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Huygens in Engeland 

IN H E T D E R D E N U M M E R van Armada (juni 1996) schreef ik een stuk, 

"Vondel in Rusland', waarin ik de Russen prees voor hun voortreffelijke 

uitgaven i n vertaling van onze Nederlandse zeventiende-eeuwse poezie. 

In de Sovjetunie bleken deze, geheel van staatssubsidie afhankelijke, pro

jecten mogelijk. N u Rusland een kapitalistisch land is geworden zullen, 

beweerde ik, dergelijke projecten wel voorgoed tot het verleden be

horen. Waar ter wereld immers ziet men heil in het vertalen en uitgeven 

van de literatuur van onze Gouden Eeuw, die in Nederland zelf nauwe

lijks gelezen wordt? 

Wat de Russen in de Sovjettijd dankzij hun abominabele politieke 

systeem aan onze cultuur hebben kunnen doen is boven alle lo f ver

heven, maar mijn inschatting van de mogelijkheden van het kapitalisme 

en de bijdrage daarvan aan de cultuur waren wat al te somber. Voor me 

ligt de i n 1996 verschenen fraai verzorgde uitgave A Selection of the 

Poems of Sir Constantijn Huygens (1596-1687), die de Engelse lezer een 

voortreffelijk beeld biedt van een van onze grote zeventiende-eeuwers, 

tevens een van de beste dichters uit ons taalgebied. Het boek is welis

waar uitgegeven door Amsterdam University Press en daarmee eerder 

een Nederlandse dan een Engelse uitgave (voor de samenstelling, ver

taling, inleiding en commentaar tekenen Peter Davidson en Adriaan 

van der Weel), toch is het bijzonder verheugend dat een dergelijke uit

gave kan verschijnen en dat men het blijkbaar de moeite waard vindt 

onze grote, zij het nauwelijks gelezen, literatuur elders aan de man te 

brengen. 

Net als van Vondel zal men ook uitgaven van het werk van Huygens 

niet in onze boekwinkels aantreffen, om over het verzameld werk maar 

te zwijgen. De laatste complete editie is die van J. A . Worp, en die da-

teert uit de vorige eeuw (1892-99). Het zou ondenkbaar zijn dat van i l 

lustere Engelse tijdgenoten van Huygens, zoals John Donne en Andrew 

Marvel l , voor wie Huygens overigens bepaald niet onderdoet, geduren

de meer dan een eeuw geen verzameld werk zou verschijnen. Het blijft 

vreemd dat wij onze oude literatuur zo slecht kennen: ik zal niet de 


