
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Bijdragen tot de P.C. Hooft-filologie

Tuynman, P.

Publication date
1973

Link to publication

Citation for published version (APA):
Tuynman, P. (1973). Bijdragen tot de P.C. Hooft-filologie. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/bijdragen-tot-de-pc-hooftfilologie(8eedac68-5163-4625-b244-e8834a1fda73).html


DERDE AFDELING 

Gedichten op P.c. Hoofts f!endr•ik de GY'oote 





GEDICHTEN, 

op des Heeren 

1 P. c. H 0 0 F T s 

lHEN~RIK 
G R 0 0 T E. 

t'A M STER DAM, 

By N I c o L .11. E s van RA v E s T i:. y N, 
op St. Antonis Merkt> 1<>41). , 

GEDICllTEN OP P.C. HOOFTS llENDRIK 
DE GROOTE 

Op de auctie bij Beijers te Utrecht op 23-24 juni 
1 <>70, werd als nr. 6% een hand in veiling ge· 
bracht, waarin de Se druk van l loofts llcnrik de 
Gráte van 1648 ( Lecndertz nr, 11 '>)en de 2e druk 
van zijn R.a1111>salighcd<'ll van 1 <i49 ( l ,eendertz nr, 
133) ~ijn samengebonden, Hoewel Leendert1, een 
dergelijke combinatie alleen noteert hij de latere 
edities van heide werken onder de nommers 
1 20- l 22a en 134-135 en 137, l<omt ook deze corn· 
binatie van nommer 119 en 133 vakervoor.[380) 
In de veilingcatalogus werd van dit exemplaar ver
der vermeld dat van de lfcnrik de <;rótc de tite\pa-
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gina ontbreekt, maar dat aan het eind vier lofdich
ten voorkomen van Barlaeus, l luygens en Van der 
Burg, die Leendertz niet hij deze editie opgeeft. Bij 
onderzoek bleken de vier lofdichten een afzonder
lijke uitgave te vormen, met eigen titelblad en 
eigen paginering, bij de1,elfde drukker uitgegeven als 
de beide andere edities: Nicolaes van Ravesteyn te 
Amsterdam. Van deze afzonderlijke druk van Ge· 
dichtc11 op des l lecrc11 P. C I foojts l/e11drik de 
Groote, is dit het eerste en tot dusver ook enig 
bekende exemplaar. liet telt 12 bladzijden, waarbij 
de titelpagina is meegeteld; de laatste bladzijde 
bevat nog tekst llet uitgaafje zal dus bedoeld zijn 
geweest om vóór de !lenrik de Gróte of tussen dit 
en de Rampsalighcdc11 gebonden te worden, zoals 
in de ter veiling gekomen band, Deze werd aan· 
gekocht door de Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam en berust daar thans onder de signa· 
tuur OK 70-63. IJ81 J 

1 let uitgaaf]e bevat vier gedichten, Allereerst een 
Latijns gedicht van Barlaeus, Scriptor stupcnde ",; 
vervolgens een Frans van lluygens Sur fa 11ic de 
lknri Ic <:rand; daarna een Nederlands van lluy
gens, 'T berouwt my van ccrtijdts, geschreven 
"Voor Grol" tijdens de belegering in 1627; en als 
laatste een Nederlands gedicht van Vander Burgh, 
eveneens geschreven "In 't leger voor Grol". De 
laatste twee dateren dus in elk geval van ná de 
eerste uitgave van Hoofts llenrik de Gróte, waar· 
van ! looft aan Huygens reeds op 9 maart 1626 een 
exemplaar had toegezonden.[382)11uygens' Neder
landse gedicht van 1627 was toen dan ook niet 
bedoeld om als lofdicht gebruikt te worden voor 
die of een latere uitgave: de aanleiding tot het 
schrijven vormde het "herlesen van Hendrik de 
Groote" gedurende de belegering van Grol. [ 383) 
Ook in de tweede door hemzelf bezorgde uitgave 
van lle11rik de Gr/Jte nam Hooft in 1638 noch dit, 
noch dat van Van der Burgh, noch enig ander lof· 
dicht op, De Gedichten op P.C lloofts Hendrik de 
Groote die Van Ravesteyn in 1649 drukte, twee 
jaar na 1 loofts dood, brengen ons dan ook terug 
tot de geschiedenis niet zozeer van de l/e11rik de 
Gróte, als wel van de /le11rik de Gróte als middel 
bij lloofts streven naar verheffing in de adelstand 
en opname als ridder in de orde van Sint Michiel 
door de opvolger van 1 lendrik de Grote op de 
Franse troon, Lodewijk XllL 
Zonder de geschiedenis daarvan hier geheel op te 
halen, gaan wij eerst terug naar 1633. Hooft vraagt 
dan op 17 februari met veel excuses en zich distan
ciërend van het algemene gebruik op clit'gehied, 
aan l luygens om, w het hem "niet ongeleghen 
quam", een Frans lofdicht op 7.ijn lfr11rik te ma
ken, "lek waende wel eer, nojt vcrleghen te vallen 
om eenigh 'lof schrift van vrienden", maar "een on· 
gegiste voorval heeft het zijne gedacn" om mij nu 
te doen 'watertanden' naar een lofdicht "op zijn 
Fransch".[384]0p 12 maart herhaalt hij zijn ver
zoek, waarop Huygens op 14 maart antwoordt. 
Maar op 26 april ligt een begonnen Frans gedicht 



