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AANTEKENINGEN 

De nummers van de aantekeningen zijn in de tekst steeds tussen vier
kante haken geplaatst. De verwijzing "zie bij ( resp. zie voor, zie 
na ) noot ••• tt betekent: zie de tekst bij ( respo voor, na ) de plaats 
waar het opgegeven nummer tussen vierkante haken voorkomt. 
Over de hiaten in de nummering van de aantekeningen en over doorha
lingen van vervallen verwijzingen, zie het Voorwoord.(Va.n drie aan
tekeningen. namelijk nr. 135 9 142 en 165, is de bijbehorende tekst 
niet in deze bundeling opgenomen.Zelf waren zij echter onmisbaar om
dat er in andere aantekeningen aan gerefereerd wordt. Men vindt deze 
op hun plaats in de volgorde der nummers. 
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SCllFIWAEL 

Dat bij cnkrlc hoofdletters die de lnlilalcn vor
men von een onbekende, mlslczlngcn konden 
plaatsvinden, spreekt dan ook van zelf: zie noot 
91. 

Vgl. Leendcrt7.' Inleiding in Leendertz-Stoett 1, 
p. L, verwijzend naar de (;eeraerdt van Velsen 

vs. 1639; en voorts de Memoriën en adviezen 
van Cornelis l'ieterszoo11 llooft, dl. (IJ, 187 l, p. 
112 met de aantekening van H.A. Enno van 
Gelder in dl. Il, 1925, op p. 394. Vgl. ook 
L.-St.l,p.147, vs. 19 (uit 1617). 

HOOFT IN HANDSCHRIFTELIJKE 
LIEDBUNDELS 

Roemer Visscher, Si1111epoppe11, Amsterdam. hy 
\Villcm Jans1 .. I Blaeu], 1614. p. 50 ("' cd.·L. 
Brummel, 's-(;ravcnhagc 1949, p. 50). V/11cl1-

tige 11/nrp/1 in L.-St. 1 op p. 18· 19: in de Em/1/e· 

mata, waar het een SANG heet. f}p p. 87. liet 
dtaat uit Roemer Visser is vermeld in L-St. 1, 
p. 335 (met het erratum op p. 41 l), en wel uit 
de na zijn dood (op 11 fchr. 1620) door zijn 

Docltter Anna Roemers uitgegeven derde, vier
de of vijfde druk, waarin nr. 50 van het eerste 
schock is verplaatst naar een nieuwe afdeling 
Mirme·poppen achteraan. In die afdeling is het 
nr. IV. Zie A.l;.c. de Vries, De Nederlandse/ie 

emhlemata ( 1899) onder nr. 55, 56 en 5 7 (De 
Vries· nr. 55 = Lecndcrtz nr. 221). liet zal voor 
vakgenoten geen betoog behoeven dat wij om 
verwarringen en misverstanden te voorkomen 
rechtstreeks naar De Vries vcrwiji.cn, met voor
bijgaan aan John l.andwchr, Emblem books, 

Utrecht l 970. 
Zie bij de verdere aanll'kcning bij Vl11chtige 

11/mp/1 in L.·St. 1, p. 335 ook de verbetering in 
Il, p. 493. De afdeling gedichten in de Hml>le· 
mata Amatoria van 1611. Jchtcr de cigcnli.ike 
ernbk111ata, heet ' Sommighc nieuwe ghesan
ghen, ticdekcns en sonnetten.'' Daarin hebben 
echter slechts twee gedichten het opschrift Lie-
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d<'k<'11 en zeven Ucdt, waaronder niet Vl11c'1tlge 

N_v111pl1. De meeste hebben het opschrift Sang. 

Ook in het handsdirir't komt slechts enkele 
malen Uedeken voor. Gedlcllt heet behalve het 
Glredic/Jt op liet llatandt echter alleen het on" 
voltooide of onvolledig bewaard gebleven, 11iet 
gcpuhlicecrdc Gedicllt op lleinsius' tatijnsc 
treurspel A 11riac11s ( L.-St. 1, p. 10 3). 

Brief van 19 april 1610, Van Vloten nr. 7, dl. 1, 
p. 10-12; m. 2 in de moemlez/11g uit de brieven 

m11 l'. C. Il ooft door 11. W. van Tricht, Zutphen 
11967j.K.L.P. 148, p. 17-18. {Vgl. tevens bij 

noot 1 70). Fr waren zover wij weten voor 16 l 0 
nog maar negen gedichten in liedboeken ge
drukt (Van Tricht p. 42). maar er waren er ze
ker meer in afschriften in omloop; waaronder 
hijvoorhccld de vijf die Dirk Pieterszoon Pers in 
1610 in de tweede druk van De11 Bloem-flof 

opnam. Er is daarbij geen reden te denken dat 
die (anonieme) publicatie met medeweten van 
lloort geschiedde, taal staan van hem uitging: 
vgl. noot 93 en 142. 

Over de vroege verbreiding van V/11clltige nlmp/1 

(èn van Wi11dek.e11), zie L.-St. 1, p. XVI-XVII. 
Vluclltige 11/mpll werd reeds in 1605 als wijs
aanduiding gebruikt: L.-St. 1. p. 334 en 41 l. 
Zie vcrdn noot 87. Overigens dient voor het 
voorkomen van wijsaanduidingcn thans in de 
ct•rstc 'plaats het Nederlands Volksliedarchief te 
worden geraadpleegd, opgenomen in de (;entra
lc Commissie voor Onderzoek van het Neder
landse Volkseigen van de Kon.Ncd.Akadcmie 
van Wetenschappen l'l1 gevestigd op de Keizers
gracht 569-571 Il' Amsterdam. Zie Marle Veld
huy1.rn in Mrdci/cli11gr11 va11 /let lnst. voor dia· 

le<'to/ogll•, voll<sk1111de <'Il 11aamk1111de, nr. 21, 
december 1969, p. 19-21. 

Aldus de beschrijving in de fiches-catalogus ter 
Koninklijke Bibliotheek te '.d.;r:ivenhagc, waar 
de bundel berust onder signatuur hs. 76 Il 10 
(olim 0. 264). J. Tideman in zijn editie van de 
Gedicl1te11 mn Simon 1•a11 1Je1111mo11t, Utrecht 
1843, noemt het op p. XXXVIII een Juffer
hoekje en determineert :de "Jonkvr. de Witte'" 
als "wanrschijnlijk die, welke In 1568 geboren 
was". V111c/1tlglle Nimpb staat op fol. 
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l 17R-l 18R en Twi11clekr11 op fol. l 18V-l 19V. 
Twi11dckc11 werd uit dit hs., met aangepaste 
spelling en onnauwkeurigheden, uitgegeven 
door J.C.\\'. Ic Jeune op p. 133-134 in zijn f,et

terk1111diK oi•erziKf en proe1·en van de Nede,... 

la11clscilc l'<Jlksza11K<'t1 .~rdnt de X Vde eeuw, 

\-Gravrnhagc 1828 (l.ccndcrtz nr. 159*, liet 

/loek 21, 1913,·p. 310). liet hs. noemt Le.Jeu
ne op p. 37. Voor de literatuur en een terzake 
relevante hcschrijvin1~ van dit hs., zie de (afge
zien v;111 de inleiding) filologisch belangrijke 
Gra11ida-editie van· J.11. van den Bosch in de 
/wolsd1c /1erdnikke11, in de eerste (1890) en de 
volgende druk ( l 8<J.5) op p. 83, in de derde 
( 1906) en de vierde druk ( 1922) op p. 94, tel
kens in de (ongewijzigde) aantekening bij vs. 
80, die echter niet meer voorkomt in de vijfde 
en laatste druk van l 931. 
liet hs. is vermeld door Stoctt' in L.-St. 1, p. 
LXXVI met noot 3. liet andere daar door 
Stoelt genoemde "album met l 7de-eeuwsche 
liederen" ter Kon. Bibi., berust aldaar onder sig
natuur hs. 133 G 15. 

l Is. 7 5 A 2: 11. Niet vermeld in het Versla!( van 
de Kon. Bibi. over 1955 en dat over 1956. In de 
volgende zin is de besrhrijving in de fichescata
logus ter K.B. gevolgd. 

Hoewel, na twee bla·nco-folia, op de (twee) 
klaa!!liedcren enkele gedichten op en van i.faac 

Massa volgen (fol. IOIR-102V), moeten de 
klaagliederen toch van diens neef Johannes zijn. 
Van Isaac Massa berust ter Kon. Bibi. te 's-Gra
venhagc behalve een zeer belangrijk handschrift 
ook het Album amicorum (hs. 78 Il 56); het 
voorkomen van Isaac en Johannes in het hand
schriftl'!ijkc lil'dlHH'k verdient d;rn ook geïndi
ceerd te worden in de catalogus. Van vermoede
lijk deze Johannes Massa is ook één der "Knip
vaarzcn" op het thema van een Vcltdcuntjcn 
van !looft, nl. nr. XVI, het derde van 't Ver· 

voll(il l'ande Knip-7anK in het Aen-lfanl(sel op 

't Tweede-deel vande Olipodril(O, p. 3, onderte
kend J. Massa (in Lccndertz nr. 212 van 165.4, 
exemplaar K. ll. 's-Gravenhage 7 E 12); ook op
genomen in De Nieuwe flofsc/1e Rommelzoo 

van 1655 op p. 32, ondertekend 1. Massa (Leen
dertz nr. 213). De aantekening in L.-St. 1, p. 
351 is dus niet geheel juist: het Vervoll( van de 
Knip· ZO Il!( werd: reeds in het (afzonderlijk 
gepagineerde) Ae11-1ta111(sel op de O/ipodril(O 

~edrnkt. 

Johannes Massa en Anna van Os worden ver
meld door Joh. Kcuning, Isaac Massa, 

1586-1643, in: Imago M1111di 10 (1953), p. 
65-79, en wel op p. 73 op grond van de genealo
gische gegevens van Mevr. N.11. van den Bosch
Nord Thomson, genoemd op p. 65, n. 1. Keu· 
nings artikel verbetert en vult op essentiële pun
ten dat van Bartclds in NNBW 8 (1930), kol. 
1128-1133, aan. De door Fred. Muller, Essal 

d'11ne /Ji/Jliograpltie neerla11do·r11sse, Catalol(t1e, 

Amsterdam 1859, p. 104 bedoelde"' alburn
inscriptic van Isaac Massa met de zinspreuk in 
coe/is MASSA, zal die op fol. l 52R in het Al
bum amicorum van Petrus Scriverius 
(K.B.-'s-Gravenhage hs. 133 M 5) zijn. Over 
Isaac Massa in ander1 ug lct11 •p•ol•e li eme111i. 

verband ook: A.J. Rchorst, Torrenrius, Rotter· 
dam 1939, p. 19, 6(}.61, 65, 200 en 230. 

De A vo11dmaal.tl(e<iicl1ten en Heilige Dagen van 
C. Huygens laatstelijk uitgegeven en toegelicht 
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door F. L Zwaan, Zwolle 1968, Zwolse druk
ken en herdrukken 68. 

De hcr!\cnning van anonieme teksten in dergelij
ke liedbundels is uiteraard aOiankelijk van de 
succcssicvelijkc bestudering door ,en van de ken
nis van vele lïlologcn. 

Over de vroege verbreiding van Windeken (èn 
van Vluchtige nlmpl1) zie noot 47 en vgl. Van 
Tricht p. 42 met noot 4 op p. 222. De opgave 
in de chronologische lijst in 1,ecndertz' lli/Jlio· 

grapllie op p. 5 2, 'Int Wi11îll'kl'l1 ook voorkomt 
in !)er Mlm1aers lfarten Ja«11t van 1627 (Lcen
dertz nr. 201 ), berust op een zetfout: de vcr
ml'lding van no 201 behoort bij het er onder 
staande G/1y lodderliicke Nympl1e11 soet. In de 
fünMemata zijn drie liederen uit de Granida op
genomen: liet vinnic/J stralen van de Son (vs. 
1-28), Wi11deken, daer liet Bosch af drilt (vs. 
39-80) en Gl1y /odderliicke Nympllen soet (vs. 
365-400); van het eerste is in de chronologische 
lijst in Leendcrtz' 81/Jllograpllle op p. 52 abusie
vl'lijk niet vermeld dat het in de Hm/Jlemata op 
p. 88 is opgenomen, evenals heide andere als 
een SAN<;. 

De poë7.ic wals die in deel 1 van de 11itgaven van 
Leendcrtz l'n Stoelt is verzameld, met weglating 
v:in dit en andere populair geworden 'liedekens' 
uit de spelen, geeft dan ook voor de vroege peri
ode een onjuist beeld van wat van Hoofts poë
zie gekend werd èn van wat Hooft 1.elf als 1.ijn 
poëzie presenteerde in de Emblemata van 16 \ 1. 

