefcultuur uit 
oudere perioden, met name uit de vroegmoderne tijd, en daarbinnen vooral de zeven-
tiende eeuw. Met grote regelmaat worden wetenschappelijke congressen over dit on-
derwerp georganiseerd, tentoonstellingen ingericht, tekstedities uitgegeven en studies 
gepubliceerd. Voor de Engelstalige cultuur is het algemene beeld wat rijker gescha-
keerd met bijvoorbeeld Fitzmaurice’s The Familiar Letter in Early Modern English uit 
2002 of de indrukwekkende tentoonstelling Letterwriting in Renaissance England in 
The Folger Shakespeare Library (Washington DC) in 2004-2005 met daaraan gekop-
peld de unieke uitgave van John Donne’s brieven (Hester e.a., 2005), maar ook te on-
zent zijn er spraakmakende voorbeelden aan te wijzen, waarbij de tweedelige geanno-
teerde editie van Huygens’ correspondentie over muzikale onderwerpen door Rudolf 
Rasch (Rasch, 2007) toch wel de kroon spant. Wie de moeite neemt de oogst van deze 
jaren wat nader te bezien, komt echter al snel tot de slotsom dat thema’s gerelateerd 
aan taalbeheersing (in de ruimste zin opgevat) in dit domein sterk ondervertegenwoor-
digd zijn en dat onderzoek naar beleefdheidsverschijnselen – hoezeer ook in het oog 
springend bij brieven uit achter ons liggende tijdperken – nog maar incidenteel ter 
hand is genomen (zie Bax & Streekstra, 2002, 2003). 
 De stap van de hedendaagse taalgebruikspraktijk, te zien als present level, 
naar die van de vroegmoderne tijd, een previous level, is nogal gecompliceerd waar het 
de invulling van parameters betreft bij dit soort schriftelijke communicatie, maar op-
merkelijk genoeg zijn er ook duidelijke parallellen.  Eén punt van overeenkomst vormt 
het ‘knippen, kopiëren en plakken’, een aspect dat thuishoort binnen het grotere aan-
dachtsgebied van het gebruik van pasklaar opgeslagen formuleringen. Wat nu door 
middel van de digitale media voor velen de praktijk van alledag is geworden, was 
eeuwen geleden, zij het technisch minder geavanceerd, ook al aan de orde en wel in de 
vorm van het gebruik van ‘brievenboeken’. Bij het concipiëren van brieven speelden 
deze brievenboeken een belangrijke rol, niet alleen door het beschikbaar maken van 
standaard tekstmodellen, maar ook door het aanreiken van fraseringen, formuleringen 
en op de diverse contexten afgestemde varianten, inclusief complete voorbeeldbrieven. 
Op basis van geselecteerd materiaal dat in overeenstemming was met de vereiste mo-
dellen, genres en stijlen kon men via ‘knippen, kopiëren en plakken’ tot een bruikbare 
(virtuele) ‘tussenversie’ (op een mentaal ‘clipboard’) komen die vervolgens met al dan 
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niet belangwekkende ‘extra’s’ van eigen inbreng tot een geschikt eindproduct kon 
worden afgewerkt. De mate waarin het brievenboek bepalend kan zijn voor de uitein-
delijke versie is variabel: soms volstaat het vervangen van alleen wat concrete aandui-
dingen, soms moet er ingrijpend worden herzien of aangevuld. Maar vooral themabe-
handeling en register vormen de kern van de overdrachtsactiviteiten. Enige gelijkenis 
met de zogenoemde ‘bouwstenenbrieven’ (waarover in de twintigste eeuw ook advies-
literatuur geschreven is) treedt hier zeker aan de dag, maar de productiecontext van 
(moderne) bouwstenenbrieven en de literatuur hierover is veel sterker systeemgericht 
met een duidelijke focus op tekststructuur. ‘Oude’ brievenboeken zijn veelomvattender 
dan hun moderne tegenhangers en bevatten complete retorica’s, maar vertonen ook 
grillige keuzes in het illustratiemateriaal. Vanuit het perspectief van het brievenboek 
bezien, gaat het proces stapsgewijs telkens naar the next level. Ook wanneer het brie-
venboek niet fysiek werd geraadpleegd, maar uit het hoofd min of meer routineus con-
form het brievenboek werd gewerkt, is de grondslag van het epistolaire eindproduct 
nog steeds enigszins traceerbaar. In onze bijdrage willen wij wat gedetailleerder in-
gaan op de samenhang tussen de inhoud van brievenboeken en de epistolaire praktijk, 
waarbij we één facet centraal zullen stellen: het gebruik van beleefdheidsstrategieën. 
Vooral de vraag in hoeverre eminente taalgebruikers in de zeventiende eeuw in hun 
correspondenties al dan niet overeenstemming vertonen met de briefconventies zoals 
neergelegd in deze brievenboeken zal daarbij aan bod komen. 