nog onaf. Eindelijk lost Huygens zijn belofte in 
tijdens een ziekte en zendt hij 1 looft op 4 augustus 
een nieuw hans gedicht, Sur la vie de !lc11ri Ic 
(,'rand van 30 juli. waarvoor deze hem op 7 augus
tus bedankt. l 385 jl.owel de latere bestemming die 
Hooft gaf aan l luygens' l· ranse gedicht, :ils Hoofts 
aandringen in februari en maart l (>33, doen ver
moeden dat het "ongegiste voorval" m verband 
staat 1nc! de reeds jaren vroeger begonnen, maar 
toen afgebroken onderhandelingen van Hooft met 
het h-.111sc hof over verheffing in de adelstand en 
benoeming tot riddenan St. Michiel. f 386 !Waarom 
deze toen geen doorgang hehhcn gevonden, is een 
vraag die wij thans terzijde laten. In elk geval heeft 
Hooft vijf jaar later, in 1638, opnieuw en toen een 
zeer serieuze poging ondernomen. 
De onderhandelingen lopen dan via Joachim vai1 
Wickevoort. Deze heeft ! looft kennelijk aangera· 
den of aangemoedigd voor lofdichten op de llcnrik 
de Grr>tc te zorgen die zijn aanvraag zouden kun· 
nen ondersteunen, dus in l en Frans. Een 
hans lofdicht had Il ooft reeds in zijn bezil: dat 
van lluygens vau i(iTl. Een l.alijns vraagt hij blijk
baar eerst nu, :wn llar!aeus.[387jWant pas als !looft 
bericht heeft ontvangen van Van Wickevoorts aan
komst in Parijs, zendt hij hem op 27 mei i 638 
ingevolge de gemaakte afspraken twee lofdichten · 
in handschrift· na: een Latijns van Barlaeus en een 
Frans van 1 iuygens om te dienen "tot vordering 
van gunst" in het Franse hof.! 388]Tijdens de "re
denen, laest tussen" llooft en Wickevoort "geval
len", vóór het vertrek van de laatste naar Parijs, 
beschikte Hooft dan nog niet over een Latijns ge· 
dicht. Op l 4 mei schrijft Barlaeus hem een Latijn· 
se loflJrief. Daarin wordt weliswaar geen expliciete 
vermelding gemaakt van een gedicht op de llcnrik 
de Grritc, maar uit lloofts antwoord en de omstan· 
dighedcn moet worden geconcludeerd dat Badacus 
een op verzoek gemaakt lofdicht toen aan !looft 
heeft toegezonden. !looft bedank! hem op 21 mei 
voor "zoo groot een' gunst" dat hem heeft af
gemaelt "eevcn oft de schildery nae Vrankrijk 
moest gaen" -zoals hel lofdicht inderdaad moest. 
r 38<) l De 27c <.laarop zendt !looft dit met 
het al in 1633 van Huygens 
Wickcvoort naar Parijs na. 
/,ij waren "ongedrukt geblecven voor,aen 't bock", 
schrijft f looft er aan Wickevoort hij, omdat hem 
;'zulke tentoonstelling van cighcn lof, hoewel zij 
door de gewoonte verschoon! wort, altijds wat 
wanvocghlijk gcdoclt! heeft.' 13'>01 Wanneer wij 
evenals Hooft zelf, de tweede druk van de Hcnrik 
de (,'rille, in 1 (J3(i !c l laarlcm uitgegeven, buiten 
hcsdiouwing lalcn!Y>I l.dan kon llooft slechts be
doelen dat deze lofdichten "ongedrukt gebleven'' 
waren "voor aen 't bock" in de vermcerdenlc en 
verbeterde druk van 1638 - de tweede bij Blaeu ·, 
die nog maar net van de pers was en waarvan 
Hooft op 30 maart een exemplaar toezond aan 
Huygens. l 392 J Huygens' Franse gedicht dateert im· 
mers eerst van 30 juli 1633 {Worp Il, p. 254) en 

ook llarlaeus' lofdicht is in elk geval gesclnevcn ná 
het uitkomen van de eerste druk van de !fc11rik de 
(,'rille in 1 (i26. Dal geldt eve111ecr voor de in 1 (J4<) 

door Van l{avestcyn levens gedrukte andere twee 
gediclite11, liet Nederlandse van l luygens, dat van 7 
augustus l (127 "voor Crnl" dateert (Worp Il, p. 
181-182) en het gcdicli t van Van der llu rgh, evenals 
d;1t van l l11ygcns tijdens het beleg van c;roJ ge
schreven. Voor de cditio princeps van de llcnrik de 
(;r,itc van l (126 hadden zij dus in elk geval niet 
gedrukt kunnen 1,ij11, maar ook voor de uitgave van 
1 (J38, hoewel deze mi moest dienen ter ondersteu
ning van l loorts aanvraag tot verheffing in de adel
stand door de Franse koning, had !loof! geen lof
dichten willen laten drukken en Barlaeus' lofdicht 
vroeg hij hoogstwaarschijnlijk eerst nadat de druk, 

ruim een maand van de pers was. 
Dat hchalvc de twee nu naar Parijs gezonden lof
dichten ook prescnlexcmplarcn van de uitgave :t,clf 
zouden moelen worden gezonden, hoewel maar 
'zeer wei11igh hanchoi1,en on1.e tael vcrstacn", 
overwoog ! loof! in de reed~ aangehaalde brief aan 
Wickcvoml van 27 mei l <>38: "Zoo IJ wc hL 

(;cslr. raedzaem oordeelt, dat ik een of! twee der 
voorzcidc hoeken derwacrts zcinde; ik zal 't doen 
te waetcr, over Roucn". llij aau,cldc daarbij echter 
tussen de eerste druk van 1626 en de dan zojuist 
uitgebrachte nieuwe uitgave van 1638. [ 393 jBij de 
voortzetting van de onderhandelingen in februari 
van het volgend ·blijkt, dat Wickevoort dit in
derdaad raadzaam achtlc: op 6 fohruari 1 ö39 wor
den drie exemplaren voor dit doel gebonden, wn
dcr dat duidelijk is of dit exemplaren van de eerste 
druk van 1626 of van de uitgave van J 638 waren. 
l 394 J Op 21 februari blijkt inmiddels besloten te 
zijn daar zes exemplaren van te maken: drie van de 
eerste in folio en drie van de derde druk, de uitga
ve van l (>38, in kwarto. j 395 JDit gebeurt ";I cause 
que la prcmicrc cdition est plus belle pour estrc 
imprimée en fouille: et la demicre un pcu plus 
ample et claire, ains moins helle et en quart' , wals 
! looft schrijft aan Abr:Îham de Wicquefort, Joa
chims hrocr, aan wie hij de exemplaren op 17 
maart l 639 zendt, bestemd voor de "Bibliotecquc 
du Roy' , de "Chancclier de France" en de "Surin· 
tcndant des Financcs e11 France", voo~ ieder een 
stel van eerste en derde druk.IJ%! 
Tussen (1 februari en 17 maart was er even vertra
ging opgetreden, "à causc que j'y fais joindrc les 
elogcs du Seigneur de l'.ujlichem et de Mönsr. Bar
lacus". l :N7 j l let Franse lofdicht van lluygens en 
het l ,atijnsc van Barlacus, die ! looft in mei l ü38 
reeds in handschrift aan Joachim van Wickcvoort 
had gcwnden, !ict hij nu dus drukken om in de 
presenl-exemplarcn voor hankrijk te worden ge
voegd. l>C1.e twee liet hij vooral'gaan, al of niet met 
voorkennis van Crnlius, door de Latijnse brief die 
deze hem op 28 juni 1 626 uit Parijs over de llcnrik 
de (,'n!te had toegezonden, met weglating van een 
passage over een ander onderwerp. Maar tevens 
voegde hij aan de lofdichten bestemd voor de pre-