Aan de varianten in het overigens wel door hem 
onderzochte liedboekje van Maria de Witte 
(K.ll. hs. 76 H 10), heeft Van den Bosch in zijn 
Oran/da-editie (zie noot 48) geen aandacht be
steed en hij heeft ze daarin ook niet genoteerd. 
Zijn aandacht richtte zich uitsluitend op moge
lijke gegevens "voor de chronologie van de ge
dkhten van llooft" uit de dateringen in het 
liedboekje, uit het schrift, de /1a11<1e11 en de zin· 

spreuken (vgl. noot 94 hieronder). Terecht ver
wierp hij de datering 1593 onder lloofts Wi11de

ke11 uit dcr.c bundel in Le Jeune (zie noot 48). 
De opmerking in de heschrijving van Valcrius' 
C:edenck-cla11ck van 1626 in de lll/Jllot/1eca nel· 

glca (V 73, p. 12/13) bij Wi11de/1e11 als wijsaan
duiding (op p. 191), waarvan de melodie in Va

lerius is genoteerd, vervalt daarmee. (In de her
uitgave in boekvorm van de Rl/Jllot/1eca llelglca 

is dit p. 418 in dl. 5, 1964. Het tweede B. ll. 
nummer V 73, ll.. v. Vossenhole 1569, is ver
vangen door V 13 7 en is da!l' 'ook niet in de 
heruitgave hndruk t.) 
F. Kossmann in zijn studie over De i•ariante11 

1'a11 lfoofts Granida, TNTL 36 ( 1917). 97-151, 
behandelde ze niet om andere redenen: "De 
weinige, mogelijk op een oudere lezing terug
gaande varianten van het. niet nauwkeurig te 
datccren lkrl. lis. (die mij alleen ten .dienste 
stonden voor zoovcr zi.i door Stoet! worden op
gegeven), als ook de varianten van enkele liede
ren in verscheiden lirdbockjcs. lilcvcn hier bui
ten heschouwing, omdat de schaarsdtte der ge·· 
gevcns en de onzekere herkomst van clcn tc·.;t 
beide malen een systematische behandeling in 
den weg stond." (p. 98 11. 1 ). Die overweging 
gold inderdaad voor een studie van de aard der 
varianten, 'l!lldat daarvoor de chronologie zo
veel mogelijk tevoren vast moet staan. Mede 
op grond van zijn bevindingen is thans een 
systematische tekstkritische behandeling moge· 
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lijk van de verspreide varianten met het oog op 

het vaststellen van de chronologie van hun her
komst. 

Zie over het /\mstrrdamse handschrift van de 
Granida de hredcrc aantekening op p. 2.'l. 

De oorspronkelijke lezing is genoteerd door 
Stoctt: !..-St. ll. p. 470 sub 154 en 155. 

liet belang dat du.c op zichzelf misschien niet 
gewichtig lijkende 'taalkundige" varianten hcb
hen voor de tebtgcschicdenis, blijkt eerst dui
delijk wanneer zij geplaatst worden in het kader 
van de studie van Kossmann over De varianten 

van lloofts Gra11fda in TNTL 36( 1917) p. 

97-15 l. Daarin behandelt Kossmann allerl·crst 
de "verbeteringen" m het Granida-hs. in hs. 
A(mstcrdam), die hij /\corr(cctie) noemt. Daar
onder vermeldt hij in ~ 9,p. 105:. "malcander 

werd doorgaans tot elckander" (vs. 65 en nog 
Zl'S andere phwtscn) en 'cvcnzoo malcaer tot 
elckaer (43).' Ik varianten in Wi11<leke11 maken 
aldus deel uit van een min of meer consequent 
doorgevoerd, lllaar vooral coherent complex 
van wijzigingen. clic later hun bekroning vonden 
in clc wijzigingen voor (;edirllte11 f(df>. Daarin 
zijn de lidwoorden conscq11cnt verhogen ( Koss
mann ~ 36, p. 122) en ook "rilt.ander werd verho
gen": in vs, 65 werd 'met elckan</('r" toen .tol 
"clkandrc", rijmend op "uyt d' andrc", waar" 
aan Kossmann een afzonderlijke bespreking 
wijdt. Waar Kossmann van "verbeteringen" of 
van ''correcties" spreekt, gebruiken wij bij voor
keur stel·ds de in ieder geval neutrale benaming 
'wijziging' of 'verandering", resp. "variant'. 

·Zie de in noot 48 genoemde editie· Van den 
Bosch, waarin de tekst van de editio princeps van 
1615 werd uitgegeven, met opgave van varian
ten o.a. in hs. /\. 

/\fgezicn van de overeenkomst van deze wijzi
ging in de Hmblemata van 16 l l met de in hs. A 
vóór de cditio princeps van de Granida van 
1615 .vystematisc/1 aangebrachte wijzigingen 
(zie noot 58), en afgezien van het in noot 61 
ten aanzien van de Emblemata-redacties opge
merkte, moet nog het volgende worden aangcte· 
kcnd. lloczccr ook in prindpe vormen als mal

wrr l'n r•lckäl·r in l'l'n tcksttr;111s111issic en n·kcr 
In 11101Hkli11gl' transmissk, in hl•t t11allnnllsd111p 
vnn 1k vrm'gl' l 7l' ('l'llW in lloll1111d kunnen wls
Sl'kn, binnen Hnol'!s eigen 'll'Vl'll met zijn tek
skn' mol'! een dergelijke variant niet onder
schat worden. lloort was zeer vormhcwust, 
ook, misschien wel juist ook, bij ·ook door 
hem· variabel gehanteerde vormen. Daarnaast 
wijst l.ccndertz in zijn /11/elding (L.·St. I, p. 
XL VI) lloofts eveneens al vóiir de Granlda-cdi

tie van t 615 te constateren g,rammatischc vorm· 
vastheid aan en ook de onderhavige varim1t 
staat (afgczirn van de Granlda) niet alleen, niet 
in de f\m/l/cmata, maar ook niet in het Rijm· 
kladboek. In het 'Licdekcn' Se/Joon Nymphe

lij11 (L.-St. l. p. 35-7) stond in het eerste Rijm
kladbock op rol. l 2R (~ hs. /\ blz. 271) eerst 
malca11rlcr in vs. 4g, door iloort lafl'r gewijzigd 
in elcka11<1er (z.ie 1..-St. ll. p. 463 sub 36). w;ils 
ook in de Fmi>lcmata van 1611. p. 93. 
Wijzigde Il ooft in dit geval in zijn Rijmkladbock, 
in het 'Sonnet' Cond jck 11 't />innenst mn mijn 

llart (L.-St. I, p. 37-8) liet hij daarin op fol. l 2V 
(= hs. A blz. 272) in vs" 13 ma/caer staan. In de 
Hmblemata, p. 89, werd echter ook dit gcwij-
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1.igd tot eickaer (zie 1..-St. Il, p. 476 sub 3g), 
Ik vraag waaro111 IHI 1 lool't in het ene geval wel, 
in het andere niet in zijn eigen 'pol'tisch archief" 
wijzigdl' -en wanneer hij dat deed" voert ons 
naar de co111ple\e prohlcmatid; van lloofts 'Ic· 
ven met zijn eerste Rijmkladhock'. In marginc 
bij· vs. 1 van hl'! sonnet noteerde hij daarin als 
open v;ni<tnt van Clwrife wèl Me1•rou we, zoals 
in de F111/>/e111ata staat (zie 1..-St. Il, p. 463 en 
476 sub J7). Waren die varianten in het hand
schrift nu bedoeld voor de l'.1111>/emata-c.ditic of 
da tcrrn zij al van vroeger? or da teren zij van ná 
de uitgave van de Fmblcmata en w<Hcn zij be
doeld voor de editk-1636, zoals in sommige 

andere gedichten onmiskenbaar het geval is? In 
l 636 zijn echter noch het sonnet, noch het lie
deken opgenomen. Wij ).!aan hier thans niet in 
op dn.c vragen, noch op de gegevens van wr
sl'hilkndc aard die kunnrn bijdragen tot beant· 
woordinµ ervan. Dit ene voorhcl'ld, de ovngang 
naar elck11[,r en t'lcka11d1!r, moge echter volst<1an 
om te tonen dat nauwkcuriµe studie en vergelij
king van variankn en wijzigingen daarbij een 
011111isbaar hulpn1iddcl zal zijn, als deze niet ·al
ken alle zullen zijn gcinvcntarisccrd, maar ook 
!'.COrdcnd en door een concordans toegankelijk 
ge111aakt. 

1"-':'t. Il, p. IS.'i, heelt als editie' van de laatste 
redadie van hs. /\ ten onrcch Ic dm•11 md -11 in 
vs. (,_\, 
lloort was allereerst een 'grammaticale' taalhou
wer, toen hij in l (il 4-1615 de <:ra11itla in hs. A 
gcrel'd maakte voor de druk. Dat blijkt uit 
Kossmanns in noot 58 !!L'noenHlc studie over de 
aard van de wijzigingen (p. 102-111 over de 
'verbeteringen in het hs." en de "arwijkingcn 
der editio princeps' ). Later is deze lijn doorgl"· 
trokken i11 de gran11natirnle wijzigingen voor de 
uitgave in lloofts vcrz;1melde gedichten van 
l6J6. Maar vóór de wijzigingen in het Gra11ida

handschrirt blijkt de grammaticaliscring, reeds 
aanwijsbaar in de Hm/Jlemata van 1611, waar· 
van de voorbereiding voor een deel zijn neerslag 
vond in hl'I eerste Rij111kladbock. In de druk
ker-uitgevl'r, neer Willem Janszoon, zal 1 looft 
zowel voor de uitgave van de /~'mf>lcmata, als 
van dl· Granida. niet alken een waarborg voor 
nauwkeurig zdtc11, 11iaar ook een medestander 
hcbbl'll gcvondrn voor zijn streven naar taal- en 
spellingdisdplinering. Bij Willem Janszoon 
(Blaeu) verschenen vnn l loort in 16 26 de /Jacto 

l'n de llcnrlk de Gr()tc. In die beide laatste uit
gaven heeft Blaeu zich, voor de lJacto in afwij
king van de (aulopafe) kopij, voor de fienrik 

de Gr(1te in afwijking in elk geval v;111 clc ovcrgc
ll'vl'Hk autograaf, zelfstandig taalbLHIWcr !!C· 
toond: W,(;s lkllinga, Kopij en druk in de Ne

drrla11rle11. t\mstcrdam 1962, p. 101-102. 
Voor de plaats van de F1111>1c111a1a·redactie is in 
dit verband nog een ;1ndnc versregel uit Wi11de

krn van hl'lang. Hs. /\ lll'l'rt in r:ra11i<111 v,. 6 2 · 
/Jat xl1ij 111ii11 lwl't, rn <111111·kt 111ii nier. du, nH·t 
de later gra111111alÎl'<1:ll VL'r\\oqwn Vllr111 mi/11 

voor hl'! pcrsoonliik voorn;"1n111oord. hier ll11\

sl'l1ien µehctigd fl'f vcr1111Jdi11t! V<lll 'hia;if' voor 
11" In het handsrlirilt 11ercl dit niet !~l'lvi.11.igd en 
onk de cditio princeps va11 l(, l) heeft mijn. 

(V1~l. de aantekening hij vs. 62 in de vijfde druk 
van de (;ri111ida·cditic van Van dl'll Bosch -zie 
noot 48- op p. 95.) Da;irll'gcnovcr was in de 
Hm/>lc111ata van l6 l l, p. 90, mijn reeds vcran· 
derd in my. llct opmerkelijke is nu echter, dat 
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deze vcrsrcgd ook het motto was van het twee· 
de embleem in de Hml>lemata en dat daar, zo· 
wel i::cgraveerd op de prent (p. 15), ;1ls ook ge· 
drukt hoven het epigram (p. 14), de wijziging 
niet is aangebracht. De regel luidt daar: Datje 

mijn /wet en dttnckt my niet (L.·St. I, p. 116) 
en in de tweede regel van het epigram staat 
eveneens: datje 1111/11 niet en /wet, beide keren 
met ml/11. 

Kossrnann (zie noot 58) vermeldt hiervan 
slechts de wij1.igingen in 1636: "In plaats van 
doe(11) kwam toe(11)." rn 41,p. 127). 

Kossmann betrok de varianten in de h"m/Jlemata 
niet in zijn noot 55 genoemde studie. Zij zijn 
ook gering in aahtal in de drie in de Emblemata 
opgenomen liederen uit de Granida (zie noot 
5 3). lnddenkel zijn de varianten in afzonderlij
ke gedichten in de Hmblemata wel behandeld, 
maar zie daarover noot 80. 

Zie bijv. de bloemlezing Uit lloofts lyriek door 
C.A. Zaalbl'rg, 2c druk, Zwolle l 967 (Klassie
ken nr. 2:l ), p. 13. 