2 Beleefdheid en face-work in briefwisselingen 
Sinds de vroege publicaties van Goffman (1955, 1956, 1967) vindt de discussie over 
beleefdheidsverschijnselen doorgaans plaats binnen kaders die bepaald worden door 
begrippen als ‘interaction order’, ‘face-work’ en ‘interpersonal rituals’, waarbij in het 
laatste geval nog een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘presentational rituals’ en 
‘avoidance rituals’. Volgens Goffman worden alle vormen van face-to-face gedragin-
gen geleid door “the ritual order” (1967) oftewel “the interaction order” (1983; cf. 
Drew & Wootton, 1988), met inbegrip van het nodige face-work van de kant van de 
betrokkenen. Face-work “serves to counteract ‘incidents’- that is, events whose sym-
bolic implications threaten face” (Goffman, 1967, p. 12) en brengt een repertoire van 
gezichtsbeschermende handelingen met zich mee in de vorm van (non-)verbale “acts 
through whose symbolic component the actor shows how worthy he is of respect or 
how worthy he feels others are of it” (1967, p. 19). Goffman ziet deze gezichtsbe-
schermende handelingen als “interpersonal rituals” (1967, p. 57), waarbij men tijdens 
de interactie iets naar voren kan brengen (“presentational ritual”) of kan trachten te 
voorkomen dat iets belastends manifest wordt (“avoidance ritual”) om de gewenste 
verhouding te creëren (1967, p. 62 e.v.). 
 Zoals bekend hebben Brown en Levinson de denkbeelden van Goffman over 
face-work omgebogen in de richting van een uitgewerkte universele taalkundig geori-
enteerde theorie over beleefdheid. Volgens hen (Brown & Levinson, 1978, 1987) is 
beleefdheid het gevolg van het streven van sprekers om zogenoemde gezichtsbedrei-
gende handelingen (‘face-threatening acts’: FTA’s) zoveel mogelijk te neutraliseren, 
waarbij strategieën worden ingezet met het doel het ‘negatieve’ of ‘positieve’ gezicht 
van de hoorder te beschermen wanneer FTA’s onvermijdelijk zijn. Deze zienswijze 
heeft weliswaar aanleiding gegeven tot veel vervolgonderzoek, maar heeft op een aan-
tal punten ook ernstige kritiek ontmoet (zie O’Driscoll, 2007, p. 466 e.v.). Het meest 
wezenlijke punt betreft het problematische samenvallen van beleefdheid met face-
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work. Richard Watts, wiens theoretische opvattingen wij hier verder zullen volgen, 
formuleert het aldus: “what Brown and Levinson offer is […] a theory of facework, 
rather than a theory of politeness” (2003, p. 97). Watts’ benadering brengt daarentegen 
met zich mee, dat binnen de geldende ‘interaction order’ beleefdheid en face-work 
gezien moeten worden als afzonderlijke fenomenen. Standaard face-work, door Watts 
aangeduid als “politic” (d.w.z. in relationeel opzicht op ongemarkeerde wijze “pas-
send”), behelst (non-)verbaal gedrag “which the participants construct as being appro-
priate to the ongoing social interaction” (Watts, 2003, p. 276, cf. Watts, 1989). Be-
leefdheid en onbeleefdheid hebben daarentegen betrekking op afwijkingen van ‘poli-
tic’ gedrag, aangezien bij dit soort gedrag kenmerken aan de dag treden die de stan-
daardhandelwijze afbuigen in de richting van (potentiële) (on)beleefdheid (Watts, 
2003, p. 241). Beleefd taalgebruik kan zodoende worden opgevat als ‘verdergaand 
dan’ wat vereist is door de interaction order (“overdoing it” in de terminologie van 
Watts), terwijl onbeleefdheid juist gekenmerkt wordt door ‘minder dan’ wat is vereist 
door de interaction order (“underachieving”).  
 Om vast te stellen of binnen een bepaalde interaction order sprake is van 
(on)beleefdheid kan men oordelen ontlokken aan taalgebruikers. Het spreekt vanzelf 
dat in historische contexten dergelijke procedures niet mogelijk zijn. De vaststelling 
van wat destijds precies ‘politic behaviour’ was, is zeker niet eenvoudig. Voor de be-
oordeling van een eventueel ‘in excess’ of ‘below par’ in historische documenten, in 
ons geval correspondenties uit de zeventiende eeuw, moet men zoeken naar alternatie-
ve informatiebronnen. Watts geeft zelf de suggestie dat onderzoekers zich zouden 
kunnen richten op “points of dispute and struggle [over (im)politeness] in past exem-
plars of verbal interaction” (2003, p. 262). Met betrekking tot het traceren van episto-
laire beleefdheid die het niveau van gewoon face-work te boven gaat, is het niet per se 
nodig in historisch materiaal op zoek te gaan gedocumenteerde meningsverschillen 
over kwesties rond beleefdheid. Een heel bruikbaar alternatief vormt de vergelijking 
van de stand van zaken zoals die uit de brievenboeken van die tijd zichtbaar wordt met 
de gegevens uit de correspondenties. Onze werkhypothese luidt dan ook dat brieven-
boeken de toenmalige ‘standaard’ van epistolaire beleefdheid vertegenwoordigen; 
anders gezegd: ze geven inzicht in het ongemarkeerde verwachtingspatroon ten aan-
zien van ‘politic behaviour’. Dat brievenboeken hier minder geschikt zouden zijn 
vanwege hun (al dan niet) normatieve aard, valt te betwijfelen. Natuurlijk kennen der-
gelijke werken een normatief aspect, maar we hebben de sterke indruk dat de inhoud 
ervan voortkomt uit observaties afkomstig uit de gebruikspraktijk. We sluiten ons dus 
aan bij Nevala’s stelling waar het de descriptieve status van deze boekwerken betreft. 
In het kader van het gebruik van aanspreekvormen stelt Nevala vast: “[…] especially 
in the seventeenth century the function of manuals as a tool describing the established 
practice was more important than setting a norm” (2004, p. 290). 

3 Epistels en brievenboeken in soorten 

3.1 Inleiding 
Brieven uit de vroegmoderne tijd vormen geen homogene categorie en de overgelever-
de brievenboeken uit die periode zijn dat evenmin. Bij het bezien van het ‘format’ van 
de zeventiende-eeuwse brief is het dienstig onderscheid te maken tussen verschillende 
soorten brieven, elk met een eigen achtergrond. Vanuit de humanistische traditie is er 
de Latijnse brief. De bijbehorende brievenboeken hebben een internationale bekend-
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heid en sommige auteurs ervan, zoals Erasmus, staan als cultuurdrager op eenzame 
hoogte. De opkomende belangstelling voor het gebruik van de landstaal in de Renais-
sance geeft de Nederlandstalige brief als volwassen genre vanaf ongeveer 1600 een 
grote vlucht en de eraan gerelateerde brievenboeken laten zien dat het hele spectrum 
bestreken wordt, van ‘hoog’ tot ‘laag’ wat het beoogde niveau betreft. Ambtelijke 
brieven kennen een eigen schrijftraditie, vertonen een wat strikte vormelijkheid en 
hebben eveneens een link met modellen uit brievenboeken. 