sentcxcmplarcn voor Frankrijk, liet Nederlandse 
van lluygens van 7 augustus 1627 toe, dat reeds 
gedrukt was onder de toegevoegde gedichten in 
Vondels Vcrm·cring 1·m1 (;rol van 1627. ! 398 JDe1.e 
keu1.e en volgorde 1.ijn geheel voor de gelegenheid 
gemaakt en het zal blijken dat ! looft verder geen 
ruchtbaarheid lieert willen geven aan de11.c aangele
genheid. Behalve in naar Parijs gezonden exempla
ren is het daarvoor bestemde gedrukte invoegsel 
met lofwerk ook niet tçruggevonden. [399 ]De volg
orde is allereerst hiërarchisch bepaald: Grotius in 
het Latijn, Huygens in het Frans, Barlaeus in het 
Latijn, Huygens in het Nederlands. De opname van 
dit laatste zal gediend kunnen hebben om niet al te 
zeer uit te laten komen dat de lofdichten speciaal 
voor deze gelegenheid en alleen bestemd voor 
Frankrijk waren gemaakt en in druk toegevoegd. 
[400] 
Het nu gevonden uitgaaf]e van Van Ravesteyn van 
1 M9 met gedichten op de /fenrik de Gnite, beves
tigt dat het inseraat van 1 (1:1'J huiten zijn specifie
ke bestemming geen verdere verbreiding kreeg. 
Want blijkbaar kende Van Ravesteyn het niet loc11 
hi.i zijn 11ieuwc druk van /lmrik de (,'ráte va11 
1648, dus na l loofts dood, ter perse legde. l~crst 

nadat de/'.e van de pers was, kreeg hij de teksten 
in handen van de lofdichten die hij nu in 1649 
afzonderlijk drukte om bij zijn uitgave geh<mden 
te kunnen worden. Daartoe behoorden ook de drie 
gedichten die in het inseraat waren gedrukt, maar 
ook toen bestond de kopij niet uit het gedrukte 
inseraat van 1639 zelf. Van Ravesteyn kreeg zijn 
kopij misschien van Vander Burgh, althans was 
diens gedicht het enige dat toen, in 1649, wver wij 
weten nog niet in druk was uitgegeven.(401 ]Bar
laeus' lofdicht was intussen gedrukt in zijn Poema
ta. Pars /1 van 1646, p. 348-350. [402 ]Het Franse 
van Huygens was gedrukt in diens f,edige 11re11 van 
1644, p. 304. [ 40:1 )0ok het Nederlandse van Huy
gens was opgenomen in diens /,edige uren van 
1644, p. 239, en was vóór 1639 reeds gedrukt in 
Vondels Verol'cring Fan Grol.[404]Vander Burghs 
gedicht, eveneens geschreven '111 't leger Poor 
(,'ro/' komt daarin echter niet voor.[405jllet is 
zeer wel mogelijk dat Vander Burgh in 1649 behal
ve zijn eigen gedicht, ook de kopij voor de andere 
drie lordichten aan Van Ravesteyn heeft geleverd, 
misschien naar het voorbeeld van het inseraat, 
maar dan toch met als kopij niet het inseraat, maar 
redacties die overeenkomen met de gei.lrukte re
dacties in respectievelijk Barlaeus' Poe111ata, Huy
gens' /,cdige uren en V on deis Vero1wi11g JJall 
( r'rol. l 40(ij 
Dat blijkt wat Barlaeus' gedicht betreft uit het feit 
dat zowel in Van Ravesteyns uitgaaf}r van 1649 als 
in Barlaeus' l'oc11111t11 het opschrift Ad Mag11ijicwn 
1•ir11111 luidt in plaats van Ad Magmfic11111, A111plis
si11w111, r/octissi1111111u111e l'iri1111 in het inseraat. Er 
is geen enkele reden, waarom Van Ravesteyn dit 
opschrift zelf zou hebben bekort voor zijn afzon
derlijke druk van lofwerk. Wat betreft l luygens' 

Nederlandse gedicht is het 111cest opvallende dat 
Van Ravesteyns tekst het onderschrift Voor Grol 
heeft. terwijl dat noch in het inseraat van 1 (>:19, 
110ch in de /,cd1f;c 11rc11 van 1 <i44 voorkomt, 111aar 
wèl in Vondels Verol'cri11g 1•m1 (,'rol van 1627. Ui
teraard zijn er verschillen in typogralie, spelling en 
interpunctie tussen alle drie de gedrukte redacties 
van 1627, 1 (i3'J en l M4 als gevolg van de vrijheid 
der zetters op dat gebied. In enkele gevallen komt 
daarbij Van Ravesteyns druk overeen met ofwel 
het inseraat, ofwel de /,cdigc 11re11 tegenover de 
druk van 1 (>27. Maar aard en aantal van de spel
ling- en interpunctieverschillen die Van Ravesteyn 
111et de uitgave van 1 (>27 gellleen heeft tegenover 
de andere twee bronnen, wiji'.en er toch op dat de 
redactie van J 627 kopij is geweest in 1649. Voor 
l luygens' Franse gedicht moet om dezelfde 
redenen de redactie van de f,cdige uren kopij 
geweest zijn en niet het inseraat. 
Degeen die de kopij voor Van Ravesteyn 
vemnnclde, heeft dus, i11die11 liij 11itsl11ite11d 11it 
gcdmklc lmn111c11 pullc, een keuze uit de beschik
bare hro1111e11 gemaakt. l locwcl hij da11 de l.crliKC 
11rc11 gebruikte voor het Franse gl'dichl, volgde hij, 
voor het Nederlandse van 11 uygens 11id die, maar 
de eerste uitgave. Tekstvarianten i'.ijn er niet en 
kunnen daarbij dus geen overweging hebben ge
vormd. Meer voor de hand liggend lijkt het dan 
ook te veronderstellen dat voor l luygens' Neder
landse gedicht van 1627 niet een druk, maar een 
afschrift tot kopij diende, dat overeenkwam met 
de ''Voor (,'rol" gemaakte redactie van 1627. 
Voorzover bekend was Vander Burghs eigen "Poor 
(,'rol" gemaakte gedicht nog niet gedrukt en moest 
daarvoor in 1649 dus in elk geval handschriftelijke 
kopij worden gebruikt. Dit geeft de gedachte in, 
dat Van Ravesteyn zijn kopij van Vander Burgh 
kreeg. Deze zal dan beschikt hebben over een af
schrift van Huygens' gedicht "/' berouwt my Pan 
eertijdts en daarbij gevoegd hehhen het Franse ge
dicht uit de f,cdige 11rc11 van 1 M4 en Barlaeus' 
lofdicht uit diens l'oe111ata van 1 (>46.1407 ]Hoe nu 
echter ook de kopij voor Van Ravesteyn werd ver
zameld, er zijn behalve de genoemde verschillen in 
hoven- en onderschrift en in spelling en interpunc
tie, geen tekstverschillen tussen Van Ravesteyns 
druk en het inseraat van 16:19. Daarin lag dus geen 
reden 0111 andere bronnen te volgen voor de ge~ 