Ik H111/Jle111<1ta 1.ij11 zowel in 1611 als in 1618 
anoniem uitgq;cvpn; in 1618 echter wel met de 
tussentitel "l'.C llonfts Brief van Mcnclnus acn 
llclcna", p. 147. Maar natuurlijk wist 'iedereen' 
in 1611 dat de 1:111ble111ata-uitgavc van Hooft 
was: zie noot 46 en het daarbij in de tekst aan
gehaalde citaat uit Roemer Visser (en vgl. Lecn
dcrtz in L.-St. I, p. XVII/XVIII). Datzelfde zou 
het geval zijn met een anonieme uitgave van de 
reeds opgevoerde (L·St. ll.p.147 r. 17) Granida 
zoals eerst het plan was, getuige De drucker 
groet den leser: L.-St. Il, p. 148,r. 22-24. lm· 
mers, daarin worden in r.5 (L.-St. Il, p. 147) de 
Acbil/es en de Ariadne genoemd en in r. 10 
wordt expliciet gewezen op het feit dat die (in 
1614) onder naam van "die 't (nl. Granida) ge
dicht heeft" (r. 3) zijn uitgegeven, te weten met 
de naam van P. C !looft op de titelpagina (Lnd. 
nr. 38 en 41 ). ! let anoniem fa ten van een uitga· 
ve had een andcrl' functie en ander doel dan het 
onbekend laten blijven van de auteur (zie met 
name r. 1-4 en 18-24 van het aangehaalde onge
drukte 'voorwoord'.) De argumentatie in 
W.A.P. Smit, Hooft en Dia, Amsterdam 1968, p. 
40, 3e alinea, die ogenschijnlijk slechts moet 
worden omgekeerd omdat juist de f;mblemata 
in 1611 anoniem waren en de Granida onder 
naam verscheen, vervalt daarmee geheel. (Bo
vendien is de versie van Persische' ]'11fante in het 
<;ranida·handschrift ondertekend met "P C 
Hooft".) 

Zie Lccndcrtz' /Ubllograpl1le onder nr. 17 op 
p. 9 en onder nr.1 op p. 2, tweede kolom. 

Gccraardt Brandt noemt de uitgaven der t:m/Jle

mata Ama to ria niet in 't Leeve11 van ... Pieter 
Cornellszoo11 Il ooft (in lloofts Nederlandse he 
llistoriën van 1677). m;iar kende uiteraard de 
fanl>lemata wel, i::ctuige ook zijn vermelding 
van de uitgavc-1618 van ''de brief van Mcnclaus 
aan llclcna" l Brandt. cd.-Lcendcrtz, 1932, p. 
14 en vgl. Inleiding p. XV en XIX). David van 
Hoogstraten noemt ze evenmin in zijn Groot 
algemeen /1/.rtor/sc/1, geograplllsc/1, genealoglsc/1 
en oordeelk1111dlg woordenboek, dl. G-1, 1733, 
füb P.C. !looft (p. 258-9). Al evenmin worden 
de limblemata A matorla genoemd In: 
G. Brender à Brandis, Veralag, wegern het leW111 
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e11 de schriften van ... l'ieter Corneliszoon 
lfooff, in zijn Taal-, dicltt· en letterkundig ma
JNZijn. dl. 1, Ie stuk, 1785, p. 1-56; 
Jakobus Kok, Vader/andsch woordenboek, dl. 
21(ll·K).1789, suh P.C. llooft (p. 41-3); 
Matthijs Sicgcnheek, Redevoering over Pieter 
Coml'/iszoon /fooft ... (met aanmerkingen), in 
zijn Tw"e redevoeringen, Lcyden 1800, p. 
55-190; 
Jacobus Scheltcma, l?rdevoering over de brie
ven van l'ieter <.'orne/isznon /looft (met aan
mrrki11gen en bijvoegsels), Amsterdam 1807 
( l 30 blzn. ); 
Jacobus Koning, Ge.ffbiedenis van bet slo.t te 
Muiden en llooft.< leven op betzrlve (met aante· 
keningrn ), Amsterdam 1827 ( 150 blzn. ). 
Wel noemt llrendcr i1 Brandis op p. 50 de Minne· 
en zinnebeelden, maar daarmee bedoelt hij 
alleen de emblemata zelf, die hij dan ook noemt 
met de titel die zij eerst kregen in 1636 (zie 
Leendertz' IJib/iographie, p. 9 n. l). Ook als 
Voetius lloofts emblemata noemt (zie J.C. 
Breen, l'foter Comeliszoon /looft, als scbrijver 
der Nederlandu/Je llistori11n, Amsterdam 1894, 
noot 3 hij p. 166 op p. 16 7), behoeft dat niet 
op de uitgaven der 1:mhfomlllt1 Amatoria 1.elf 
betrekking Ic hehhcn. (Voctius wordt in ander 
verband genoemd hij Van Tricht p. 102 met 
noot 3 en p. 203 met noot 3; de eerste plaats 
is niet in het register opgenomen.) 

Zie Leendertz' llibliograpbie onder nr. 2 sub e 
(p. 3). 

Was de /imblemata een zeldzaam boek? Het 
komt ·bijv. niet voor onder de llooftiana in de 
veilingcatalogi van de Hooft-verzamelaar Gerard 
van Papcnbroeck (1744) en diens zwager Em
tinck ( 1753). Wel komt het voor, ge
identifïcecrd als van llnoft, in de veilingcatalo
gus van 1. 1 e Long: llibliotbeca selectissima, 
sive catalogus librorum (".) /\en uitgezocbttr lli
bliotbrek van 1fr allerraarste borcken, bij Salo· 
mon Schouten, /\mstcrdam 1744, 17 augustus 
vlgg. (exemplaar Stadshihliothcék Haarlem 95 
D 59). in de afdeling "libri in quarto", p. 122, 
nr. 722: "P.C. Hoofts Afbeeldingen van Minne, 
met Nederd. Latynsche en l'ransche Verssen. 
Sommige nieuwe Gesangcn, Licdckens en Son· 
11etten. En Brief van Menclaus aan llelena. 
Amst. 1618. Een Extra schoon Exemplaar." 
Overigens is de edi tie-1618 niet geheel ano
niem: zie noot 65. In de census van exemplaren 
van !looft-edities in het archief van de P.C. 
Hooft-Commissie zijn tot dusver zes exem
plaren van de l!mblemata van 161 1 en zeven 
exemplaren van de editie van 1618 geregis
treerd. 

Signatuur Kon. Bibl.·'s-Gravcnhagc 582 A 55: 
39. Windeken heeft als opschrift "Fen nieu 
Licdeken/Op de wijse: Vluchtige Nimphe wacr, 
&c."; er onder staat 'TINIS". lli1!rmee zijn 
thans voor lloofts Windcken vier getuigenissen 
van verbreiding bekend: het plano en beide ge
noemde handschriftclijkc bundels (K.B. hss, 76 
Il 10 en 75 /\ 2: 11), benevens de "bundel van 
Wouter Vcrhec anno 1609" (L.-St.11, 154 noot 
bij vs. J9), een handschriftelijke bundel van 
Wouter Vcrhcc, gedateerd 1609, waarin op p. 
168 als "Een nicu Licdcken op de wyse Luchti
ge nimphe wacrhecn" Wintlr.ken daer bet bos 
af{ drüt voorkomt. Al~ "wijse" komt Windeken 
er in voor op p. 141 voor een geheel ander 
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"Nieu Liedckcn", niet van !looft, zoals vermeld 
is in L. ·St. 1, 4 1 l . 
Zie over Wouter Verhce's bundel: G. Kalff in 
TNTL 5 (1885), p. 137-186, met name p. 139 
en 140, waaruit hil'r geciteerd is; en de aanvul
ling op Kalffs arlikd van J. Bolle in TNTL 8 
(1888), p. 2:17-243. In A.J. van der !la's fliogra· 
phisc/J woorden/wek, d!. 19 (1876), p. 491 sub 
Wouter Verhec, was reeds vermeld dat het Von 
lJffenbarh was die dc1.c bundel in 1711 kocht 
van de Amstcrda1mc boekhandelaar Johannes 
Oosterwijk. Noch Kalff, noch Van der Aa ver· 
wijzen na;ir de artikelen over Verhcc in De Na

vorscber 13 \ 1863), p. 176, 242, 305 en 338, 
rn in dl. 14 (1864), p. 9. 
Windeken werd gedrukt in de Emblemata 
Amatoria van 161 l en daarna in de eerste uit· 
gave van de Granida (1615). In zijn Hibliogra· 
pbie (1931) heeft Leendertz Jr. apografen niet 
verrneld. liet hs. K.B. 76 Il 10 (Maria de Witte's 
liedboekje) kende hij overigens wel: hij raad· 
pleegde het in 193 2. 

Over het Berlijnse handschrift zie de inleiding 
van Stoelt in l..·SI. 1, p. LXXVII. Spcllingvcr· 
schillen zijn hier nu vcnlcr vnwaarlomd. 

Deze lezingen van het Berlijnse hs. zijn niet ge· 
notecrd door Stoelt (zie L.-St. Il, 485 sub 154 
en 155). Overigens is het niet zo dat 'Berlijn' 
overal malcaer heeft, zelfs niet in de oudste tek· 
sten. Bijvoorbeeld: in het vóór Van Vloten 1 
(1855) nooit uitgegeven llruiloft·spel, gespeeld 
in oktober 1602 (L.-St. Il, p. ll-17), vs. 157, 
heeft hs. Il malca<'r, terwijl in dit geval het Her· 
lijn se hs. (fol. 102 verso) e/ckaer heeft (L.-St. 
Il, p. 484 sub 15, vs. 157). 

Zie over het Amsterdamse hs. in dit verband p. 
11·13 in ne nieuwe P.C. liooft·editie, Vgl. 
over de verhouding tussen het Amsterdamse en 
het Berlijnse hs. Manuscriptofogie en 
tekstkritiek . 

lis. A was met zijn wijzigingen kopij voor de 
editio princeps: zie W.Gs llellinga, Kopij en 
druk in de Nederlanden, Amsterdam 1962 (de 
Grmiida sub /looft in het register op p. 252), 
met afb. 74-77 en de beschrijvingen daarvan op 
p. 184-5. Ook reeds in het in noot 7 3 genoemde 
Mm111sc1'iptologi1• en telmhitiek (l 954). Overi· 
gens zijn er -ui tcraard· verschillen tussen de ko· 
pij (Acorr.) en de druk van 1615, waarvan een 
aantal besproken Wprdt door Kossmann (zie 
noot 58), TNTL 36 (l 917), p. l JO"J ll. 

Deze variant in de limblemara en het Berlijnse 
hs. is genoteerd door Stoelt: L.-St. Il, 485 sub 
154. Wat bt'trcft de l:'mbfrmata is dit de enige 
woordkeusvariant in Windeken ten opzichte van 
hs. A (corr.) en Gm11i1fo-druk. 

Ter verecnvoudin!! wordt in het over7Jcht alleen 
malcaer, resp. elckaèr genoteerd, met weglating 
van het daarbijbehorcntle malcander, rc~p. e/ck· 
ander en met verwaarlozing van spellingver· 
schillen. De gegeven volgorde van de vier eerste 
bronnen is willckcuri~. de laatste vier staan in 
hun chronologische volgorde. Over de apocriefe 
da tering in hs. A 1,ic p. 11 · I 3 In fJe nieuwe 
l'.C. llooft·editie . Acorr. is als redactie dateer· 
baar op 1614- 1615, vóór de editlo princeps van 
de Granida van 1615. Als bron is de Emblemata 

gefixeerd op 1611. 

Dat in de commentaren in lloofü P:ralmbt!rlf· 
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mingim, cd.· 1961 •(Prueven /), van een "ttrnscn· 
versie" gcsprokèn kon worden (p. 36, 5 3, 81) In 
chronulogischo :tin (p. 67), vindt zijn oorzuuk 
dan ook sh:chts in het geringe aantal bronnen in 
k west ic: voor twee psalmen drie; voor één 
psalm vier. Toch komt ook daarbij reeds een 
niet 'plaatsbare' variant vour (p. 6 7). VJll. het in 
dL' Vl:rantwoording van de ll'kslL'ditiè daarover 
op p. 14 opgemerkte t.a.v. hs. Il en de in de 
commentaar op p. 118 · zij hel daar negatief 
benaderde · mogelijkheid dat hs. Il op een ou" 
derc legger teruggaat dan hs. G. 

lloeved de manuscriptoloog ook te leren heeft 
van de tekstkritische methoden van de klassieke 
filologie en van de Bijbcltckstkritiek, de aard 
van zijn materiaal, ook als het schaars is, stelt 
hem voor andere fonomcnen en eist van hem 
dan ook een ander b~grippcnapparaat. 

Zie Mànuscriptolugie en tekstkritiek . 
Skchts in een enkel geval heeft 'Berlijn' een 
variant die niet in een der drie besproken sccun· 
daire bronnen voorkomt. De belangrijkste daar· 
van is die in vs. 70(32), waarin Berlijn /Jat oock 
heeft, de beide liedbundels /Jat het, het plano 
't wdck en hs. A, de h'mblemata en Acorr. lJut 
dat. 

lid ontbreken van varianten in l'erslsc/1e' Jn· 

J<mte in de Emblemata kn opzichte van het 
eerste Rijmkladbock (W.A.I'. Smit, lluoft en 

Dia, Amsterdam 1968, p. 39·40), kan ook eerst 
worden beoordeeld als gegeven voor de tckstgc· 
schicdcnis, als bekend is of dit regel of uitzon· 
dering is binnen het kader van de gezamenlijke 
Emblemata-redacties, waarvoor de kopij toch 
niet over een al te lange periode gereed gemaakt 
zal zijn en in elk geval op één moment definitief 
is goedgekeurd. (Vgl. hierbij bijv. Smit, p. 
66·67, 79-80 en 113, 115, waarbij men vcrgclij· 
kc noot 60 en 61 hierboven en noot 85 hieron· 
der). In dit geval is daar tevens onlosmakelijk 
mee verbonden de problematiek die Smit op p. 
50 behandelt met bespreking van één tier in De 

nieuwe P.C. !Jooft·edltie p. 58 ~ 
~genoemde gegevens. 