3.2 Humanisten onder elkaar: Latijnse brieven 
Onder geletterden en vooral die van een humanistische signatuur had de Latijnse brief 
gedurende de zestiende eeuw een vrijwel onaantastbare status. Na de eeuwwisseling 
ondervond dit type brief geduchte concurrentie van de Nederlandstalige variant. Som-
mige auteurs, zoals Caspar Barlaeus, bleven consequent Latijnse brieven schrijven, 
maar andere, zoals P.C. Hooft, legden zich vooral toe op epistels in het Nederlands. 
Een briefschrijver als Constantijn Huygens was op beide fronten ongeveer even actief, 
maar schuwde, overigens net als Hooft, ook andere talen niet. Om een beeld te verkrij-
gen van de state of the art kon de modale of onwennige briefschrijver zijn licht opste-
ken bij Erasmus, die er twee werken over schreef, waarvan De conscribendis epistolis 
(1522) verreweg de bekendste was naast een eerder werk uit 1520. De conscribendis 
epistolis is weliswaar een relatief vroeg werk, maar geeft blijk van een moderne visie 
die ook gedurende de zeventiende eeuw weinig aan actualiteit zou inboeten. Een aan-
houdende stroom van edities bevestigt dit beeld. Ook Juan Luis Vives met een, curieus 
genoeg, gelijkluidende titel (Vives, 1537) kwam voor de geïnteresseerde briefschrijver 
in aanmerking, evenals Georgius Macropedius, alias Joris van Lanckvelt, die in 1576 
zijn Methodus de Conscribendis Epistolis uitbracht, waarvan tot het midden van de 
volgende eeuw nog tien herdrukken zouden verschijnen, de laatste in 1649. De ver-
maarde humanist Justus Lipsius publiceerde in 1591 zijn Epistolica institutio, een 
brievenboek op humanistische leest geschoeid dat in de decennia daarna met graagte 
werd geraadpleegd in diverse elkaar opvolgende drukken. De in de brievenboeken 
gegeven aanbevelingen, modellen en voorbeelden vonden hun weg in tal van sociale 
netwerken. Macropedius’ Methodus werd bijvoorbeeld door een reeks generaties leer-
lingen van de Latijnse school als lesboek in West-Europa gebruikt, terwijl Lipsius zijn 
epistolaire opvattingen in de praktijk bracht in briefwisselingen met meer dan 700 
correspondenten (Mout, 2001, p. 14). De gebruikspraktijk van schrijvers van Latijnse 
brieven is zeker ook in de zeventiende eeuw in hoge mate geënt op de standaard van 
bovengenoemde brievenboeken. Ze zijn gezaghebbend, niet alleen vanwege de status 
van de auteurs, maar ook omdat deze auteurs – zich verzettend tegen de laat middel-
eeuwse standpunten van de dictatores (Kristeller, 1979, p. 23-24) – teruggrijpen op de 
zo bewonderde klassieken (Cicero, Quintilianus) en daarmee aansluiting vinden bij het 
streven naar het verder vormgeven van de culturele idealen van destijds. Bij de perio-
disering van deze culturele idealen dient men uiteraard te bedenken dat het humanis-
tisch-renaissancistisch gedachtegoed zich manifesteert in betrekkelijk grote verbanden 
in de tijd en dat het Latijn en het specifiek gebruik ervan, anders dan de volkstaal, na 
een initiële opleving in de zestiende eeuw relatief weinig dynamiek blijven vertonen. 
 Het behoeft geen betoog dat de Latijnse brief een elitair genre vormde; zoals 
gezegd, werd hij gebruikt door geletterden, in de periode van de vroegmoderne tijd 
met name penvoerders in maatschappelijk en cultureel hogere posities. Corresponden-
ties speelden zich af binnen netwerken van veelal ‘gelijkgestemden’. Het gebezigde 
briefmodel kende één gestandaardiseerd ‘format’ (hieronder te zien bij brief 3) en een 
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moderne variant (brieven 1 en 2); de tekstuele opbouw volgde inhoudelijk de klassieke 
retorica. Qua stijl is er aansluiting bij de stijlidealen van gezaghebbende auteurs uit het 
verleden, opnieuw tot leven gewekt door Erasmus c.s., met daarbij oog voor bijvoor-
beeld ‘brevitas’ (beknoptheid) en ‘claritas’ (helderheid). Twee voorbeelden van Latijn-
se brieven (achtereenvolgens nrs. 2987 en 3003 uit Rasch, 2007) kunnen illustratief 
zijn; ze zijn van Huygens aan Ban en omgekeerd, beide geschreven in het voorjaar van 
1642 en handelend over muziek, hun gezamenlijke interesse. De sociale verhouding is 
enigszins asymmetrisch (Huygens maatschappelijk ‘hoger’, Ban ‘lager’).1 
 

1. Bannio. 
Dum insistis tu proposito, vir amplissime, et in me dirigis arcum, cujus ego 
praevisos ictus diu est cum expectans expectavi, ecce quam in itinere non 
‘cantas vacuus coram latrone viator’. […] 
Hoc te monitum per occasionem volui, atque ut amare me constanter pergas, 
vir doctissime, qui te constantissime diligo. Vale. Hagae-Comitis, III Calen-
das Majas MDCXLII 
[Aan Ban. 
Terwijl u zich op uw plan toelegt, [zeer] edele heer, en uw boog op mij richt, 
waarvan ik de voorziene treffers al lang geleden vol verwachting afwachtte, 
let toch op dat u niet onderweg ‘zingt als een reiziger die platzak tegenover 
de rover staat’. […] 
Deze waarschuwing heb ik u nu willen geven, opdat u ook doorgaat aan mij 
te denken, [zeer] geleerde heer, zoals ik doorga met u te waarderen. Vaar-
wel. Den Haag, 29 april 1642] 

 
2. Vir nobilissime, 

Ecce libri, quem sub manibus habeo, indicem singulis capitibus respon-
dentem. Ordinem et connexionem materiae ex argumentorum continuâ pro-
positione inspice; et si quid additum, demptum aut mutatum velis, significa. 
[…] 
Interim omnia felicia precor, et, ut me solito amore prosequare, animitus 
rogo. Vale.  
Harlemi, VI Kalendas Junias MDCXLII. 

Tuus servus 
Jo. Alb. Bannius, 1642 

  
[[Zeer] Edele heer, 
Ziehier van het boek, waaraan ik werk, de inhoudsopgave van de afzonderlij-
ke hoofdstukken. Zie hoe de volgorde en de samenhang voortkomen uit één 
doorlopende redenering, en  geef het aan als u denkt dat er iets toegevoegd, 
weggehaald of veranderd moet worden.[…] 
In de tussentijd wens ik u het beste toe, en vraag u dringend mij in uw 
gewone goedgunstigheid te behouden. Vaarwel.  
Haarlem, 27 mei 1642. 