dichten van Huygens en dat van Barlaeus. Boven
dien bevatte het inseraat alle drie de1.e lofdichten 
hijeen. De oorzaak dat het niet tol kopij diende 
voor Van Ravesteyn, ·;:al dan ook liggen in de om
standigheid dat het bestaan ervan en de inhoud 
misschien wel aan enkelen bekend waren, maar dat 
het zelf niet voorhanden was. 1 looft hecrt het inse
raat van 1 (J:11J dus hoogstwaarschijnlijk geen ver
breiding gegeven. 

Vergelijking van de volgorde der gedich· 
ten in hel inseraat met die in het uitgaafje van 
1649 leert nog dit. Toen Van R;1vesteyn zich de 
bijzonderheid van lofdichten bij een werk van 
llooft niet heeft willen laten ontgaan, gaf hij aan 



dit als het ware posthume voorwerk de traditionele 
volgorde: eerst het Latijn, dan de moderne vreem
de taal, daarna het Nederlands, met cernt Huygens 
en daarna Vander Burgh. In het inseraat dat !looft 
in l 639 had laten drukken voor de voor Frankrijk 
bestemde presentexemplaren, gaf hij deï',e lofdich
ten echter, zoals wij zagen, 0en afwijkende en spe
ciaal op die gelegenheid afgestemde volgorde: na 
Grotius' brief-passage eerst het Frans van Huygens 
en daarna het Latijn van Barlaeus; en tenslotte nog 
het Nederlands van l luygens. Zo betekent de 
vondst van het uitgaafJe van Van Ravesteyn van 
1 M<J meer dan het vinden van een bibliografisch 
curiosum. l let bevestigt door zijn kopij en de volg
orde der gedichten de uitzonderlijke bio- en hiblio· 
grafische plaats van het inseraat van 1639. . 

Als Arnout Hellemans Hooft en Geer
aardt Brandt ruim twintig jaar later, in 1671, w
veel van ! looft herdrukken of voor de eerste maal 
uitgeven, wordt door hen in l loofts Werken ook 
het inseraat van J 639 voor de !lenrik de Gróte 
herdrukt. j408 l Waarschijnlijk bevond zich in 
lloofts nalatenschap een exemplaar van de l!enrik 
de Gróte mèt het inseraat, en dan waarschijnlijk 
een exemplaar van de editie van 1638, die zij volg
den en aanvulden, 1)11 heeft Arnout gemeend niet 
tegen de wil van zijn vader te handelen door l\et in 
dit geval 'gesanctioneerde' lofwerk mede integraal 
te herdrukken. [409]De lof was bovendien nu niet 
als in 1649 gericht op de auteur van de l!cnrik de 
Gróte alleen, maar droeg bij tot de hulde voor P.C. 
!looft, die de editie -l 67 l als geheel bedoelde te 
zijn. Toch zullen Arnout en Brandt ï'.ich niet alleen 
door de aanwezigheid van het inseraat met lofwerk 
vóór de llenrik de Gróte verantwoord hebhen ge· 
acht om nu geheel op eigen gezag ook nog drie 
lofdichten àchter de l!enrik de Gróte toe te voe
gen: 1~cn Nederlands en een vierregelig Latijns ge
dicht van Scriverius en het gedicht van Vander 
Burgh dat in 1649 bij Van Ravestcyn gedrukt was. 
141 OIWij zullen moeten aannemen, dat zij deze in 
handschrift in l loofts nalatenschap hebben aange
troffen en eveneens op een plaats, die hun aanlei
ding gaf te denken dat ! looft ook dc1,e in aanmer
king heeft laten komen om gedrukt te worden. 
1411 JDat kan geweest zijn in hetzelfde exemplaar 
van de lfc11rik de (,'r/'Jtc waarin zij het inseraat van 
1639 aantroffen. j4 l 2 ]Terwijl zij het inseraat ech
ter precies herdrukten zonder rekening te houden 
met de tekstwijzigingen die in lluygcns' Neder
landse gedicht inmiddels in de f\orc11·hlocmc11 van 
1<1')~ warrn gl'druktf413l, lijkt hef op het eerste 
i'.t'1id1t alsof 1i.i van Vander llurghs gedicht niet de 
H'd;11·fit• drnkk11 die 1.ij in Hoofts nalatenschap 
aa11l1offrn. rnaar t'Cll lalcrc. De redactie in l loofts 
Wa.\cn v;rn 1 (1'/ I komt namelijk overeen met de 
redactie in Apo/10.1· flarp van l (158 en niet met de 
redactie in de oudst bekende, in 1649 bij Van Ra
vcsteyn gedrukte bron. 
Vandcr Burghs gedicht is, zover wij weten, Jnder· 
daad het eerst gedrukt in het nu gevonden uit-
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gaalje van Van Ravesteyn van 1 (A<J. Daarna werd 
liet op p. 251-252 opge110111cn in /\ /ioos l\raa111, 
/)c tweede 011c11i11g, Leeuwarden, l1y 1 lenrik Rinl
jus, 1 (157, waarvan de opdracht is gedateerd 31 
oktober 1657. In het gedicht komt in dit liedboek, 
vergeleken met de druk van 1 (J4<J, een aantal be
langrijke tekstvarianten voor. j414 I Kennelijk be
schikte Rintjus over een andere redactie dan Van 
({avesteyn acht jaren tevorpn. In 1658 werd Van
der Burghs gedicht opnieuw gedrukt, nu in Apol/os 
/Imp. hy een pcrzamclt door NJf.A.f.M., /\mster
oarn, hy Jan t lendriks1" en Jan Rieuwertsz, 1 (158, 
waarvan de opdracht is gedaleerd op 28 augustus 
1 (158. [415 J l lel gedicht komt hierin voor op p. 
1 <J-20 en vertoont eveneens tal van tekstverschillen 
ten opzichte van Van Ravesleyns druk van 
1 M<J. [41 (i K;edeeltelijk stemmen deze overeen met 
de varianten in Klioos Kma111, maar niet alle uit 
Klioos l\ma111 komen voor in 11p11!10.1· llarp en deze 
laatste bundel heeft ook eigen <ifwijkingen. l let is 
de1.e redactie in 11 pollo.1· f larp die overeenkomt 
met de door Brandt en Arnout l lelle111ans ! looft in 
l loofts Werken van 1 (171 gedrukte tekst. 
Op het eerste gezicht lijkt het nu het meest voor 
de hand liggend 0111 te veronderstellen dat de re
dactie die wij thans kennen uit het uilgaaf]e van 
Van Ravesteyn van 1649 het dichtst staat bij de 
oorspronkelijke redactie die Vander Burgh in 162'1 
"ln 't leger voor Grol' maakte en toen ook van 
daaruit aan ! looft zal hebben toegestuurd. De re
dactie van Klioos Kraam van 1657 zou dan latere 
wijzingen bevatten en tenslotte zou in 1658 in 
Apollos llarp Vander Burghs nog111aals gewijzigde 
en nu laatste redactie zijn gedrukt. ! let volgend 
jaar, 1659, is hij overleden. Tegen zulk een 'recht
lijnige' voorstelling van de tekstgeschiedenis moe
ten echter bedenkingen worden ingebracht. 
Geheel afgezien van de vraag of inhoudelijk de ver
schillende lezingen inderdaad een opeenvolgende 
ontwikkeling van l<i4<J naar 1 (157 en dan naar 
165il te zien geven, dient allereerst de vraag gesteld 
te worden wat voor kopij Van Ravesteyn, Rintjus 
en de Amsterdamse verzamelaar ter beschikking 
konden hebben. Van Ravesteyn bracht, wver wij 
thans weten, de eerste druk en moet dus naar 