Alleen wannc0r, bijvoorbeeld uit de gcschkdc· 
nis van de handschriften, bekend is welke legger 
aan een afschrift ten grondslag heeft gelegen l:rl 
die legger is overgeleverd, kan zulk een afschrift 
als bron voor de au tcursrcdactic terzijde wor· 
den gelaten. Dat is het geval met de afschriften 
die Van l'apcnbroeck maakte van een aantal ge· 
dichten van Hooft, wa;irondcr Psalm 3. Uit Van 
l'apenbroccks aantL·kcningcn van wat hij aan 
llooi'H1andschriftc11 bczatU'ap. l.3!14e .U.B.11.cii
den} en uit de collcl'!ÎL's die hij schonk of na· 
liet, is bekend dat hij voor Psalm 3 beschikte 
over dezelfde autograaf waarover wij thans be· 
sd1ikke11. Daarom is Van Papenbroecks af· 
schrift dat in de cditie-196 l van l!oorts Psa/111· 

/Jerij111i11ge11 (l'roeve11 1) op p. 21 in de commcn· 
laar wordt vermeld en besproken, door de edi· 
tcurs niet vermeld onder "Ik bronnen" (p. 
l 1· l 2). 
Zie voor Van l'apenlHoecks scllL'llking aan Am· 
:;tcrda1n en legaat aan Lddcn: 1.(). van Kcgtcren 
/\ltena en l'.J. I. van Thid, f)e porfrl!f·galerij van 
ei<' U11il•crsltelt va11 Amsterdam e11 haar st/cl1ter 

Gerard van Pap1•nhrueck J 6 7.1- / '143, A1nster· 
da1n l 964, met 1ia111c de stukken gepublil'eerd 
op p. 85-89 naar de Jlr0111w11 tot Je Gescbiede· 
11is der Leidse/Je U11iversiteit, uitgegeven door 
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P.C Molhuyscn. Kort vÎlt>r zijn dood ( 12 okto
ber 1743) schonk Van Papenhroeck zijn llooft
handschrirtcn aan het Athenacum van Amster
dam (p. 45 en 87). L.·St. 1. p. Vl. noot 1 kan 
worden l.!eprecisccrd tot: "in 1743 en wel vóór 
18 september.'' Behalve in zijn nagelaten studie 
over de Gescl1iedenis der lianclscliriften van 
l lvoft handd t P. Lecndertz. Jr. eveneens over de 
afwikkeling van Van Papenbroccks testamen
taire beschikkingen in een afzonderlijke studie 
over Gerard Mii l'<1pc11hroeck; en over diens 
1 looft-rnlkctic tevens in zijn beschrijving van 
de lloort-handschrif'tcn te Leiden. Äiti 'll!!!!PIA 

A!!I'* 44Mi. 
Overigens is Van Papcnbroceks afschrift van 
Psalm 3 niet vergelijkbaar met een liedckcn in 
een handschriftelijkc liedbundel. Ook al zou het 
voorhec.ld van dit laatste bekend en ovcrgclc
venl zijn en al zou dus het liedboekje niet van 
belang zijn als bron voor de auteurs-redactie, 
dan blijft het binnen de tckstgeschirdcnis zijn 
eigen waarde behouden voor het inzicht hoe 
een tekst functioneerde. Vgl. de cd.- 1961 van 
l loofts P.wilmhrrijm/11xcr1 (!'roeven /), p. 13 on-
1lcraan. Voor nog een andere waarde die af· 
schriften kunm'n hebben voor de studie van 
lloofts dichterschap: 1.ic noot 114. 

Veel van deze vormen van vastlegging in secun· 
dairc bronnen hebben echter maar geringe over
levingskansen. Hoewel van de inhoud van de 
l 7e-~euwse gedrukte liedboeken nog geen syste
matische in,vcntarisatie is ondernomen en het 
onderzoek naar en van deze liedboeken ook 
voor de llooft-hibliografic dus nog vele lacunes 
zal kunnen blijken te hebben, toch blijft het 
opmerkelijk dat Wincleken tot dusve'r nog ner· 
gens in een gedrukt liedboek is geregistreerd. 

Voor "gedicht" zie noot 46. Voor lloofts 
standpunt teg,•novcr wijzigingen in zijn tekst, 
7.ie zijn brief aan Joan Albert !1;111 toen deze een 
iwnl;tl liederen van llooft had getoonzet: Van 
Vloten nr. 812, dl. IV (1857) op p. 51·52; 
moemlezi11g 11it de hr/even mn P.C. llooft, cd.· 
Van Tricht, Zutphen (l 967), K.L.I'. 148, brief 
nr. 101 op p.· 140. Vgl. L·St. 1, p. LXXIV· 
LXXV. De liederen verschenen met muziek in 
Il.ins :l1111xh·Bloemzel van 1642 (Lecndcrtz nr. 
205). Ban had de liederen reeds getoonzet vóór 
hij Hooft schreef, en wel volgens afschriften die 
daarvan circukcrden en die niet overccnkwa· 
men met de rcdactks van Gediclrten 1636: zie 
Bans brief van 3 april 1642. Van Vloten dl. IV, 
p. 25 0 vlgg. mei p. 260. 
h'n gcmc\'llschapppclijke fout in de mondclin· 
gl' ovo:rdracht zal ten grondslag liggen aan de 
variant die in heide handschriftclijkc lied bun· 
deis voorko111t in vs. 66(28) van Windeke11. lis. 
A en "Berlijn" l1cbhrn hier: f,"n wt d'a11der,/ 

Tut den da11s jck 1• verkoos (vs. 66-()7 ), maar 
blijkbaar is vs. 66(28) door anderen betrokken 
op het V!HHafgaandc in de contc:st: doen wij 

""w11gc11". 1111•1 elck1111der. Daardoor ontstond 
de laing van de beide handschriftclijkc liedbun-
1il'ls: llee11 door clamlcr in plaats van !:'11 wt 

d'allll<'r. Ik kzin;: van het plano: He11 1•oor a11· 

der, kan wwl'I bij het voorafgaande, •1ls hij het 
volgende betrokkt'n worden begrepen, maar 
missrhicn is het alleen een 1.etfout voor h'11 l'Oor 

ander. Dat in een lkdjc mol'ilijkc zinsconstrue· 
tics schijnbare vcrccnvoudi!,!ingcn kunnen on· 
dergaan, ligt voor de hand. De tekst van een lied 
uit een reeds opgevoerd toneelstuk is. als alle 
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licdll'ksten, onderworpen aan moncklin[!e ovcr
dral'l1t, maar tevens gold daarvoor: "dat eens 
acn rolll'll wtg\'[!l'Vl'n wordt hl'cl'I men echter in 
sijn geweld! niet." (1..-St. Il, p. 147/148, r. 
17-18: uit hl't ongl'druk te "voorwoord" De 

drucker groet clc11 /1•ser van de Granlda,) 

Vgl. W. t\.P. Smit. Hooff.f "Ariadne" en Julletta. 

in N.Tg. 40 (1947). p. 97-100, waarin de waar
sd1ijnlijkhcid wordt betoogd dat het sonnet Als 
A riat111e sat later werd ingevoegd in het toneel
spel. 

In l-én geval is dit zeker, 'll. met de variant vcr-

1w•n•c11 in plaats van 1•err11ile11 in vs. 17. In 
1..-St. 1, p. 18. staat eveneens verwerven omdat 
Stoelt in de regel de laatste redactie van de 
llooft-handschrif'ten volj!dc. In dit geval nam hij 
dan ook verll'erve11 in de tekst op, dat in het 
l'Crstt• l{ijmkladhoek. fol. 15 R (~ hs. A blz. 
2 79) als _variant. hier door Il ooft aangeduid met 
"Anders". in de marge naast de tekst is geschrc· 
veri. De eerste lezing, verruilen, is echter niet 
doorgehaald. Stoelt heeft dit vermeld in L.·St. 
Il, p. 461 suh 18. (De overige bijgeschreven va
rianten in de marge hij dit gedicht nam Stoelt 
evenwel niet in dt• tekst op. Zie Il, p. 461 suh 
l 8 t•n 19.) V1•rwerve11 in het handschrirtclijkc 
lil·dhockjc is dus een vari;rnt ten opzichte van 
de eerste in het Rijmkladboek ingeschreven re
d<1ctic, maar lloort schreef het daarin ook zelf 
later als variant hij. Bovendien staat in de l?m· 

/Jlemata van 1611 op p. 87 eveneens i•erwerve11. 

h•n tweede variant. nl. C11Hcr1 i.p.v. 
Sol'lle11 in vs. 30, komt ni.et in het handschrift 
voor, maar wel in de Hm/Jlemata van \611, p. 
87, ·~n werd dus in elk geval door llooft 'geau· 
thoriscerd'. (Deze variant uit de Em/llemata is 
niet door Stoctt genoteerd in L.-St. Il, p. 475.) 
In dit geval heeft de fün/Jlemata dus voor een 
deel àndcrc varianten dan die llooft als "An· 
ders" bijschreef in zijn Rijmkladbock: sommige 
daarvan 1.ijn niet in de Eml>lcmata opgenomen, 
in andere gevallen hcert de Emblemata een va· 
riant die niet in het handschrift staat. De ver· 
houding is hier dus weer geheel anders dan die 
welke gesignaleerd wordt in W.A.l'. Smit, llooft 
en Dia, 1968, p. 113 en 115. Vgl. noot 60, 61 
en 80 hicrbovt'n. 

Een derde variant, nl. eens voor 
s/ecb.~ in vs. 26, komt voor in Gedic!rte11 J 636, 
p. 243, •:n is dus ook, 1.ij het veel later, door 
!looft zelf gebruikt. De overige varianten in het 
"jufferboekje van Maria de Witte" komen cch· 
ter niet in andere overgeleverde bronnen voor, 
ook niet in de uitgave van de Hnrlilemata all· 

q11ot amatoria van llc.insius van cirl·a l 620 
(Ll'l'IHlcrtz nr. 198), die met slechts kleine vcr
schilien ;ris geheel overccnkomt"rnet de Hm/Jle-

11111ta. !Ict Nieuw Rotterdams Uedt·florck van 
in elk geval n(i 1650 (Lecndertz nr. 217). heeft 
weer nieuwe verschillen. 
De reda<:tie in het 'JUffcrblwkje" staat dus met 
een aantal varianten los van dt• ovcrgdcverdc 
gedrukte redarlics, rnaar lwl'i't tegelijkertijd va· 
rianten van lloort zdf. tcnminstl': varianten die 
llooft authorisecnk. llicruit blijkt dat althans 
één van de in het Rij111kladhock als 'Anders" 
hij dit liedeken hij!,!cschrevl'!l vari<rnten h\•hoor
de lot l'en "ll'tgegcven' redaetic. (Vgl. hierbij 
noot 8J en noot 142). Onder de varianten in 
handschriftelijkc en gedrukte liedbundels kun
nen dan ook zeer wel lezingen schuilen die be
hoorden tot door !looft zelf uit handen gcgt'vcn 
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redacties. Zie ook noot 11 l en 114. 

Dus l - 2 - 3 - 5 ·· 6 - 4 - 7. Dit doet dan weer 
denken aan wat lloorts eigen eerste Rijrnklad
hock te zien geeft hij bv. de 'Sang' Voocbdt•sse 
der K•'mordcn op fol. 39 R- V (= hs. A blz. 
329-330; L.-St. 1, 67-8), waar de volgorde van 
de eerste rnuplcttcn gewijzigd is door de num
mering er boven: l, 3, 2, 4, (5). Of aan het 
'Licdckcn' Se/Joon Nympbelijn op fol. 12 R (= 
hs. A blz. 271; L.-St. 1, 35-7), waar hetzelfde 
gchcurdc door de nummering in de marge voor 
de coupletten: 3, 4, 2, 1, 5, 6, 7. Fn in Galatbea 
siet den dac/J comt aen (L.-St. 1, 16-7) wisselt in 
de verschillende versies volgorde en aantal cou
pletten: zie L.-St. l 334 en N.A. Donkersloot, 
Galatbra, Arnhem (ook: Amsterdam) 1951, 
met de volledige tekst van de verschillende ver
sies. 
In het kader van de tekstgeschiedenis tenslotte 
kan men zirh afvragen waardoor "HNIS" in 
Maria de Witte's liedboekje wel onder Vlucbti
g/Je Nimp/J, maar niet onder bijv. ï'windelwn 
staat. Onder Wi11dcke11 in de 'nieuwe' hand
schriftclijkc liedbundel en onder heide licdc
kcns op het plano, dus niet alleen onder dat van 
Hooft, staat hel weer wel, zoals ook zeer dik
wijls onder liederen in gedrukte liedboekjes. 
Maar waarom staal het ook in lloofts eigen 'po
ëtisch archief', het eerste Rijmkladhoek, onder 
J)eianira, ick kent (fol. 16 V '~ hs. A blz. 282; 
L.-St. 1, 12-3)'? En waarom schreef Hooft in zijn 
tweede Rijmkladboek "Eindt" onder de twee 
gedichten uit september 1614 (fol. 14 V en 15 
R" hs. A blz. 360 en 361; L.·St 1, p. 127 en 
128)? 
Niet zonder belang voor de geschiedenis van de 
volgorde der coupletten van Vluchtige nimph is 
overigens nog het feit dat i.p.v. Vluchtige in het 
eerste Rijmkladbock eerst Wackere stolld, waar
mee het tweede couplet begint. 

l n deze bun dd. geldt voor Wiruleken dus ook de 
wijze van Vluchtige nimpb, nl. } 'aimer<1y tous
jot1rs ma l'billys, die ook in het eerste Rijmklad
hock en in de lomblemata de wijze is bij Vlucb
tiKe nimpb (L.-St. 1, l R; vgl. verder 402). Maar 
overigens wordt Vlucbtige 11impb zelf als wijze 
voor Wi11d1·ken gebruikt in de bundel van Wou· 
ter Verhce (zie noot 70), het nieuw bekend ge· 
worden handschriftclijke liedboek ter Kon. 
Bibi. (zie noot 49), het plano (zie noot 70) en 
in de Emblemata. 