Uw dienaar, 
Joan Albert Ban, 1642] 

 
Alvorens in te gaan op beleefdheidsverschijnselen lijkt het ons dienstig kort in te gaan 
op het gebruik van tu/tuus en u/uw. Wanneer we het Latijn en het Nederlands bezien 
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vanuit de optiek van het T/V-onderscheid zoals ingevoerd door Brown & Gilman 
(1960), is het van belang vast te stellen dat alleen het (moderne) Nederlands een keuze 
vereist tussen T- of V-vormen. Het Latijn kent uitsluitend de ongemarkeerde vorm 
(zoals in tu, te, tuus), waarmee zowel u als jij kan overeenstemmen. De vertaling van 
Rasch (2007) met gebruik van V-vormen komt ons hier als de meest wenselijke voor, 
omdat deze het beste aansluit bij de algehele context en de verdere woordkeuze binnen 
het gebruikte register. 
 Wanneer wij nu het beleefdheidsbetoon in beide brieven bezien, kunnen we 
constateren dat beide scribenten zich houden aan de gebruikelijke standaard, zoals die 
ook in de brievenboeken wordt uiteengezet. De gemakkelijk te herkennen toespeling 
op Juvenalis in het kleine citaatje (brief 1) past in het streven naar elegante geletterd-
heid, geheel conform Erasmus en Vives. Huygens’ bondige aanhef (‘Bannio’) past in 
de stijl van de brevitas evenals het eenvoudige ‘Vale’ aan het eind, dat kenmerkend is 
voor veel humanisten. Met ‘Vir amplissime’ en ‘vir doctissime’ brengt Huygens 
weliswaar zijn achting onder woorden, maar het is geen afwijking van het reguliere 
‘politic behaviour’; talrijke voorbeelden uit brievenboeken (en Latijnse corresponden-
ties uit deze periode) laten zien dat deze woordkeus ‘passend’ is. De expliciet ver-
woorde waardering in de laatste bijzin heeft hier geen pregnante betekenis, maar is wel 
degelijk functioneel. Immers, eraan voorafgaand in dezelfde zin waarschuwt Huygens 
Ban en koppelt daar ook een aansporing aan vast, zodat een duidelijke FTA ontstaat 
die geneutraliseerd dient te worden. Met diligo (dat letterlijk ‘hoogachten’, ‘waarde-
ren’ betekent) verschaft Huygens de nodige compensatie waardoor de balans op het 
punt van ‘politic behaviour’ wordt hersteld. In termen van Watts’ model in deze brief 
dus geen face-work dat ‘in excess’ is. Van zijn kant doet Ban hetzelfde in brief 2, met 
dien verstande dat hij wat hoger inzet in de interaction order, overeenkomstig de door 
hem zo gevoelde asymmetrie in de sociale verhouding. Alleen een ‘Vale’ werd kenne-
lijk wat mager geacht, ‘omnia felicia precor’ nog steeds niet genoeg, maar de dringen-
de wens in Huygens’ gewone goedgunstigheid behouden te blijven, moet Ban als ade-
quaat zijn voorgekomen. Zichzelf als dienaar aanmerken (‘Tuus servus’) past daarbij. 
In deze formuleringen toont Ban zich een navolger van de geldende conventies (die 
ook in brievenboeken te vinden zijn) zonder zichtbaar af te buigen in de richting van 
‘overdoing it’. Hij gaat dus niet (of nauwelijks) verder dan wat vereist is door de inter-
action order. 
 Wie in zeventiende-eeuwse briefwisselingen op zoek gaat naar formuleringen 
met beleefdheidsbetoon dat verder lijkt te gaan dan standaard face-work, komt al snel 
uit bij fraseringen die op ons nu als sterk overdreven, zo niet bizar, overkomen. We 
hebben dan - naar verwachting - te doen met afwijkingen naar boven, dus ‘in excess’ 
met betrekking tot de gangbare norm (ook volgens de brievenboeken). Zulke formule-
ringen zijn hyperbolisch van aard (Burke, 2000), overbeleefd en voorzien van over-
vloedig gebruik van zogenoemde ‘negatieve beleefdheid’ (Brown & Levinson, 1987). 
De stilistische amplificatie die hier mede in het geding is, heeft meerdere functionele 
kanten: de overbrugging van la(a)g(er) naar ho(o)g(er) wordt gefaciliteerd, het spelka-
rakter wordt vormgegeven of de zelfrepresentatie wordt begunstigd. In het laatste ge-
val draagt het gedemonstreerde meesterschap bij tot het uitdragen van een ‘passend’ 
zelfbeeld. De amplificerende stijlmiddelen vinden hun aangrijpingspunt natuurlijk in 
de tekst van het middenstuk (de hoofdtekst van de brief), maar hebben ook effect op de 
aanhef en/of de groet (bewerking/uitbreiding) en de slotformulering (uitbreiding van 
‘Vale’). Het (overdreven) face-work is in zulke gevallen mogelijk dankzij de inzet van 
stijlmiddelen als abundantia (overvloedigheid), affectatus (gekunsteldheid), ostentatio 
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(gezwollenheid), copia verborum (rijkheid), elegantia, gravitas (ernst), complexe en 
ver doorgevoerde metaforiek, suavitas (bevalligheid) en venustas (geestigheid). Wan-
neer de upgrading van het register niet overeenstemt met de van kracht zijnde interac-
tion order, is er sprake van een afwijking in de richting van (over)beleefdheid. De mate 
waarin extra doseringen kunnen worden gegeven, is variabel en het is geboden nuan-
ces in face-work te determineren temidden van het standaardrepertoire, ook al lijkt dat 
laatste op upgrading. Het is evident dat het bepalen van het ‘normale’ ongemarkeerde 
gedrag in de diverse gebruikssituaties bijzonder lastig kan uitvallen en veel aanvullend 
onderzoek, met name op basis van brievenboeken, zal nodig zijn om per context de 
geldende standaard te achterhalen. De volgende brief van Barlaeus, geschreven in 
1647 aan Huygens (Blok, 1976, p. 126), illustreert de problematiek rond de analyse 
van historisch gesitueerd beleefdheidsbetoon. 
 

3. Nobilissimo viro D. Constantino Hugenio, Eq: Zulechemi et Zeelhemi Do-
mino etc. Caspar Barlaeus S.P.D. 
 
Nobilissime et multis nominibus praestantissime vir, Iam semestre est et 
ultra, ex quo piscibus omnibus fui mutior, alias ipsis ranis et vernis et aestivis 
loquaquior. Ita et silendi tempora nos manent et loquendi. […] 
Vale, vir maxime, et tuos saluta, etiam ubi occasio feret Nob. Dominum Vi-
cofortium. 
Amstel. XXII Nov. MDCXLVII 

  
[Caspar Barlaeus groet hartelijk de zeer edele heer Sir Constantijn Huygens, 
Ridder, Heer van Zuilichem en Zeelhem etc. 
 