handschriflelijke kopij hebben gewerkt. Rintjus 
zou in 1 <>57 gebruik hebben kunnen makp,n van 
Van Ravesteyns druk als kopij, waarin dan de 
tekstvarianten die Klioos Kraam heeft zouden 
moeten zijn aangebracht. liet is echter onwaar· 
schijnlijk dat hij gedrukte kopij heeft gebruikt, 
rnndal 1.ijn tcbt een enkele foul beval die wel uit 
handschrifll'lijke, maar niet uit gl'drnktc kopij ver
klaarbaar is. Wij nHx'tcn dus aannc111cn dat Rintjus 
dl' hcsd1ikhi11g heeft gehad over handschriflclijke 
kopij en wel lllct een andere rcdaclie dan Van 
Ravcstcyn had. Dat kan een ten opzichte van de 
redactie van l (14<) 11ic11wc redactie geweest zijn. 
Maar er is vooralsnog geen enkele aanleiding tot de 
veronderstelling dal Vander Burgh ten behoeve van 



Rinljus' liedboek van 1 ()57 een nieuwe redactie 
heeft gemaakt of dat hij1,elf de kopij geleverd zou 
hebben. Dat geldt voor hem even1,eer als voor de 
vele andere auteurs van - veelal anoniem of ook 
wel onder verkeerde naa!ll - in liedboeken gedrukte 
gedichten. Daar!llee vervalt dan echter tegelijker
tijd iedere aanleiding om te veronderstellen dat de 
handschrirtelijke kopij die Rintjus in 1 <iS7 in han
uen gekregen had, een latere redactie zou bevatten 
dan de in 1649 bij Van Ravcsteyn gedrukte tekst. 
! let kan evenzeer een afschrift zijn geweest dat op 
een oudere redactie terugging, juist ook wanneer in 
l M9 Vander Burgh wèl zelf degeen was die van 
zijn gedicht uit 1 (127 de kopij voor Van Ravesteyn 
leverde en er dán in kan hebben gewijzigd. 
Voor Apollos flarp van 1 (158 zou weer gebruik 
gemaakt kunnen zijn van de gedrukte redactie in 
l\.lioos Kraam van een jaar tevoren. Daarin zou dan 
echter weer een aantal varianten moeten zijn aan
gebracht. ! let meest opmerkelijke van die varian
ten ten op1.ichte van de vorige druk is nu, tlat in 
enkele gevallen de lezing van 1649 "terugkeert' . 
Bij een dergelijke bewerking, waarbij ook de fou
ten uit l\.liom Kraam zijn verbeterd, rnoct men 
allereerst denken aan de auteur zelf. Maar zou nu 
Vander Burgh eerst in 1 <i57 voor Rintjus een nieu
we redactie hebben gemaakt en binnen het jaar 
de;r,e weer bewerkt hebben mei terugkeer in een 
aantal gevallen tot zijn vorige lezing? Zomin er 
reden is te veronderstellen dat Rintjus' tekst in 
1657 een dan nieuwe redactie bevat, zomin is er 
reden te veronderstellen dat Apoflos Harp in 1658 
een dan nieuwe redactie bevat. Gezien de afwijkin
gen in Apollos !farp ten opzichte van Klioos 
Kraam moet echter wel aangenomen worden dat 
aan de tekst in 11 po/los llarp een andere hand
schriftelijke redactie ten grondslag heeft gelegen, 
althans er bij gebruikt is. Dezelfde overweging 
geldt ook ten aanzien van de mogelijkheid dat voor 
Apollos /larp gebruik is gemaakt van een gewijzigd 
en verbeterd exemplaar van de druk van 1649. De 
kopij voor Apollos l/arp kàn dan ook een oudere 
redactie hebben bevat, r.lan die voor Klioos Kraam 
en eveneens een oudere dan die voor Van Rave
steyn in 1649. 
Omdat nu de kopij voor l\.!ioos Kraam en voor 
Apollos llarp in elk geval niet een voorafgaande 
druk was, kan de drnk in beide liedboeken niet 
leiden tot de veronderstelling dat Vandei:. Burgh 
eerst tussen 1649 en 1 (157 zijn tekst herzag en 
vervolgens nogmaals tussen oktober 1657 en au
gustus 1 (J58. Daar komt nog een overweging bij. 
Apo/los Harp bracht een zeer verzorgde tekst. Dat 
behoeft ons niet te verwonderen als wij bedenken 
dat de verzamelaar N.H,A.1.M. waarschijnlijk nie
mand anders dan (;ceraardt !\randt was.[417]En 
1.ckcr de letterkundige en hislorin1s llrnndt kan 
een oudere bron hebben gehad toen hij een zowel 
van de druk van l 6S7 als van die van 1649 afwij
kende redactie bracht. wdat niet een nieuwe revi
sie van de tekst in l (157-l 6S8 verondersteld be-