88 liet opschrift "PASTORAEL" boven Vluchii
gbe Nimpb slaat dan ook wellicht evenzeer op 
Twindeken. 

89 Wat W.A.I'. Smit, !looft en !Jia, 1968, p. 170 
opmerkt over Ac/J A mari//is! geldt dan ook niet 
alleen voor die T'.rnmrnsang (Fmblemata, p. 
107-108; waarin ook nog 5ing in vs. 40 staat: 
vgl. Smit, p. 170 n. 2). 
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Zie p. 8 in f)e nie11we P.C. Hooft-editie . liet 
op Twi111frken in Maria de Witte's 'liedboekje' 
vol~endc lied Snelle gedachten staet wat stil 
(fol. l l 9V- I 2 J R), ondertekend Fin is m1•t goet 

betrouwe Il ist daer ick alleen op bouwe, is wel 
"à la Hoof! ook" ((;m11ida-cd. Van den Bosch, 
aant. achterin bij vs. 80; vgl. noot 48 hierbo
ven), maar niet van Hooft. Op welke gronden? 

Er staat in het eerste Rijmkl11dboek, fol. 15 R 
(= hs. A, blz. 279) J G Il en niet J C 8, zoals in 
L.-St. 1, p. 19. Ook onder G11/a1bea siet d•m 
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dac/J comt tJrn staat in het eerste Rijmklad
bock, fol. 14V ('hs. A, blz. 278).J.<;.n. en niet 
JC.11" zoals in 1..-St. 1, p. 17. (Onder heide 
gcdich ten ook nog verkeerde! ijk .f. C. IJ. in de 
bloemlezing Uit l/oofts lyri,~k door C.A. Zaal
brrg, 2c druk, 19(> 7, Klassieken nr. 23, op p. 23 
t'n 25.) De initialen onder /Jemopboón, in 
1"-St. l, p. 16, verkeerdelijk als .f.1'./ .. gclc~.cn, 

?.ijn eveneens .f.G.11. (fol. 21> V '~ hs. A, bi? .. 
:104). In plaats van twrr te identificeren Jof
froucn (C. B. en P.!..), is er dus slechts één: nl. 
(;.Il,. 

L.-St. Il, p. 459. Vgl. voor Roemer Visschcrs lof 
uit 1614 de tekst bij noot 46 hierboven. 1 Ict 
booft der Poëten noemt ook De Koningh Hooft 
in 1615: W.J.A. Jonckbloct, Gescbiedenis der 
Ned1-rla11dscbe letterkunde, dl. 3, (;rcfningcn 
18894, p. 20 noot 1. 

/lllc 'gedichten' die van l looft in gcdmkte licd
hockcn zijn gedrukt vóiir 1625, zijn daarin 
eveneens a1w11i,•111 opgenomen, met slechts twee 
uitzonderingen in de bundel Apollo van 1615, 
waarin er één 01Hh-rtckend is met "P.C.11." en 
él-n met "Veranderen kant". De gedrukte lied
boeken ondnschciden zich in dil opzicht wat 
lloofls 'gedichten' betreft dus niet van de h;tnd

schriftcl ijkc 1 icdhu ndcls. 

llcl staal rechts onderaan het blad op fol l l 8R, 
lager dan "l'INIS". Onder Twindeken staat op 
fol. l l 9V niets, noch FINIS, noch een ken
spreuk. Op fol. 124 V staat het onderschrift 
"Amour honncur et i:oy 11 moure.ront avecq 
moy." en op fol. l42R "Foy et secret.", die 
varianten zouden kunnen zijn van "Amour Et 
foij". 

Over lloofts Verand1·en cant en Al waelt bet zie 
·p. 11 en 12 in /Je nieuwe l'.C. !looft-editie . 
Daarnaast is er nog Min ist HÓÓ/t (L.-St. 1, p. l) 
vóiir het latere Omnibus idem. Men 7-ÎC hierover 
A.S. Kok, liet devies en de kenspreuk in onze 
/etteren in zijn Van dic/.>(('rs en scbrijvers, 2c 
stuk, ('ulcmhorg j 18991, p. 128-141. Over 
lloofts "1.insprcuhn" Verand,•ren kan 't en 
Omni/111s idem ook Gccraardl Brandt in 't Lee
ven, cd.-J.C. Matthcs, 1874, p. 61 met aanteke
ningen en ed,-1,ecndcrtz, l 932, p. 35; over het 
aan Vcrgilius, Aeneis X, 112 ontleende Omni
bus idem: J.W. Muller, TNTL 50 (1931 ), p. 276 
noot 2. 

H/INDSClllUFlî·N IN VFlllN<;C/ITALO<;t 

Zie daarovn W.(;s lkllint~a. llt-111/mwdt f('c/t 

/6'12, /ln1stncL1111 1 'J5<i. p. 44·4<•. 
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Deel 4 van de C11t11/ox11s der 11ibliot/1eek 1•1111 de 

Vcrec11ixi11>1 ter he1•ordcri11>11•1111 de bela11gc11 des 

!Jock/ia11dl'ls te Amsterdam (\-(;ravenhagc 
1934) is de catalogus van de grote verzameling 
fonds-. 111tiqt1<1riaats- en veilingcatalogi in het 
bezit van deze bibliotheek. Ik grootste groep is 
die der veilingcatalogi, waarbij door middel van 
asterisken in de lll'schrijvin)!en is aangegeven of 
hel exemplaren betreft met prijzen of met de 
prijzen en namen der kopers. 
In het Instituut voor Ncofilologie en voor Neo
latijn van de Universiteit van Amsterdam, Kei· 
Zl'rSf-racht 416, is Cl'll hihliogralïc op fiches 
aanwezig van (Noord·) Nederlandse bockveiling· 
catalogi (chronologisch, op veilinghouders, op 
eigenaren van geveilde collecties; met census). 

Cata/og1w d'1mc précit!11se collection de /ettres 

a11togr11pbcs". de ji•ll' M. J.-Z. Mazel, 28 en 29 
januari 1887 hij W.i>. van Stockum, Den !laag. 
Exemplaar met prijzen en namen van kopers: 
Lie noot 107. 

In de m;iaxe hij zijn nagelaten studie over de 
<:csc/1icde"is der l11111<lscl1rlftc11 l'Oll llooft (l.ie 
nnot ) op p. 2 !11/Je11ie11wr I'. C. /looft-editie, 

en zie Lccndcrtz, llil•liol(rap/1/c, 1931, p. XVII), 
signaleert Lecndertz Jr. dat wat als autograaf 
gecatalogiseerd is, niet altijd echt is. ''Van brief 
nr. 948 b.v. bestaan facsimilé's, waarvan ik er 
reeds drie gezien heb, die als handschrift gecata
logiseerd waren", in dit geval in hihliothckcn. 
(Zie over deze brief van 13 september 1646 
noot 331 en 332.) 
Zo ook had Stoelt reeds in L.·St. Il (1900), p. 
483, voetnoot 2, aangewezen dat het als auto
graaf gecatalogiseerde handschrift ter Universi
teitsbibliotheek van Amsterdam van de "T' s~
mcnsprncck tussen Joffrou en de Mus'' (M11s;e, 

lusje, gauwe dicrt;e11) onder signatuur l l N 4 in 
de collectie-Diedcrichs (Cat. 11.rs. l, 1899, p. 
97), geen autograaf, maar een l 7e-ceuws afschrift 
is. Stoetts notering van de signatuur is onjuist: 
dezè is nl. 11 N no. 4. 

llicrvan was tot voor kort slechts één hand· 
schriftelijke bron beschikbaar, nl. de autograaf 
in hs. A . blz. 5 7 3. Hoofts tweede gedicht op de 
mus. de in noot 105 genoemde T' zaemen

spraek, is tweemaal in autograaf in hs. A overge
leverd: 7-ie L.-St. 1, p. XI en p. 315 noot. Leen· 
dcrtz, fli/>/iograpilic, p. 69, vermeldt abusieve
lijk slechts ét'.·n plaats in hs. A. nl. blz. 575. 
Daaraan moet worden toegevoegd: hlz. 574, de 
verso-zijde van hlz. 5 7 3 waarop het eerste 
' mus' -gedicht staat. 

(;cnotcnd in het officiële archief-exemplaar 
van de in noot 104 genoemde veilingcatalogus 
met pri.i1.c11 en 11a111cn van kopers ter Biblio
thct•k van tk Vl'rt•cnit:ing ter bevordering van·rte 
hclangrn des llockhamkls te Amsterdam, sign. 
Nv. 2798. 

CataloJ<ll<' d'11111• exquise 1-é1111io11 cl'a11tof(rapiles 

. " collt•ctio11111;<' par J. F. M. Stcrck, 20 novcm
lwr 19 3 3 bij Mt·11110 l lcrtzhergcr, A mstcrdam. 
Fxcmplaar, ~edccltclijk met prijzen en namen 
van kopers: zie noot 112. 

Lcn schakel tussen de koper Braams in 1887 en 
de bezitter Dr. Sterck in l 933 kan de collectic
A. Th. Hartka111p zijn geweest. l Ict is namelijk 
mogelijk dat het handschrift geihcludecrd was 
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in nommer 27 van de veiling van i'ortrcttr11, 

ili.ftorie-pre11te11, ftad.wczic/1tc11, zcel'a11rt (11/t 

de) 1•erzamcli11xe11 A. '111. llartkamp, Ds. /"en J. 

Muller op 19-20 mei 192.'i hij C ;.Theod. Bom en 
Zoon te Amsterdam. De beschrijving van dat 
nornmcr luidt: "P.C. llooft. Diverse geschriften 
en autographen van hem e.:1. personen" en het 
werd gekod1t door Dr. Sterck, wals is aangete
kend in het exemplaar van deze veilingcat:ilogus 
in de llihliotheck van de Verccniging ter bevor
dering van de belangen des Boekhandels, signa
tuur Nv. 3974. liet nommL'r 27 uit de veiling bij 
Bom zou cd1ter ook gci\kntificecrd kunnen 
worden met non11m·r 136 van de veiling-Sterck, 
dat beschreven werd als een dossier met Hooi~ 
tiana uit de collectie-( l:irtkamp o.a. over de 
l loort-herdenking in 1881" waarin zich ook een 
extract in lloofts hand uit een Italiaans testa
ment van zijn zwager Carlo l lelkmans bevond. 
Omdat dit echter slcd1ts deze éne llooft-auto· 
graaf bevat en niet 'diwrse ." autographcn van 
hem', 1s het zeer wel mogelijk dat op de vciling
Sterck uit het bij Bom gekochte nomrner 27 
het handschrift van 'I' 11111.r;e werd afgcwndcrd, 
zodat dan Stcrl'k-nr. 135 plus 136 tcsamen uit 
Born-nr. 27 afkomstig zouden zijn. In elk geval 
1.ijn ''f' 11111.rje (nr. 135) en het in nr. LH1 begre
pen testament-extract de twee enige llooft
, autographcn' 111 de veiling-Sterck en had Dr. 
Stcrck in 1925 hij Bom diverse '·autographen" 
van llooft verworven (als wij Boms catalogus 
mogen geloven). 

De catalogus-Stcrck heeft bovendien poorl/es in 
vs. 2. 