Zeer edele en in zo veel opzichten hoogst excellente Heer, 
Voor meer dan een half jaar ben ik, anders spraakzamer dan de kikkers in het 
voorjaar, zwijgzamer geweest dan de vissen. Want zo is het: we hebben onze 
tijden van stilte en onze tijden van spreken. […] 
Vaarwel, hoogst excellente Heer, en groet uw gezin, en, als u de gelegenheid 
heeft, die zeer edele Heer Wicquefort. 
Amsterdam, 22 november 1647] 

 
Vanuit het perspectief van de 21ste eeuw lijken de gebruikte formuleringen sterk over-
dreven, zo niet zonderling, als men weet dat Barlaeus en Huygens goede vrienden wa-
ren die op voet van gelijkheid met elkaar omgingen. Niettemin is het surplus aan be-
leefdheid tamelijk beperkt als men de toenmalige gebruikspraktijk zoals gereflecteerd 
in andere correspondenties en brievenboeken als maatstaf neemt. De begroeting van de 
adressaat (Huygens) door de adressant (Barlaeus) is min of meer standaard, hoewel 
alleen S.P.D. (voor: ‘Salutem plurimam dicit’) ook had kunnen volstaan. Het vermel-
den van titels en kwalificaties is weliswaar niet noodzakelijk, maar ook niet uitzonder-
lijk, zelfs niet onder bevriende correspondenten. Het gebruik van de elativus – de abso-
lute superlatief om hier een hoge kwaliteit aan te duiden: ‘Nobilissimo’ – is in feite 
voorgeschreven binnen de interaction order; de stellende trap zou hoogst gemarkeerd 
overkomen, en een onmiskenbare indicatie opleveren voor ‘underachieving’. Brieven 1 
en 2 lieten al eerder zien dat elatieven zeer frequent worden gehanteerd. Het stukje 
“multis nominibus praestantissime” in de aanhef is wel een extra aanzet richting be-
leefdheid; ‘politic behaviour’ kan het ook goed zonder deze toevoeging stellen. De 
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hoofdtekst opent met een indirecte verwijzing naar de Adagia van Erasmus. Dit stijl-
bloempje is niet alleen heel toepasselijk hier, maar tegelijk een uiting van beleefdheid, 
omdat de lezer van de brief kan concluderen dat de schrijver ervan uitgaat dat hij met 
een erudiet man te doen heeft die in staat is zulke reminiscenties te herkennen. Het 
geïmpliceerde eerbetoon is groter dan dat in brief 1, omdat het verhulde karakter van 
de verwijzing een groter beroep doet op de kennis van de lezer dan het openlijke citaat. 
De afsluiting van brief 3 heeft nog een toevoeging bij ‘Vale’ die niet ongebruikelijk is 
voor zover een element uit de aanhef wordt gespiegeld. “Vir maxime” is, net als het 
tweede lid van de aanhef, zwaar aangezet. Dat Barlaeus’ brief qua face-work toch wat 
hybride is, blijkt ten slotte uit zijn verzoek iemand anders (namelijk Wickefort) van 
hem de groeten te doen. Dit laatste verdient overigens enig voorbehoud, omdat we 
onvoldoende hebben kunnen nagaan of de gepastheid van dit soort verzoeken histo-
risch anders zou kunnen liggen dan nu. 

3.3 Brieven en brievenboeken in de ‘landstaal’ 
Waren de Latijnse brievenboeken voor ‘gelijkgestemden’, de brievenboeken in de 
landstaal kennen zo’n homogene doelgroep niet. Het beoogde niveau verschilde nogal, 
van ‘hoog’ tot ‘laag’. Naast verschil in doelgroep was er ook verschil in achtergrond; 
sommige werken zijn grotendeels vertalingen of bewerkingen, andere gelden als oor-
spronkelijk. Ten slotte is er nog de factor van de invloed van Latijnse brievenboeken. 
Twee buitenlandse brievenboeken in vertaling hadden een behoorlijke bekendheid in 
de zeventiende eeuw: N. Breton Nederduysen briefdrager (1645), vertaald uit het En-
gels en bedoeld voor het laag/midden-niveau, en J. Puget de la Serre Fatsoenlicke 
zend-briefschryver (1651), vertaald uit het Frans en bedoeld voor het niveau mid-
den/hoog. Nederlandstalige ‘oorspronkelijke’ werken waren zeker zo gewild. De be-
langrijkste zijn H. Iacobi Ghemeene seyndtbrieven (1597) voor laagontwikkelden en 
D. Mostart Nederduytse secretaris (1635) voor een doelgroep met een hoog streefni-
veau. Wanneer we het aantal herdrukken van een brievenboek als maatgevend nemen, 
zijn deze werken zonder voorbehoud als populair aan te merken. Van Iacobi’s boekje 
verschenen in totaal 19 edities, maar ook de Fatsoenlicke zend-briefschryver van De la 
Serre werd vijf maal herdrukt, terwijl Mostarts Nederduytse secretaris vier maal op-
nieuw het licht zag, vanaf 1643 in een vermeerderde uitgave. 
 Zeventiende-eeuwse Nederlandstalige brieven vertonen wat de inrichting 
ervan betreft grote overeenkomsten met brieven in andere talen, met name het Frans en 
het Italiaans. De overgrote meerderheid van de brieven was ingericht volgens het stan-
daard briefmodel, een ‘format’ dat in alle brievenboeken als de geldende standaard 
wordt behandeld. Globaal bezien, is er een indeling in drieën: de aanhef, de hoofdtekst 
en een besluit dat zelf weer uit een aantal nauwkeurig bepaalde elementen dient te 
bestaan. Naast het standaard briefmodel kennen we ook het informele briefmodel voor 
huiselijke communicatie, waarin vooral het slot sterk versimpeld is. Het spreekt van-
zelf dat in het laatste geval het gebruikte register eveneens naar beneden is bijgesteld. 
Typerend voor informele brieven is het gebruik van directe aanspreekvormen (voor het 
Nederlands ghy, overigens niet te verwarren met het plechtige taalgebruik in moderne 
contexten), terwijl brieven volgens het standaardmodel juist gekenmerkt worden door 
epistolaire aanspreekvormen in de derde persoon van het type “Uwe Edelheid” (U.E.). 
Anderstalige pendanten van “Uwe Edelheid” treffen we in dezelfde mate aan in de 
briefcultuur van heel vroegmodern Europa, zoals bijvoorbeeld “Votre Altesse”, “Tua 
Nobilitas” en vele andere. 
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In de praktijk hebben sommige informele brieven nog trekjes van het standaardmodel 
behouden. In brief 4 (Van Tricht, 1979, nr. 1235), een eenvoudig briefje uit 1645 van 
Leonora Hellemans over dagelijkse dingen aan haar echtgenoot P.C. Hooft, is het slot 
simpel en syntactisch niet verbonden met de laatste volzin van de hoofdtekst, terwijl 
toch de hele brief lang de echtgenoot in de derde persoon, met ul (elders meestal ge-
schreven als U.L.: ‘Uwe(r) Liefde’) wordt aangesproken, minder formeel dan U.E., 
maar stilistisch op afstand van ghy (waarover hieronder meer). 
 