hoeft te worden. In dal geval wordt in eerste in
stantie ook de overeenkomst begrijpelijker tussen 
de1,e en de in 1 loorts Wcrkc11 van 1 (171 gedrukte 
redactie. Indien al in 167 l de druk in Apollos 
flarp werd gevolgd, dan zal Brandt niet ;,onder 
meer de laatste druk van Vander llurghs gedicht 
hebben overgenomen en evenmin zonder meer ûjn 
eigen editie van 1 ())8, maar hij zal hebben gecon
stateerd dat de door hem in 1658 gebrachte tekst 
een goede tekst was. 
Deze overweging brengt ons op een tweede beden
king tegen een 'rechtlijnige' voorstelling van de 
tekstgeschiedenis van Vander Burghs gedicht. Er
van uitgaande dat Arnout llcllemans l loort en 
(;eeraardl Brandt in lloofts Wcrkc11 van 1671 
slechts die lofdichten op !lc11rik de Gróte zullen 
hebben toegevoegd waarvan zij konden menen dat 
!looft zelf ze in beginsel daarvoor waardig gekeurd 
zou hebben, wu het bevreemdend 7.ijn als zij niet 
de in 1 loofls nalatenschap gevonden redactie, maar 
een veel latere uil !lpo/111.1· llarp zonden hebben 
opgenomen. Afgezien van een event11eel noodza
kelijk geachte aanpassing aan hun eigen tijd van 
in111iddels verouderde of d11hhel;r,innig geworden 
taalvormen of van uitdrukkingen die hij de veran
derde zeden en politieke toestanden kwetsend w11-
den kunnen zijn, is van hen ook geen ingrijpen in 
de tekst te verwachten en een deel van de varian
ten in de latere drukken ten opzichte van de oud
ste ons bekende bron, namelijk de nu teruggevon
den druk van 1649, kan niet als een dergelijke aan
passing worden verklaard. Er is daarom nog te 
meer reden de gedachte te laten varen aan een 
chronologische ontwikkeling van de redactie-1649 
naar die van 1657 en daarná naar die van 1658 
met gedeeltelijke terugkeer naar de lezingen van 
1 M9. 
De oorspronkelijke redactie van 1627 kennen wij 
niet, althans wij kennen geen bron ouder dan 
l (149, en wij moeten rekening houden met de mo
gelijkheid dat Vander Burgh in zijn eigen "klad" 
varinnte lezingen heeft genoteerd waaruit hij een 
keuze deed in het voor Hooft bestemde net
afschrift, of 'ook dat hij in dat net-afschrift heeft 
gevariëerd zonder daarvan zelf "archier' te hou
den. Een mogelijkheid waarmee principiëel altijd 
rekening gehouden moet worden in de manuscrip
tologie, maar die tot waarschijnlijkheid wordt nu 
wij in Vander Burghs gedicht In de drukken van 
1 ü4<J, 1 (,S7 en 1 (158 varianten zien van zulk een 
aard, dat niet zonder dwingende reden veronder
steld mag worden dat niet de dichter 1,elf daarin de 
hand gehad heeft. Terwijl wij nu rekening hielden 
met de 1nogclijkhcid dat Vander Burgh ;,èlr zijn 
tekst aan Van Ravestcyn gaf voor diens uitgaatje 
van 1 (i4<) en d;1t hij d11s toen wwel tot een nieuwe 
keuze kan 1,ijn gcku111c11 uil zijn eigen klad als 
nieuwe varianten hebben gemaakt, was er geen 
aanleiding te veronderstellen dat hij zulks ook 
deed in 1 ó57 en l 658. De toen gedrukte redacties 
moeten in dat geval teruggaan op een of twee re-



dacties van vóór de her1.iening van l ó49. 
De1.c overwegingen, gecombineerd met de conclu
sie dat Brandt in l 658 voor Apollos flarp over een 
goede bron beschikte, wdat hij diezelfde redactie 
kon opnemen in de wi,rken van l 67 l' leiden tot 
een andere hypothese over de tekstgeschiedenis 
van Vander Burghs gedicht dan een ontwikkeling 
van de rednctie van 1649 naar die van 1 (J57 en 
vervolgens naar die van 1658. l let is hier niet de 
plaats daarover uitvoerig te zijn. Een hypothese 
kan echter evenmin worden samengevat, 1Jmdat de 
functie ervan juist ligt in het ter discussie stellen 
van een problematiek, d.w.:i:. van de interpretatie 
van feiten, Zonder volledige adstructie kan daarom 
een korte forlllt1leri11g slechts belemmerend wer
ken doordat de feilen worden versluierd. Wij be
perken er ons dan ook toe hier op te merken dal 
de redactie in /lpollos /larp en Werken J(i7/ nauw 
kan aansluiten bij de door ! looft in 1627 ontvan
gen versie, terwijl de redactie- 1649 die Van Rave
steyn kreeg en de rcdactie-16S7 in Klioos Kraam 
een eigen geschiedenis hebben vanaf Vander 
Burghs ''klad''. 
Vatten wij nu het voorgaande samen, dan is het 
belangrijkste dat in elk geval niet 1 loofts inseraat' 
van 1639 tot kopij gediend heeft voor het nu ge
vonden uitgaafje van 1649 van Van Ravesteyn met 
lofdichten op de Hcnrik de <;ráte en dat ook tJe 
kopij voor Vandcr B11rghs gedicht, dat niet in het 
inseraat voorkomt. in J 64<) hoogstwaarschijnlijk 
niet terugging op de door Hooft indertijd ontvan
gen versie. Hierdoor wordt bevestigd dat Hooft het 
inseraat uitsluitend heeft laten drukken voor het 
Franse hof en dat hij er verder geen enkele bekend· 
heid aan gegeven heeft. Consequent heeft hij zich 
gedistanciëerd van het algemene gebruik lofdichten 
in eigen uitgaven op te nemen.[418JGeen van de 
hoeken waarin Hooft zichzelf in druk presenteer
de, bevat dan ook lofwerk: de Gceraerdt mn Vel
sen van 1613, de ( ;ranida van 1615, de /Jaeto en 
llcnrik de Gróte van l 626, de Gedichten van 
1636, de herr.iene uitgave van de Henrik de Gróte 
van 1638 en de Nccdcrla11dschc llistoorien van 
1642. En ook als Blaeu een uitgave brengt die ver
moedelijk buiten ! looft om is uitgelokt, de Brief 
1·a11 Mcnclaus ae11 l lc/c11a van 1617 (Leendertz nr. 
65), en in de anonieme Hmblcrrtata van 1611 en 
1618, is er geen sprake van het traditionele voor· 
werk. 
Des Ic opmerkelijker was het dat in de Werken van 
1(,71 door 1\1111111( ('tl !handt w~I lofdichten wrr· 
den ~:r·.l111kt hq de //,,1111. ,/,-,;",il<' <'Il ni<'t alll'<'!l 