Zie L-St. Il, p. 483 (sub 314) met noot 1. liet 
Amste/dams M/1111e-hcckie, 2e druk. 1637, werd 
aan de Hooft-bronnen toegevoq:d door Stoet!: 
zie diens inleiding in L.·St. l, p. LXXIV. Lccn
dcrt1,' Bibliograp/1/e noteerde. onder nr. 204, 
slechts één exemplaar, en wel te Amsterdam. 
Dat exemplaar berust thans onder sign. 212 D 
23 in de Openbare Muziekbibliotheek te Am
sterdam. Vergelijking met dit exemplaar toont 
het volgende. lloofts eerste "mus"-gedic.ht staat 
op de eerste van twee als blz. 135 genummerde 
pagina's, nl. op K2 recto, doorlopend tot K3 
recto. 
Behalve de twee genoemde en in L.-St. Il, p. 
1ig3 genoteerde varianten in vs. 3 en 4, zijn er 
geen verschilkn in woordkeus in de eerste tien 
versre.gcis h1sst•n de redactie in L.·St. naar hs. A, 
<k catalogus-Mazel en het Mi1111e-bcek;e. Waar· 
om die IWL'e varianten, waarin de eatalogus
Mnd ovcrct•nkomt ml'! het Minne-beekje, 

"treffend" gt•nocnHI 1wnkn, vindt dan ook 
vooral zijn reden in de vcrll\1t1ding tt1sst•1rdc in 
noot 105 genoemde apograaf van lloorts twee

de "mus"-gcdicht en clt· rcdactil' daarvun in het 
Mi1111c-/1eek;e. Dit tlwedc gedicht, de T'sa111c11-

spmeck, komt daarin voor op K3 verso-K4 rec
to, !!l'pagim•t•rd 136-137. Hl'! tdt er skrhts 24 
vcrsn·gl'ls, tl'!!Cn 32 in 1..-St. I, p. 315-li, naar 
hs. A . 
Zowel de apo~raaf als het licdhm,kjc hchhcn 
dus deze korter'' versie en beide heblwn ook 
naet·rmcg de1.clfde titd met J11ffrm1 in plaats 
van Oreade zo;ils in hs. A. l lm·wel Stoelt geen 
' vroegere lezingen v;in het handsdirift" heelt 
genoteerd op p. 469 in L.-St. Il, ?.ijn deze er wel 
in elk van de heide in noot 106 genoemde hand
schriftredacties (hs. A. blz. 574 en 5 75), die 
bovendien onderlin~ weer verschillen. liet he-
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langrijhtc is d:1arhij echter dat heide redacties 
in hs. /\ eerst de korte versie van 24 regels had·· 
dm en d;1t in beide redacties acht regels, nl. vs. 
2 l-28, zijn toc~<'Vocgd. Ik kortere versie van 
7.o\\'d de apograaf als het liedboekje, was dcr
h;ilvc'. l loofls cit'.t'n eerste versie. 
Stoetls notcrint'. van de lualste regels daarvan 
uit het Mi1111c-/1ccl<i<' (L.-St.11, p. 483 ad p. 

, ] IS), die rn1gctwijfdd uit hetzelfde reeds ge-
noemde /\111stnda111se e\emplaar ~cput is, hc
hoert de volgL'1Hlc correcties: na '/\ sa/ nocb 
frcrc11 watj1• w11c11t volgt eerst nog de rijmen

de regel 'k 111•11 cc11 M11sje va11 een 111m•111 en in 
de op drie na laatste regel staat men i.p.v. zan1. 

Blijkens aantekening in het c~emplaar van de in 
noot 108 genoemde catalogus in de Bibliotheek 
van de Vcrcc11i1'.ing ter bevordering van de be
langen des Boekhandels, signatuur Nv. 4230. De 
aantekening luidt "30."11.v.": hoogste bod fl. 
30.-·, müar daarvoor niet verkocht. Dr. Stcrck 
was toen 74 jaar oud, lii.i overleed in 1941. !Ict 
nomnwr kan zowel door hem zelf zijn krnggc
nomcn, ah door de veilinghouder zijn overgeno
men, toen de bicdingen te laag bleven. 

Nr. 12 in de veilingcatalogus. Ik brief is 11itgc
gcvc11 door Van Vloten. nr. 765, dl. 111, p. 
372"173, naar lloofts klad dat is overgeleverd in 
hs. U.B.·/\mstcrdam H (' 11, 54?. lkt is de 
brief waarbij !looft zijn gcdil'ht Op liet Orgllel

gc/Jrujk aan lluygrns toezond. Zie hierover p. 
217-2 l B in P.C. Hooft, Gediclll<'ll vom· lf11y

gcm, •.·d. T11ynman·Zw;ian, /\mslcrdam 1968, 
Proeven van tekst en commentaar voor de uitga· 
ve van lloofts lyriek dl. 2. Vcrh. Kon. Ned. Ak. 
van Wet., :1fd. Letter k.. N. R. dl. 7 3. no. 4. Over 
een nog niet weer opgespoord handschrift van 
Hoofts gedicht wordt hierna gehandeld. 

liet Milmc-/lcrkje en het afschrift wi_jkcn in vs. 
18 bijv. beide af van hs. A(~L."St.), maar het 
liedboek heeft Dooden moc/11 my 11ie11uml de· 
sc11 (ook genoteerd in 1,."')t, U, p. 483 sub 315) 
tegenover het afschrift noot e11 moc/H mij nie

mant Iersen met behoud van het leezen uit 
hs. A. Fvcnzo heeft het afschrift niet de kennc" 
!ijkc fout in vs. 20 in het liedboek, waar broekje 

van vs. 19 is herhaald i.p.v. het hier benodigde 
slockjen. en in vs. 3 7 heeft het ufschrift even
min de fout v:rn talen i.p.v. file/en. Ook in vs. 
23 komt het afsrhrift met al H~tt ovcrcrn met 
hs. /\ tcgrnovn het liedboek met wat dat, maar 
in vs. 31 en 34 wijkt het afschrift weer evenals 
het liedboek af met resp. weme i.p.v. daer zij 
en T'lio111 de spot i.p.v. 1':11 het spot. 
Fvcnals de rcd;1ctic van de hiervoor in noot l 05 
en 111 gc'llOl'llllk. !'l'L'ds lang bekende apograaf 
van het tweede "mus" -gedicht. komt die in de 
nu ter bcscliikking gekomen apograaf van het 
eerste, aldus in grote trekken overeen ml'! de 
redactie in het Mir111e·b<'el<jr• van 1637. Beide 
apogr;ikn zijn waarschijnlijk van dezelfde 
hand. l locwcl zij niet zelf als kopij hebben ge
diend voor de door Joost Hartt~crsz uit~cgcvcn 
en door hem ook zelf vcrzarnclrk liedbundel, 
legt het best:1an van de heide afschriften er nog 
eens de nadruk op dat door dete vor111 van ver· 
spreiding in handschrift vooral van dergelijke, 
hij uitstl'k in het literaire verkeer functioneren
de gedichten (zie de aantekening in L·St i, p. 
390), een adicvc uitgever mei relaties in de 
kring van lettcrlicvcndcn gcmukkclijk een af· 
sehrift bcmadtli!'cn kon. 
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h is dan ook gLTn L'llhek pond om met Van 
Trirlit p. 147 Il' Vl'flHHicrsll'lkn dat ! looft 1.clf 
de kirk "mus' -gcdirliten hi1droq'. voor het 
Mi11nc-/wcl<j<'. ( ;e1.icn l loorts .soci:ile positie, ;~e
zirn juist ook liet niveau waarop hij in de uit~a· 
Vc' van de (,'edid11r•11 v:1n 1 (,"\(, 1..ij11 poi'zil' tcn
-.lolll' had gqirr·sc11tcnd, 11;1s het al ondenkbaar 
dat hij crrm'L' int'.l'Stl·111d wu hd1bc•11 in een lied
boekje van het nivl'all van het Mi1111c·lwel<jc ver· 
tq.'.t'lll\otmligd te zijn, la:il staan dat hij zelf 
llartgcrsz dele' gedichtjes f.;1f omdat ze ··re laat 
voor de 11it;~ave van (zijn) verzamelde Gedil'l1· 

tr11" kwamen. Maar, nog afgezien van de kenne
lijke fouten die ook bleven staan torn llartgcrs 
ze tncvoer~dc aan zijn nadruk v;rn Gedic/1te11 

J 636, in de (,'edicllte" J 644 (p. 25 l · 25 2), wijst 
het feit dat llart1,ersz zowel in het Mi1111c-1>eekje 

van 1637 als in r:cdichtc11 1644 de korte versie 
van hl'! tweede ' mm' -ge· dicht bracht, er op da! 
het hier evenmin "p1ii1licatÎL"s van lioort" be
treft als die door Van Tricht hij wijze van tegen
stelling worden genoemd in de noot hij zijn op· 
merking ovn hel Mi1111c·l1eekic (noot 2 bij bl1" 

14 7 op p. 241 ). Van Tricht citeert op p. 
14(,"147 ook de (ia;1tstc) redactie van hs. A, 
niet die uit het Mi111u•-/Jcckie. 

De cnstc redartic van de heide gedichten ont
stond in juni-juli ! 636. Daarvan cin;uiecrdcn af
schriften. Daarna werd er door andere dichters 
op gereageerd en misschien heeft !looft daarin 
aanleiding gevonden wijzigingen aan te brengen 
in de zijne, waaronder de toevoeging van acht 
regels in het tweede. Meer nog dan het feit dat 
min of meer corr11 pte redacties in llartgcrsz' 
liedboekje vcrschcncn, bewijzen de twee callî
grafisrhe apografen die in hun redactie niet van 
het Mi1111e-bee1<je atliankelijk zijn, dat lloofts 
wijzigingen eerst ontstondrn nadat hij de eerste 
redactie uit handen gegeven had. (vgl. hierbij 
noot 142.) 
Hartgcr~z drukll' in het Minne-/1eekie van 1637 
die eerste n•d;1dic van beide gediditen, dus de 
korte versie van hl't tweede. Dok niet alleen, 
maar voorafgegaan door Vondels Waersclw11-

wi1111!1 l'l)(IY /let M<1ske11 1•1m S11sam111 !Jartlwlot. 

Juist de tekstkritische waardering van de ver" 
sdiilkndc bronnen in hun onderlinge verhou
ding, schept de basis voor een indringende 
vraag, die door Van Tricht en door de wijze 
waarop Stoelt tl'gl'novl'r varianten stond, niet 
wnd gl'stc!d: de vraag naar de verhouding lus" 
sen Hoofts wijzigingen en toL'Vocgingcn en de 
poi'tischc reacties van anderen op lloofts mus 
en Oreade. Fen vraag waarbij niet alleen vorm
geving en poi'tick in hl'! spel van dichter op 
dichter in het geding zijn zoals bij de epigram" 
men uit dczl'ifdc lllaand juli van 1636 op het 
"bon mot" van de jonge Arnout. maar ook in 
de gang van de dichter 1.clr die in het "spel" van 
veran en verzen maken terugkeert naar zijn ei
gen bq:ingedicht. Zie over lloofts ''joffrouw 
Lijshl'!h'' van 2S juli 1636 (!.·St. 1. p. 316) op 
Arnouts "run" en over de reacties van anderen 
daarop: W.(;s !frllrnµa, !Joc11111ent en anccdote, 
in M11alsla.f 4 (1')%-1957), p. 272-294; her· 
drnk t in f.<'ssr11 i11 leu11. l:'s.wys uit 1 2 ;aar11a11-

srn Maatstaf, dl. l, Den 1 laag 1967 (Ooievaar 
221-22.1), p. 11 56. 

Il.Til. lfortkarnp is als kopcr "gcnotcerd in het in 
noot 107 vermelde exemplaar van de catalogus· 
Mazd. liet handsl'iHift is nr. 1 van de l1a11d· 

sclmfte11 op p. 98 in de Catalogus va11 de te11· 



116 

117 

118 

119 

120 

121 

135 

too11stcl/i11g in /l<'f Muiderslot 1913. 

Gcnoll:crd in de Bijlage hij zijn in noot 1 OS 
genoemde stt;die. 

Van de in noot 109 genoemde catalogus van 
deze veiling bij Bom, ocrusten twee exemplaren 
in de Bibliotheek van de Verccniging ter ocvor
dcring van de belangen des Boekhandels onder 
dezelfde signatuur Nv. 3974. In het ene exem
plaar staat bij nr. 26 op p. 2 alleen ''H", in het 
andere "llertz/>. "genoteerd. 

Zie noot ~ 81. 

Zie ook de bredere aantekening over de lla11d
scllrlfte11 11/t /1et.A//111m W11rfbal11. 

Zie voor de catalogus-Stcrck noot 108, voor een 
exemplaar met kopers-namen noot 112. 

Langs welke vermoedelijke weg Dr. Sterck 
Hoofts Op /Ict Musje verwierf, is In noot 109 
hierboven vermeld. Uct is niet uitgesloten dat 
lluygcns' Goeden aV<md aan Hooft diezelfde 
weg gt•gaan is. 