4. mijn liesten vriendt 
 
het is mij lief uijt ul brief teverstaen van den 5 deser dat ul de koertse verlaet-
ten heeft daer godt voor gheloeft moet sijn, wij hebben vandaeghe tot juf-
frouwe van der meijdens gheweest eetten die heel voldonde is […] 
Hier meede mijn lieve vrindt sal ul den heer bevellen die ick bidde gheven 
wielt wij malcanderen met lief moeghen sien 

ul dieswille ende gheaffecioneerde huijsvrow 
Leonora Hellemans 

 
[Mijn liefste man, 
 
Ik vind het prettig, uit je brief van 5 dezer te vernemen, dat de koorts je verla-
ten heeft, waarvoor God geloofd moge worden. Wij hebben vandaag bij me-
vrouw Van der Meijden gegeten, die erg aardig is. […] 
Hiermee, mijn lieve man, moge ik je de Heer bevelen die, bidde ik, geven zal 
dat wij elkaar behouden mogen weerzien. 

Je dienstwillige en liefhebbende vrouw 
Leonora Hellemans] 

 
Afgezien van de wat haperende spelling en interpunctie zou deze brief zo naast speci-
mens uit Bretons en Iacobi’s boeken gelegd kunnen worden, waar het voorbeelden van 
de eenvoudige briefstijl betreft. Leonora Hellemans lijkt binnen de interaction order 
(van intimiteit tussen echtelieden uit de hogere kringen) precies genoeg face-work te 
geven. Met “ul dieswille” is weinig mis: gelet op de epistolaire conventies is Uwe Lief-
de te verkiezen boven ghy. In de zeventiende eeuw is ghy, zoals zojuist opgemerkt, in 
de spreektaal het standaardpronomen (cf. Vermaas, 2002), maar in correspondenties 
binnen de betere kringen wordt deze aanspreking, ook al gaat het om een informele 
brief, niet wellevend genoeg geacht; in P.C. Hoofts briefwisseling, die hier als adstruc-
tie mag dienen, gebruikt Hooft ghy vrijwel nooit: zelfs zijn eigen zoon Arnout, op dat 
moment student te Leiden, krijgt als Wellieve Zoone, meestal U.E. (bijvoorbeeld Van 
Tricht, 1979, nr. 1318) en slechts heel sporadisch ghy (Van Tricht, 1979, nr. 1319). De 
directheid van de inhoudelijke mededelingen wijst op een zekere onbevangenheid, 
maar het Gode geloofd etc., dat een gefossiliseerde toevoeging lijkt te zijn, kan worden 
opgevat als een element dat mede face-work-bepalend is. De uitgesproken dienstwil-
ligheid van Leonora draagt uiteraard een ritueel-conventioneel karakter. De laatste 
volzin van de hoofdtekst (met sal ul den heer bevellen etc.) is eveneens volledig ritu-
eel-conventioneel en zo terug te vinden in de brievenboeken. In een eerdere brief aan 
Hooft (Van Tricht, 1979, nr. 1233) gebruikte Leonora exact dezelfde formulering. 
Deze briefbestanddelen zijn dus mogelijk voorwerp van (mentaal) ‘knippen, kopiëren 
en plakken’, maar de selectie als zodanig komt voort uit een juist begrip van de gel-
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dende interaction order. Dat het ‘knippen, kopiëren en plakken’ soms net iets te snel 
gebeurt, kan blijken uit het slot van nr. 1233, waar Leonora kennelijk per ongeluk rou-
tineus ue dienswielle gebruikt, ondanks het feit dat de hoofdtekst van de brief steeds de 
aanspreekvorm ul heeft. 
 De stap van brief 4 naar het epistolair oeuvre van Leonora’s echtgenoot is 
niet gering, maar in de correspondentie van Hooft (vrijwel altijd volgens het standaard 
briefmodel) ligt veel besloten dat vraagt om een gedetailleerde analyse. 

4 P.C. Hooft als casus 

4.1 Hoofts referentiekader 
Wanneer wij Hoofts brieven nader onderzoeken op het punt van beleefdheidsbetoon in 
relatie tot het beeld dat uit de brievenboeken oprijst, is het gewenst enkele contextuele 
gegevenheden in het oog te houden. Allereerst zal Hooft op de hoogte zijn geweest van 
inhoud en strekking van een aantal verhandelingen over ‘passend gedrag’ die destijds 
circuleerden in beschaafde kringen in vroegmodern Europa (Burke, 2000, p. 31). Daar-
naast hield hij ongetwijfeld rekening met de socio-pragmatische parameters en was hij 
zich bewust van de communicatieve scope. Bij de genoemde parameters kan men den-
ken aan het onderscheid tussen brieven aan hogergeplaatsten (bijvoorbeeld leden van 
de Staten-Generaal), ‘ondergeschikten’, intimi (bijvoorbeeld Huygens en Barlaeus) en 
familie. Bij communicatieve scope gaat het onder andere om verschillen tussen brie-
ven in de beroepsmatige sfeer, brieven aan zakenrelaties, aan sociale contacten met 
een algemene strekking of aan contacten met leden van de ‘inner circle’. Veel van de 
hier genoemde factoren bepalen de interaction order en het belang van brievenboeken 
is erin gelegen dat al dan niet ‘overdoing it’ of ‘underachieving’ – uitgaande van de 
diverse socio-communicatieve rollen - kan worden vastgesteld bij vergelijking van een 
bepaalde brief met een ‘matching item’ uit een brievenboek. 
 Hoofts referentiekader kan uiteraard niet gelijkgesteld worden aan één brie-
venboek; veel pleit er desondanks voor Mostarts Nederduytse secretaris als maatstaf te 
nemen. In Mostarts werk is de epistolaire retorica van Erasmus tot op grote hoogte 
geïncorporeerd, evenals de courante Franse opvattingen zoals bijvoorbeeld geformu-
leerd door De la Serre. De Nederlandse versie van De la Serre verscheen weliswaar in 
1651, maar de Franse tekst dateert van 1641 en de voorlopers van Le secrétaire a la 
mode zijn er al vanaf 1625. Franstalige brieven in het internationale verkeer, waar ook 
Hooft aan deelnam, zijn voor het overgrote deel conform de ‘formats’ zoals die door 
De la Serre werden aangereikt. Wat de situering in de tijd betreft is Mostart (1635) 
ideaal: het boek valt in een productieve periode van Hooft. Het richt zich tot de juiste 
doelgroep (elitair; hoog niveau) en behandelt ook (semi-)ambtelijk taalgebruik. Ten 
slotte is er nog een directe link met Hooft. In het werk zelf is namelijk een persoonlijk 
lofdicht van hem opgenomen, een sterke aanwijzing dat hij het boek goed gekend moet 
hebben. 