,., \1•1'1, 111,1:11 1ll>k Cl .11 '111'1 l·l l<Jlf111\I dc11• S<'h<'1 

.1111~; Il Ij\( ('t <'1 lttr1 "I' 1i .... gnn'll'llSl'lll 111 Il' Wl'I k 

1q11 gvga;111. ilJ 11.i111t'll skvhls datgc11c op wat zij i11 
1 loofts 11alate11schap dusdanig bewaard aantroffen 
dat 1.ij zich gerechtigd voelden het te doen druk
ken, en zij namen dat op wals 1.ij het vonden en 
op de plaats waar 1.ij het vonden. [420 ]Daarop wijst 
ook de opname van Scriverius' lofdichten. Niet al
leen dnt hiervan geen eerdere druk bekend is, maar 
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bij de huidige stand van ke.nnis van de verbreiding 
van Scriverius' gedichten is het ook hoogst onwaar
schijnlijk dat Arnout en Brandt een andere bron 
zouden hebben gekend dan hetgeen ! looft be
w:iard had. 1421 IZo kan de vondst van wat op het 
eerste gel'.icht slechts een bibliografisch curiosum 
zou kunnen schijnen, Van Ravesteyns uitgaafje van 
Gcdicltte11 op des llceren P.C. /loojts /fendrik de 
Groote, ons voeren tot een verdiept inzicht in 
Hoofts houding tegenover lofwerk en in de wijze 
waarop de uitgevers van de Werken van 
167l-1677(422]hun doelstelling, de canon te ma
ken van het levenswerk van Pieter Corneliszoon 
Hooft, hebben doordacl\t en hun voornemen ten 
uitvoer hebben gelegd. 



B IJ L A G E bij de Derde Afdeling. 

In bijlage wordt hier de tekst in facsimile afgedrukt van Vander Burghs 
lofdicht op Hoofts Henrik de Gróte zoals deze voorkomt in het uitgaafje 
G_edichten .<>.E.. P.C. H_oofts Hendrik de Groote van 1649, in Kl ioos Kraam van 
1657 (zie aantekening 414) en in Apoll~s Har~ van 1658 (zie aantekening 
416). Een volledige reproductie van het uitgaafje van 1649 vindt men in 
A.lle de ged.ruki;:e wer.ken van P •. ç.Hooft 2 1611-1738, Amsterdam 1972, deel 
9, P• 261-263. In datzelfde deel is op p. 255-258 het inseraat in de 
Henrik de Gr&te in facsimile opgenomen, en op p. 380-381 de lofdichten 
die toegevoegd zijn aan de uitgave in Hoofts Werken van 1671. De druk 
van 1627 van Huygens' lofdicht vindt men in reproductie in Alle ~
drukte werken, deel 1, p. 322-323. 

Gedichten op P.C.Hoofts Hendrik de Groote (1649) 

JO. 

Op des Heeren 

P. C. H 0 0 F T s, 
H E N D R I K. 

de 

G R 0 0 T E. 
·~~ Ufi ycmanc dra1\~h te iicn van 
~'Ç41, J>rincelijcke dade, 
:.~M Den kloeck!tcn Oorloghs1mn 

-,,,,;;;:;;;·~. • in 't puyck v;in fiin gewade, 
Of teffens foo vcd deughdt als ooyt de 

Sonn,c f'agb, 
En mcnigh jaers gevvoels beleven op een 
. dagh, 
Dien wijs ick HEN D R r K aen, by wirn 

de koenfl:<: Helden, 
Van aller outhcyt af foo weynigh ziin te 

mdden, 
Als Roomcn by fiin pracht, doen 'c ecdè 

uyt Troyacs as 
De teere vonckcn van fijn grootf1c glory 

las, 
Dien wijs ick defc Bloem, nooyt nutter 

. om te kranlcn, 
De Zezc-winnaers van gerarclii,kc kan-

1cn, ' 
Nooyr ginger lauvverlof om 't Kcyfcr

lijckc hooft, 
Dat niet van dit çieraet fijn luyfler wc .de 

berooft, 
De 

·La. 

îL 

De wcrelt vvas bcbloet van hoofde tot de 
fooien, 

De vvacrhcyt nae vermant, en 't Chri· 
ficndom acn kooien, 

De Chri!l:cltjckc Kroon bcdoovcn in fij11 
rouvv ! 

En nacuvv der Vrancken een die 't Oll• 
· heyl flutten vvou, 

Toen HEN D R x 1< s moedigheyc de 
waerheyt quam ontbocyrn, 

De werelt hielp acn vreê, en Vranckrijck 
:vveer aen 't bloeyc:n, 

De Vromrn over end. En den veracr
den hoop 

Der Ingeboorenen vveêr dvvongh tot 
beter koop, 

Dit waer hem lofa genoegh, foo 't nooyt 
en vvaer vergeten, 

Maer 't vvilpcltuerigh Riick fa! 't flus 
naeuvv vvillcn vveten. 

Dan vvierd verfvvegen dcughdt, beo ra-
ven, kdigheyc, t> 

Soo vvel en qualiick doen, vvas fond er 
onderîchcyt. 

Doch Hooft, vviens pen metael, en ni:n
bcr kan verduercn, 

In liit geen ondergangh van naem in fijn 
gebueren, . 