Zeker is tlat n ""'''' ,·011!;1< il'll 1ijn gc-
11cc·,t t<1\\l'n·Ht>1>1't l'll l'ctru' Scrivcrius dan kon 
11<>nk11 n·1111"cd uit de nog on)'cpuhlicecrde 
hrid v;111 IJ;l1ul'I Hc·1mim van 28 maart 1615 
aan Hooft. wciarin Scrivcriu' )!<'llm'llld wordt, 
<'Il uit dl' lofdirht<'n die Scrivl'rius op de Hc11rik 
de Crt!I<' "·lirl'L'L lkt.<' lofdichten zijn alken 
hl'kl'nd gl'\\nrd<'n uit de uitgave van Hoofts 
t\'ak"11 \'.lil 1 (171. waar zij achter de Hcnrik de 
CrcJÎc lijn l!•.'dntki. en hun dakrinµ staat dan 
nok niet va't. (Zil' voorts noot 421.) Maar er is 
ook l'en brid van Hnoft aan Petrus Scriverius 
)'.<'\\\'l''l 1'.1n ') 111.1arl l ó26. Deze brief, waarvan 
Je· hui,li~c 1crbli1t'plaats onhàcnd is, komt 
Vdl)f 111 di.:- Cllf,llnguc d'1111e col/cctio11 rcn1i1rq11a· 

bie ,Ic M,11111<crit.<, d '!i utogr.ipbt•s et de q11cl
q111·1 l111[>rtn1é< v.111 de veiling bij \lartinus Nij
hoff tl' ·,.(;ravL·nhagc, 1-3 december 1862 op p. 
72 on<kr nr. \ 0\ 9. Dit betreft de veiling van de 
l'olll'l'lll' van (de 111ct gc11oc111dc) F.J. van Maa
ncn. Dl' brie!' \\Trd da;1rin gcsignakcrtl door I'. 
L<·e1Hlcrt1 . .Ir. in de bijlage bij zijn ongepubli
ceerde studil' van 1929 over de Geschieue11is 
der /11111cl.1c/1riftc11 1•a11 Hooft. Van de veiling
catalogus bevinden zkh exemph1Tcn, waaronder 
él-n het officii'le l'Xl'mplaar van de veilinghou
dcr is met de namen van kopers en met de prij
zen. in de Bibliotheek van de Vcreeniging ter 
bevordering van de belangen des Boekhandels, 
onder sign. Nv. l 98(i; zie de Cata/og11s van deze 
bibliotheek, dl. 4(1934), p. 315 en p. 270 sub 
F.l. van Maanen. Over de inhoud.van deze brief 
\\'ordt in de beschrijving meegedeeld: "Il (nl.: 
Hoort) lui (11/.: Scrivcrius) cnvoic un de scs 
ouvrages". l)it 111oct dan wel de Henrik de 
Gróte geweest zijn: vgl. Van Vloten, nr. 146, dl. 
1. p. 2(>1-262 en de nrs. 147 en 148, ril. 1, p. 
262-264. (Zie voor een brief aan Barlaeus in 
dezelfde vciling-c;1lalogus noot 327). 

(N.a.v. Amarijl de deken sacht) -- ·-----------·-----
142 W.A.I'. S111it, llooji e11 /!ia, p. l 7(i, gaal ervan 

uit dat "Dus wtgegcvcn" slaat op de opna1ne 
van dit gedicht in de tweede druk van J>"11 
lllol'n1-llof v1111 de Ncder/1111/\C'be le11i:IJt van 
Dirck Pictcrs1. Per,, 0111dat hij er steeds -in het 
voetspoor van Lccndcrlz (L.-St. 1, p. XVI)- van 
uitgaat dat de -overigens a111J11iemdvgl. noot 
93)- opname van gedichten van Hoort in dil 
liedboek gt•zicn nwet worden al' een publicatie 
van Hooft zelf, waarvoor dn.e dan dus ook zelf 
de te publiceren r<·dactie kvcrdc. llit laatste 1s 
al hed onwaarschijnlijk bij ;riks wat wij thans 
welen van Hoofts houding tq'.L'nover publicatie 
in druk van zijn gedil'hll'n; van zijn verhouding 
tol al of niet met zijn instc1nming gcdrnk te 
poëzie (1.ic W.<;s Hcllinga, l\o/•ij en druk i11 d1• 
Ncderl.111d1•11, Amstndam 1962, p. 147 en vgl. 
bijv. l.el'IHkrlt. OV<'r de 1;,"/icbtn1 11136 in 
1..-St. 1, p. XXIX>; van Hoofts verhouding tol 
dr11kkns en van zijn verhouding tol het ro111· 
nwrcidc genre "lil'dhueken", 1rk,•r 11;1d;1( hij in 
1 (109 in111i<itll'ls Baljuw van ( :noiland l'll llrml 
van Muiden µ<'W<ir<h'n was; en hij ;Jiles wal 11'1! 

Wl'll'n van dl' wij1.l' waarop dl' elkaar bl'conc111 
rncndl' drukkn' hun kopij Yl'lf'aarden. (lil' 
hierhij ook noot 114 ). 
Zonder er hier nu wrdcr op 111 te gaan vcsti~'.cn 
wij in dit verband de aandacht op hel p;tralldlc 
gl'val -namelijk ook voor de tweede druk van 
/Jen llloem-llo/ v1111 de Nedcr/,111tsc/Jc lcug/Jt-. 
b<·handcld door A. Keersmaekns in/'. C. lloo/ts 
Cba11so11 " /llad11111e, in H11ldc-alh11111 }.F. V.111· 
dcrbe_yden, Langemark 197 0, p. 1 l 7-136. Op p. 
! 24 vcnnc!dt hij de beide aantekeningen van 
Hooft in het Rij1nkladboek bij dit Cbanson: 
"Dus verandert en wtgegcven tot Amsterdam" 
en "Dese vcers is t Amsterdam oock bij gedacn 
en 1 samen wtgcgevcn onder naem van Don 
Diegoos dacht." Op p. 127 komt hij op grond 
van vergelijking der redacties tot de conclusie 
"dat de dichter niet deze editie (namelijk de 
/l/oem-llof van 1610) bedoelde met zijn no
titie". Lcendertz veronderstelde om dezelfde 
redenen een vroegere druk in een liedboek 
(L.-St. 1, p. XVII), maar het is zeer de vraag of 
wel aan een druk moet worden gedacht (vgl. 
noot 4 7 .en 85). 
V crgclijk voor de betekenis van "wtgcgeven "= 
"uit handen gegeven", noot 83. Bij die beteke
nis vervalt tevens de "onoplosbare puzzle" die 
Smit p. 139 noot 2 signaleert. Bij het Cbanson a 
M11da111e en A marijl de dckrn sacbt kan overi
gens ook gedacht worden aan de betekenis "in
middels te Amsterdam in Den Rloem-lfof ge
drukt", maar zonder de implicatie dat Hooft 
zelf de kopij daarvoor leverde en dus: naar cir
culerende afschriften (met de daarin onvermij
delijke fouten en veranderingen: zie het hoofd
stuk over Hooft in bandscbriftrlijke liedbun
dels). Dan zouden het notities zijn die Hooft 
achteraf in zijn handschrift kan hebben ge
maakt bij het kiezen en wijzigen voor de h'mble
mata van·l 611 (vgl. noot 60,1'11 en 80). 
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Van lloofts werk vóór de Geeraerdt van Velsen 

noemt Brandt: de rijmbricf aan de Kamer, 
Achillcs cn l'olyxcna, Thcscus en Ariadnc, Gra
nida, Weet icmant beeter saus, het grafschrift 
op 1 kcmskcrk, de bijschriften bij de vertonin
gen op het Bestand, het gedicht op het Bestand. 
liet eerste dat Brandt daarna noemt, is weer een 
gedicht dat Hooft als woordvoerder voor het 
gemenebest geschreven hccft,"zyn gedicht op de 
vcrtooning van Thetis en l'clcus" van 1613 
(L.-St. 1, p. l D) bij de ontvangst in Amsterdam 
van Frt·derik van de 1';1lts en Elisabeth, dochter 
van Jacob\ls l van Engeland: vijf vcrqegcls 
waaraan thans in de literatuurgeschiedenis voor
bijgegaan wordt. maar waarvan Brandt de laat
ste citeert en waaraan hij zeven regels wijdt. 

BIOGR/\PlllCI\ POLITICA 

llOOl·TS Bl·NOI MIN(; TOT DROST 

Bij lïlolngisch nndt•rrnck, waarbij steeds tek
sten-in-bronnen worckn bL'Sltakcrd in hun 
functioneren tdkens op een bepaald moment in 
de tijd, is juist de processuele, in de tijd voort
schrijdende biografie onontbeerlijk. 

Van Tricht, p. 38 rn 4 2 noemt 1607 "een crisis 
in l!oof't's leven", doorlopend tot-in me~ 1608; 
op p, 40 nm•1nt hij juni 1609 "het einde van 
Pieter C'orndisz' !t•erjarrn' ; vgl. tevens noot l 
bij p. 149 (op p. 241/2), waarin hij spreekt van 
de crisis van l looft~ 26c jaar. De laahte twee, 
twee en een half jaar vóór llooftK benoeming 

tot Drossaard, vormen on;:c·twi.ifdd de moeilijk
ste j;ircn, toen de b11rgt·1m·cstcrszoon nog altijd 
).!l'L'll 111aatschappdijke hcslc1n111ing of passrndc 
bezigheid had gevonden. 
Ovn de 'vorn1' die het drostschap 1 loofts leven 
gaf, behoeft hier wel niet te wnrdt·n uitgeweid. 
Deze rnlmineerdc later in "dt' Muidcrkring". 
Over de '111houcl', letterlijk opi:evat, hier slechts 
dit citaat: "llit de weinigt' brieven, die l'r over 
zijn, blijkt wel. ebt lll't baljuwschap gccne sinc-
rurc was, en dat 1 looft geenszins van plan was 
dit er van te 1nakc11, b.v. door het werk aan 
ondngcschiktcn over te laten. l le voorstelling, 
die ik crns gell'zcn heb, dat ! looft zoovccl let
terkundig werk heeft kunnen clnrn. doordat hij 
zil'11 gchcc·I aan de poé'zit' en de studie kon wij
drn, is dan ook gd1t·d onjuist. llij had een amb
tl'lijkcn werkkring, die voor anderen genoeg ge
weest zou zijn 0111 al hun tijd in beslag te ne" 
men.' I'. !.eender tl. Jr" Uit den M11iderkri111<, 

Haarlem 1935. p. 78/9 in het opstel lfooft als 

/)(l/j11w 1'1111 Gooila11<1 enz" (Vgl. het grotendeels 
op l.ccndcrU. gchas\'crdc hoofdstuk 5, lJrost en 

llal/11 w, in Va 11 Tricht. p. 95- l 1 2.) /.ic hij l.l'rn
dcrt look mei 11anw p. 109. 

16!1' ik! laalslt' dlaal h uit '1 !"'"''''" van lloolt 
door 1 ;cl'raa1dl Brandt, 1·d. l.<·c111lcrlz ( 1'112), 
p. 11. Vgl. de lij't van M11idcr k;"ti:lcim in J. 
Koning, < :e.fc/1iedeni.r va11 het .vlot Ie Muiden 

( 1827), p. 115, :wngcvuld in Ton Koot, flet 

M11iderslol, 4e hcr1,. druk, Amsterdam l 965, p. 
75-(). 
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Van Tricht, p. 4J zq~t over l looi'ts ht•ncw111i11g: 
"lh' voorspraak van dt· i\111Slncl:1111sc vrocd
sl'lrap en van de· riddnsclt;ip, wdlil'l1t M:lllrits' 
lwiHll'i"tc aan ( 'urnl'lis l'iefl>rsz' slt'llll, en na
tuurlijk 1.ijn bt'f~aafdltcid deden hem als eerste 
huq:er de adellijke kastekinij te beurt vallen." 
Deze formulering gaat voorbij aan de nu gestel
de vraag, temeer daar Van Tril'11t voorafgaand 
aan dit citaat eerst zijn persoonlijke visie geert 
op de redenen die llooft gehad zou hebben om 
het ambt te aanvaarden of er naar te dingen; 
-hetgeen zou kunnen suggereren dat !looft te 
kiezen had uit meerdere gelijkwaardige moge
lijkhcdrn, wat t•chtcr nog de vraag is. llocwcl 

van Tricht die niet vermeldt, zijn er inderdaad 
aanwijzigingen voor zowel voorspraak uit Arn
stcrda111 als uit de ridderschap, die nog ter spra
ke zullen komen (voor de vroedschap: zie noot 
184; voor de ridderschap: zie noot 248). 
Brandt vnmclclt intussen in 't Leeven andere 
redenen voor het he noemen van ! looft: "Zyn 
vaclcrs verdiensten aan den Staat, en des zelfs 
hyznndcrc zucht tot den huize van Nassauw, 
stelden hcnt op dien hooi!l;cn trap van cerc." 

(t'd."L<·t'ndertz, p. 11 ). Zie over deze uitspraak 
het houfd,tuk "Corncli' Pieterszoon !looft en 
Prins Maurits'. 