4.2 Duizend fraaie brieven 
Van de 1336 brieven in de editie-Van Tricht zijn er ongeveer duizend van de hand van 
Hooft zelf. Gelegd naast de ruim 300 pagina’s van Mostarts brievenboek biedt dit cor-
pus zeer veel gegevens die zich lenen voor analyse in het licht van de toen geldende 
opvattingen. Na bestudering van zo’n honderd brieven kunnen we concluderen dat de 
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door Hooft gehanteerde registers en beleefdheidsstrategieën vrijwel naadloos aanslui-
ten bij de inhoud van Mostarts Nederduytse secretaris. Alleen op het punt van subtiele 
nuanceringen en stilistische pronkstukjes overstijgt Hooft zo nu en dan even het niveau 
van Mostarts aanwijzingen. 
  De Nederduytse secretaris geeft een nauwkeurige beschrijving van alle as-
pecten van de brief volgens het standaardmodel, zowel op het gebied van de vormge-
ving (de samenstellende bestanddelen en hun functie) als op het terrein van tekstgenre, 
face-work en register in het verlengde van de socio-communicatieve rollen. Zo vinden 
we op p. 37 de indeling van de brief (bijvoorbeeld de “Aenschrijving” of de “Onder-
schrijving”), op p. 107 de juiste pronominale aanduiding bij verwijswoorden naar 
“uwer Genaede” (haer en niet hem) en op p. 303 de parallellie tussen formuleringen in 
“Groetenisse”, “Slot” en “Onderschrijving” (waarbij als voorbeeld de trits aller onder-
daenighste, gehoorzaam: en willigste telkens terugkeert). De titulatuur is een gewich-
tig punt, waaraan Mostart een omvangrijk appendix wijdt (“Tytelboexken”). Epitheta 
ornantia ter opluistering van de aanhef, maar vooral ook “eerwoorden” (“in plaats des 
woords u” gebruike men “teghens den Heeren Staeten Generael der Vereenigde Neder-
landen Uwe HO:MO:, oft Uwe doorluchtige Hooge Mogentheden” p. 302) passeren de 
revue. De socio-pragmatische parameter ‘hoog↔laag’ komt in detail aan de orde en 
wordt aardig geïllustreerd met het gebruik van Uwe(r) Liefde (p. 38-39). Wensen in de 
richting van hooggeplaatsten om hen tot iets te bewegen (dus met een FTA karakter), 
zo leert Mostart zijn publiek, dienen hoogst omzichtig te worden ingekleed. Nederig-
heid en het tonen van besef van eigen geringe waardigheid, schijnbaar “in excess” qua 
face-work in Watts’ model, behoren aldus in menig interaction order tot het standaard-
repertoire van ‘politic behaviour’. Genres met hun kenmerken blijven evenmin onbe-
sproken. Klachtbrieven, brieven van ‘leedtbeklaegingh” (p. 217) of “dankzeggingh” 
(p. 225), ze worden alle diepgaand behandeld en met voorbeelden toegelicht. 
 Zoals gezegd, blijkt de epistolaire productie van Hooft nagenoeg volledig 
overeen te stemmen met de door Mostart gecodificeerde “established practice” (Neva-
la, 2004). In ambtelijke brieven, van de soort ‘professioneel + asymmetrisch’, sluit 
Hooft zich aan bij de norm van destijds, hoezeer de taalvormen ons nu als overbeleefd 
zullen voorkomen. Onderstaande brief 5 (Van Tricht, 1976, nr. 145) van Hooft aan de 
“Burghermeesteren van Naerden (…)” is van de soort ‘hoog→laag’ vanwege Hoofts 
hiërarchisch hogere positie van gezagsdrager (Drost van Muiden, baljuw van Gooi-
land). 
 

5. Eersaeme wijse voorsienighe zeer discrete Heeren ende besonder gun-
stighe goede vrienden,  
D’Ed. Mo. Heeren vande Rek. des Graeflijckheidt hebben mij toegeschickt 
de bijgevoeghde Copien van req. vanden Prince van Portugael ende missive 
vande Ho. Mo. HH staeten, ten einde ick deselve met UEE soude communi-
ceren om Haeren Ed.Mo. daer op te moghen dienen van berichting ende 
advjs.[…]  
Waer toe mij verlatende sal UEE 
Eersaeme etc, den almoghenden met wensche van geluksalighe regeringe 
ende vrunt-licke groetenis, bevelen.  
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Vanden Hujse te Mujden 
den XVen Octob. a 1619  UEE 

Toegedaene goede vriendt 
P C Hóóft. 

 
Deze brief kent - gegeven de interaction order - normaal face-work, zowel in aanhef 
als slot. Andere instanties, de Rekenkamer en de Staten, worden in de hoofdtekst vol-
gens de regels van ‘politic behaviour’ aangeduid met respectievelijk D’Ed(ele) 
Mo(gendheden) Heeren van etc. en Ho.Mo. HH[=Heeren] staeten oftewel de Hooge 
Mogentheden die we eerder al bij Mostart aantroffen. Het verzoek om te communice-
ren (‘in overleg bespreken’) doet Hooft weinig omslachtig, maar passend binnen een 
interaction order met het kenmerk ‘hoog→laag’. Het gebruik van etc in de laatste regel 
van de hoofdtekst doet wat minder respectvol aan, maar gold in de zeventiende eeuw 
niet als uitzonderlijk. Met etc (in handschrift vaak weergegeven als &c) werd het stuk 
wijze…vrienden dat volgens de conventies verplicht herhaald diende te worden sa-
mengevat, een procedure die ook de brievenboeken behandelen. We hebben wel de 
indruk dat &c in verhouding het meeste voorkomt bij brieven van de soort 
‘hoog→laag’. 
 Eveneens professioneel en asymmetrisch, maar nu ‘laag→hoog’, is brief 6 uit 
1642 (Van Tricht, 1979, nr. 1117) met aangepast beleefdheidsbetoon. Het betreft een 
verzoek aan de leden van de Rekenkamer (die hiërarchisch hogergeplaatst zijn). 
 