Hy eeuvvight al het do<:n van HEN
D R I !< s kloeckc handt, 

En kavelt eer foo vvcl vooi 't een ;iJs 'c 
ander landt : 

Des 

Des deelt hy in de lof,îoo diep ~Is den be· 
dryver, 

En die van HEN D R r K fpreeckt , die 
rnemt van fijn bcfchryvcr. 

Hy hielp het Rijck aen ruil: en tilt het uyt 
· fijn lcyt : 
Macr)iooft tilt HEN D R r K s naem uyt 

. de vergctclheyt. · 

r. v. B u Re; H. 

In 't leger '>'oor Grol. 
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~\l ioos Kraam r 1()57) 

0 r ]) r " .. 
J lccrrn 

P. c. H 0 0 F T s 
JIENDRICK de G 

I 
RO TE 

LUfl jcm:mt drangh te zien van princelyckc daden, 
Den klocckflcn oorlochsmm in 't puyck van fijn gcwaden 1> 

< )f t'cffcIJS zoo veel deugds , als oyt de Sonnc fach, 
f:n mcnij!;h _iacr gcwocls beleven op eet'. <lach, 
Dien wij r' ick Il F. N R 1 c K acn , hy w1en de kocnfl:e helden 
\';in aller out heit af zoo wcinich zijn te melden 
Als Romen by 7.ijn prac~1t, doen 'teer!!: uyt Troicns as'. 
}Je tcêrc vonckcn van z.1Jn grootfl:c glory las, 

, Dien wijs ick dcfe blacn; n.oit nuttrr om te kranifcn 
De r.egc-winncrs van gcvarelyckc bnifen, 

; Noit gingcr lauwcr-loff om 't Kayfcrlyckc hooft 
, Dat niet van dit cicracd fijn luyfl:cr werd verdooft. 

De wcrclt was hcblOct van hoofde tot de folen, 
; De wacr hcy t nae vermant , en 't Chrillcndom acn kolen• 
1 Do 

·---'-----------·-·---··""-~_ ................. """ ... '""' ............................. . 

.1 
1 

' 

1 ' 

i 
1 

1 

. ~t~ · K t 1 o 0 S K R A Au; 
: 1>e Chnftelycklle kroon bcdoven in fijn rou · 

• En 11aeuw der V rancken een die 't onheil !luttc:n wouw; 
• Tot HE N R 1 x mocdicheit de waerheyt quam ontboeyen 

De wcerelt hielp acn vreê en Vranckryck weêr aen 't bloeien à 
De vroomen over end', en den veraerdcn hoop 
Der ingcboorcru:n wcêr dwongh tot bt:ter koop. 
Dit w:icr hem lofs gcnoegh zo't nuit en wicrt vergeten· 
M.icr't w iipdt urich rijck z:il 't vlies nauw illw weten; 

1 

D.rn wicrt vcdwq~.:udeugd begraven kdichcyt 
Sou wd en <Jll:lly..:k doen was fo11dcr011dL·&·hcydt. 
I >oe IJ o o F T, wiens pen mctacl cn marbcr k,m verduren ' 
En ly.I g~en ondcrg:iugh van n:icm in lijn geburen '. 
llyen1wtehtalhetdoc11 v:in ll EN Il! x klueckehandt 
En kavelt eer zoowd v:in 'teen ~1b 't andn la11,Jt. 
l!'s ~lcdt h y inde lotl':t.o.o diep :ils dc11 l>cd1 y ver 
1'.n die v;\11 11Etl11 1 K lprccck~ die n.cmt van lijn b«fchryVCT• 
l ly luclp 11..r ryrk ac11 ruil cu 11ld' het uyr 't lijn lcydt, 
fvLer 1101JF 't' ttld U EN Il 1 x nacm uyt de vcrg.:tdhcyt. 

). V. J3VROJ.f. 

Apollos Harp (1658) 

D t c H T E N. 

Op P. C. Hoor-Ts 

H E N R I K DE G R 0 0 T E. 

L Ufl: icmant drang i:e zien van Princelijkc daden~ 
Den kloekftcn Oorlogrn1a11 in 'c puik van rijn ge" 

waden, 
Of teffcns zo veel dcuchts als ooit de Zonne zàg, 
~~n m~nig jaar gewocls beleven op een dag, 

Dien WIJS ik 1:-I EN R 1 K aan, by wicn de kocnfl:c helden» 
Van aller outhcir af .w weinig zijn re melden 

Als Romen by zijn prac;hr, doen 't eer!t uit Troijens as 
De teere vonken van zijn groorftc v;lory las, 

Dien wijs ik deze blaên: nooir nutter om te kranlfcn 
De Zcgen~vinners van gcvarclijke bnffen. 

1\001t ging 'er lauwer-lof om ·r Keizerlijke Hooft 
Dar niet van dir çieraar zijn luifl:cr wert verdooft. , 

De werelt was bebloct van hoofde rot de zooien, · 
De waar heit na vern1omr, de Chriiknhcit aan kooien. 

De Chrifielijkfic Zoon bedol'en in zijn rou, 
En naauw der Vrankcn eeu die 'ton heil fümcn wou~ 
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Tot HE N R IK s moedighcit de waathcit quam ont· 
bocijen, . . 

De wercldt hielp aan Vreê , en Vrankrijk weêr aan 
. 'rblocijcn, 

De vromen O\'crend, en den verwarden h0op 
µer Ingeboorencn weêr dwong tot beter koop. 

111t waar hcm lofs genoeg, zo 't nooit en wicrd v erge ren• 
l\laar'twili1clt1irig Rijk zal 't flns naau willen weten, 

Zo waar verzwq~en deucht begraven lcdj1:,ltcit, 
Had niet meer lofs die wint als die, die ondcrkir. 

Do, h Ho o 'I' 'I', wie11s p11n 111et:1.li en marbcr kan ver" 
duren, 

Enlijdtgcc11 ondergang va11 na.lil\ by zijn geburen, 

Hy eeilwigt al het doen van HEN D R 1 K s kloeke 
hand, 

En kavclr eer zo wel voor 'c een als 't ander lant. 
Des deelt hy in den lof zo diep als den bedrijver, 
En die van H s N n R 1 K fprcekt die roemt van zijn be• 

fchrijver. -
· Hy hielp het Rijk aan ruft, en tild' het uit zijn leid; 
Dees tilde H a N D R 1 IC s naam uit de vcrgetelheit. 