6. Edele, erntfeste, hooghgeleerde, welwijze, zeer vermooghende Heeren, 
 
Deeze is om aan U.Ed.Mo. te richten de beraaming van de kosten der repara-
tie […]; met weleerbiedigh verzoek, dat U.Ed.Mo. goede geliefte zij, orde 
tot het doen derzelve te verleenen. In verwachting van ‘t welke, ik God 
den Almooghende bid, U.Ed.Mo. in gelukzalighe regeeringe altijds te 
bewaaren; ende in haare goede  gunste,  
 
Edele, erntfeste, hooghgeleerde, welwijze, zeer vermooghende Heeren, 
Uwer Ed. Mo. 
Onderdaanen, dienstwillighen, 
P.C. Hóóft. 

 
Deze brief kent, wederom, ‘politic’ face-work, zowel in aanhef, hoofdtekst als slot. De 
leden van de Rekenkamer, vertrouwd met ambtelijke schrijftradities en briefmodellen 
à la die van Mostart, zullen in hun verwachtingen niet teleurgesteld zijn geweest en 
zeker niet de indruk hebben gekregen dat Hooft hier blijk geeft van ‘overdoing it’. Het 
verzoek in brief 6 wordt conventioneel indirect gedaan en is niet evident ‘in excess’ 
binnen de interaction order. In (vele) andere contexten is de gekozen bewoording al 
gauw aan de (te) beleefde kant. 
 Bij bestudering van het corpus brieven blijkt dat Hooft een drietal favoriete 
zinswendingen hanteert bij het vormgeven van verzoeken. Allereerst is er de (ook 
toentertijd wat archaïserende) formulering van brief 6 met weleerbiedigh verzoek, dat 
U.Ed.Mo. goede geliefte zij,… te…etc. De aanduiding U.Ed.Mo. kan, waar nodig, een-
voudig gesubstitueerd worden door een andere kwalificerende aanduiding, terwijl de 
‘open plekken’ gevuld kunnen worden door lexicaal materiaal dat de handeling speci-
ficeert. Daarnaast gebruikte Hooft regelmatig een hiervan afwijkende frasering, waar-
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van het volgende citaat (Van Tricht, 1979, nr. 1185) een voorbeeld vormt: (…) zal 
U.E. gelieven Sr. Carel van der Wijnen te verwittighen van den ontvang van deezen. 
Deze wending, niet ontbrekend in Mostart, is eveneens conventioneel indirect, maar 
eerder geschikt in diverse asymmetrische relaties met een enigszins ‘hoog→laag’ ka-
rakter. Hij is stilistisch minder opgetuigd dan de eerste en qua beleefdheidsvertoon wat 
afgezwakt. Met zulke constructies thematiseert men de welwillende houding van de 
lezer ten aanzien van de uitvoering van de gevraagde handeling. Standaard bedient 
Hooft zich echter van een andere indirecte formulering met behulp waarvan mogelijke 
bezwaarlijkheden (“impositions”) van FTA’s geminimaliseerd kunnen worden. Deze 
formulering in de vorm van een finale bijzin gebruikt hij zowel zakelijk als privé, liefst 
in symmetrische relaties, maar ook wel in gevallen van ‘hoog→laag’. Van beide een 
voorbeeld, eerst van een zakelijk schrijven (Van Tricht, 1979, nr. 1185): Nu zend ik, 
bij deezen, een’ koop-sedel [koopceel], om bij u.l. [uwe liefde] onderteekent, ende mij 
weeder toegeveirdight te worden. In de persoonlijke sfeer van vriendschappelijke be-
trekkingen (Hooft aan Huygens) treffen we dezelfde bewoording aan (Van Tricht, 
1979, nr. 1091): (…), zoo heeft U.Ed.Gestr. [=Uwe Edele Gestrengheid] van mij (…) 
een ontwerp des briefs van toëjghening te verwachten, om, door U.Ed.Gestr. ijtwes 
verschikt en opgetooijt te worden. Binnen deze inbedding van epistolaire beleefdheid 
zagen Hooft en Huygens vervolgens kans met ingehouden scherts te ontsnappen aan 
de middelmaat van Mostarts Nederduytse secretaris. 
 Dat ook in kringen van intimi het decorum bewaard bleef, wordt duidelijk uit 
Hoofts zojuist geciteerde U.Ed.Gestr. richting Huygens, terwijl die op zijn beurt voor 
Hooft het (veel algemenere) U.E. hanteert. Sir Constantijn Huygens was nu eenmaal 
“eenen Ridder”, zelfs van Engelse soort, en die verdiende volgens Mostart (p. 303) het 
“eerwoord” Uwe Edele Gestrengheid. 
 Het is niet onwaarschijnlijk dat Hooft heeft voorzien dat zijn brieven ooit 
gebundeld uitgegeven zouden worden. Latijnse brieven van vooraanstaande landgeno-
ten viel deze eer al regelmatig te beurt, zowel postuum (Barlaeus’ Epistolarum liber in 
1657) als tijdens het leven (Anna Maria van Schurmans Opuscula, 1648). In elk geval 
publiceerde Hoofts zoon Arnout Hellemans Hooft in 1671 een omvangrijke editie van 
de brieven, op basis waarvan het copy-paste door tijdgenoten krachtig ter hand kon 
worden genomen. 

Noot 
1. De vertaling van brieven 1 en 2 is overgenomen uit Rasch (2007); de vertaling 
van brief 4 is overgenomen uit Van Tricht (1979). In brieven 1 en 2 zijn wij zo vrij geweest 
de Latijnse elatieven (amplissime etc.) weer te geven met zeer; deze toevoeging aan de 
tekst van Rasch hebben we gemarkeerd met cursief vet binnen teksthaken. De behandeling 
van de elativus wordt hierdoor bij alle brieven dezelfde. 
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