één van ee" tiental hiu~i.tenzcesters: \\'dis.waar 
werd naar late' re lwpippc·n- de "k1 ing der ll11r
gc·1m·cstcrs zoo enp mo,'.c'lijk" gctrnkkcn, door
dat ret'clmatig ·-ouc!-burgc·111t•cste1-e11 weer op 
het gestoelte der een• verheven' werden en al
dus het spreekwoord t'.nld: "eens Burgcmcc'~tcr, 
altijd Bur~ctnt'L'Stcr" (l 1. llrug1nans, Opkomst 

en /Jloei m11 Amsterdam, 2c dr. hcrz. en bi_il'.l'I\'. 
door i\. Ic Cosquino de Bussy en N.W. l'osthu
rnus, Amsterdam 1944, p. 16 l ), maar volgens 
"het aloude gcbruyk" waren dat er toch -voor 
de naar moderne begrippen kleine stad Amster
dam- altijd nog twaalf, "rcgccrende ende oude 



(169) te s:111wn gcnolltL'n ", hoven \\'l'lk gl'lal nH'tl geen 
nicu\\'e koos: R. Fruin, uit n·1~ stuk van 1(176, 
in /lijdrage tot tie 11csc/1ietleni.1 1•a11 llet /lurge

mecsterscliap ""11 A 111sterdam tijdens tie Uep11· 

bliek, opgenomen in zijn Verspreide gescltrif· 

ten. dl. 4 ( 190 l ). p. 120. uit 11/jtlr. Vat!. Gesch. 

c11 011d/1eiclk., Ic reeks, dl. 5 (1889). In hetzelf
de stuk van 1676 werd voorgesteld af te sprc· 
ken dat 111cn "rcgcrrendc en oud·hurgemecstc
ren te salllen" niet beneden het getal van tien 
zou laten komen, door dan "een ander, die 
noyt burgenJCcstcr is geweest" te kiezen (Fruin, 
p. 12 l ). 
In de voor zijn kinderrn bestemde aantckcnin
grn tekent Mr. (;errit Schacp (overleden in 
1655) aan dat van het getal van 36 Raden 
(vroedschapslcdcn) er maar 12 zijn "die de rc
gieringc bestieren, alhoe\\'cl ick dan ooc noch 
wel gesicn hcbb, dat een vrij minder getal 
!'meeste gesagh heeft geh:1dt". Deze Oude aan· 

teeke11ingen omtrent A msterdam.rclie Rege

rlngs-famllien werden gepubliceerd door J.B. 
Rictstap in de llera/dieke bib/lot/leek. Tijd

scllrift (".) onder red. van J.B. Rictstap, 1873, 
p. 193 - 24 '.\;het ritaat op p. 195. Deze pass;1gc 
wordt ook gcdtcrrd in !-"lias. Ge.rc/1., <zie hier
onder), p. 28 lllCt n. l (en vgl. p. IO 1 ). Deze 
Schacp is niet dezelfde als de Geracrt Schaep 
die in Hool'ts brieven voorko1nt (o.a. Van Vlo
ten nr. 439 en 440 van 2 augustus 1633). Deze 
laatste is nr. 114 in Elias, De vroedscliap, dl. 1 
(zie hieronder); de geciteerde is Mr. Gerard 
Schaep beschreven onder nr. 138. 
Vader Hooft noemt in juni 1619 alle 31 (zich 
zelf inbegrepen) op, die in de 41 jaar sinds de 
alteratie van 1578 'tot nu toe het burgermees
terschap dl'ser stede hebben bedient'': C.P. 
lloof.t, Memoriën en advieze11 (dl. 1 ), 1871, p. 
366/7 (en 326/7). 
"Den l en Februari 161 l bestond de Amster· 
damschc Burgemeesterskring uit tien leden" 
(di.c dan verder worden genoemd en bespro
ken): Johan F. l·:lias. Gescl1iede11is van liet Am

sterdamscl1e regentcnpatriciaat. Tweede omge

werkte druk 1•a11 de in/eicli11g tot "De vroed

scllap van Amsterdam", 's-Gravcnhage l 923, p. 
5 2, (Dit kornt overeen met p. LIV in dl. 1 van 
De vroeclscllap van Amsterdam, 2 dln. Haarlem 
1903-1905. reprint Amsterdam 1963. llocwel 
veel van wat hier geciteerd wordt in 1923 onge
wijzigd is g<·hlcvcn. •m dus ook in De 1•rocd· 

vc/rap kan worden nageslagen, citeren wij steeds 
naar Elias, Gesc/1iede11is en geven ook alleen 
daarin de plaats aan.) 
C.l'. Hooft behoorde in 1609 niet tot de vier 
rcgcrl'ndc burgemeesters, noch tot een der an
den' bcstuursrnllcgcs van Amsterdam, 1naar was 
oud-burgl'mcestcr en afgevaardigde in cle Sta
tenvergadering.· 1 ki vorige jaar, 1608, was hij 
voor de vierde rn laatste maal eerste burgemees
ter: het Vl1lgcnd jaar. 1610, werd het laatste dat 
hij regerend hurge111eestcr was -hij was toen 63 
jaar oud. Zie 11.A. Fnno van (;cider, De leve11s

besc/um wi11g m11 Comclis l"ieterszoo11 /looft, 

b11rgcmees1er van A msterclam. 154 7 - 1626, 

Amskrcla111 19l8, proci'sdHift. p. 9 met voet
noot 2 n•W Elias. Vc vrocclsc/iap. Zie voor 
l loofts overige ambtsbedieningen Van Gelders 
inleiding in het door hem uitgegeven tweede 
deel van de Memorië11 en adviezen van C. I'. 
Hooft (1925), p. VIII/IX. Hoofts in 1609 reeds 
tanende politieke invloed komt nog nader ter 
sprake. 

C. I'. /looft 11/,ç rcg1•11/ 1•c11 ''101110 11m·11,ç': l locwl'I 
Van Tricht. p. 149, v;icln. l lnoi"t cvcnel'ns zo 

kar;ik tniSl'<'rL is hkr sil'rhts het oordeel in de 
tijd zelf ll'r 1.akc. -Ovnii:<'ns waarschnwt ook 
Van Trirht <'r tl'gen om 1 looft "tot een soort 
nouvc:m-richc" te maken: noot 2 hij p. 43 op p. 
223.- Ik hierboven reeds )!Cnocrndc Gerrit 
Schacp noemt in zijn aantekrningcn onder de 
'rnnsulares familiac' (hurgcrnl'l'sterlijke fami
licn) als nr. 14 (hij Ril'lstap op p. 211-214) ook 
ck rarnilie Hooft. "consularis facta anno 1588". 
Zijn eerste :1antekcning. voorafgaand aan de 
t"arnilie-gcncalogic, is: "Nova", d.w.7 .. Nm•a fa-" 

milia. (Ook cle zoon Pieter Cornelisz wordt ge
noemd: poet11 celc/1en·i11111S.) Schaeps hand
schrift, dat Ril'lslap uitgaf (en dat ook aantckc· 
ning<'ll bevat van na 1654, die er in andere hand 
zijn bijgevoegd), vcrllldclt ook bijwnderhcclcn 
"die minder vlcijcnd voor de betrokkene ge
slachten w:m'n." \p. 194). De kwalificatie 11ova 

deelt de familie llooft met bijv. Cromhout en 
Poppen, maar het kan erger: de familie lloingh 
is 110\'G, /1111111/ls. Daartegenover sta:m bijv. lloe
lisz l'll Ik Vlaming ml't 11ntiq11a en Bardcsius 
mt't patrll'ia f111111/i11. Flias, elk Schacp als hron 
g<'hruikt hl·cft en hem mcermalt·n aanhaalt, no· 
teerde dit'tlS k walilïratic niet hij Il ooft. 
Over de verhouding lussrn de "oude patril'ia· 
t1•n" en de (na de Alteratie) "nieuwbakken pa
trkiërs ' van de Amstclstad en vader lloofts 
'positie' daarbij als een der 'Oude (;cuzcn ', 
spreekt !·:lias, Gescl1iedeni.î, op p. 25/26. Over 
de -later. vooral sinds 1616, weer opzij gescho
ven- 'oude geuzen' in Amsterdam, zie Cl'. 
lloofts Memoriën l, p. 162 (en vgl. p. 262) uit 
augustus 1617 (zie Memoriën Il, p. 416-418 on
der nr. 20), gccitecrcl door Van Gcldcr, Le1•e11s

bcsclto11wi11g, p. 4. 
Op de historische waardering van het ;il of niet 
tcrcd1t gebruik door ('. I'. !looft van het begrip 
Oude Geuzen. in hl'! lieht van de continuilcit 
van Amslcrd;uns politiek-,•conomischc stelling
name sinds de Alteratie tot na 1620, wordt hier 
niet ingegaan. M<'n zk daarover M. de Jong 
llzn, Am.Herdam en llolla11d voor en na de 

koersvera11deri111? te Amsterdam in cie eerste ja

ren na 1620, Groningen-Den llaag, 1927, met 
name p. 8-9, •.m vgl. !-:lias, r;eschlede11is, p. 55 
noot 1. Bij de •·verticale geschiedbeschouwing" 
\De Jong. p. 4) waar het in deze biografische 
schets rond l'.C. Hoofts brnocming tot Drost 
om gaat. telt slechts wat de personen in kwestie 
en hun tijdgenoten zeiden. (Vgl. ook noot 322.) 

C. P. 1 looft niet een der allerrijksten: Van Tricht 
corrigeert op p. 223 (in noot 2 ad p. 43) terecht 
de misplaatsll' voorstellingen van lloofts een
voudige afkomst. De familie behoorde ' reeds 
lang tot de welvarende burgerij" \l.ccndcrtz. 
Uit cle11 Muidcrkl'ing, 1935. p. 5). Maar wel 
hiel'!. vader llooft in harin[!handl'I (Van Gcldl'r, 
/,,•1•c11.1hcsclw1111·i11g, p. 'i. 7 en 24 - 25) en eigen 
haringpakkerij (Van <;dder. p. 7 l'l1 25; vgl. Van 
Tril'ht, p: 6). !lij hchoorde "noch tot de reeds 
lang gezeten families, noeh tot hen. •.!ic met 't 
allerlaagste beginnen." (Van Cddcr. p. 19; vgl. 
Van Tricht. p. 149). In 1626 liet hij een vermo
gen na van f. 32 l. 700 (Van Gcldcr:" p. 7 naar 
t-:lias, /Je vroeclsc/1ap. dl. 1, onder nr. 49 = C.P. 
Hooft, p. l4 7 met aantekeningen op p. 155). 
Ter vcrl\clijking: een der hierboven uit Sehaeps 
aantekeningen genoemde l'oppcnn is bij zijn 
dood in 1624 "de rijbte ingezetene van Am· 
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sterdam": hij bezit dan "ongeveer een mil
liocn". l'.ijn v:Hkr \\'as begonnen als "tJedicndc 
bij l't'll harin1:koopman' \Van GL'lder, p. 18). 

1 let opstel van P. Lccndertz Jr. in zijn Uit den 

J\111iclerhri11~ ( 1915) over lfooft als koopman (p. 
(, 7-69) l'n de (niet i:elll'cl duidelijke) aantl'kc
ning 4 bij p. 1'1 111 Van Tricht op p. 231, heb
ben lwtrl'kking op later tijd. (11./\.1·:. van Gl'i
tkr. [)c /e1•1•11s/><'.,c/1011 ll'ing 1•1111 C. I'. lloofl, p. 
15. steunt alkrn np l·îi:1s.) /\an de vraag naar 
(11L't ooHkl'I toen over) l loorts kvcnswandl'l en 
zijn libertijnse rnntactrn gaan wij hier 1111 voor
bij.~ Voor de tnncl'ispckn 
(voor en van de Oude Kamer) t'n het citaat uit 
het ongedrukt gebleven voorbericht bij de voor

genomen anonieme uitgave van de Granida: 

.L-St. Il, p. 147. ;bi-~ Voor de 'an10-
fl'Usc lkdckcns', z.ic bij noot 46. De brief aan 
Heinsius van 19 april 16 IO is Van Vloten nr. 7, 
dl. i, p. 30-32; vgl. de Reden mnde waerdiclieit 

dei· poésie, Van Vloten dl. I, p. 430 met noot 
!; laatstelijk uitgegeven in: P.C. Hooft, Sonnet
un, Heden vancfr Warrdic/Jeit d1'r Poesie, be
zorgd door I'. Tuynman. /\nrntcnlam l 971, p. 
69. Vgl. ook noot 4 7 en vgl. Van Tricht p. 22 
en noot 4 hij p. 166 op. p. 245.~~~ 
i!4@ 1'10@1 +.a4. 
Fr is alle reden de vraag te stellen waaruit 
lloofts "dagtaak' bestond in de jaren tussen 
zijn terugkomst uit Italië en zijn benoeming tot 
Drost. dus tussen zijn 2(k en 2llc jaar. Van 
Tril'ht. p. 19 0111;1eilt deze vraag met de fornmil· 
dat Hoofts dagtaak tussen 11;1zomcr 1607 en 
mei 1609 "moeilijk kts anders geweest (kan) 
zijn dan een zich·i11111crkc11 in de prnktijk tkr 
bcstuurs;1d1ninistratic". Maar: "!leeft hij er niet 
aan gedacht te vragen, wat !looft de andere 
uren van den dag deed?' Ik vraag is van I'. 
Lecndertz Jr. in de inleiding tot zijn uitgave van 
liet le1•e11 van !looft door Geernardt Brandt, 
l 932, p. XX, en was ten onrechte gesteld a·an 
Brandt met betrekking tot de jaren 1602 en 
1603. Brandt schreef een "leven" als. "inlei
ding" bij zijn vitgavc van de Nederlamiselle 

/listorië11 van 1677 over de historieschrijver (en 
:lichter) P.C. Hoof!, Drost van Muiden enz.; en 
hij schreef geen biografie zoals Van Trkhts 
doelstelling was. Daaro111 vermeldde Brandt 
1 loof!s studie van de klassieke geschiedschrij
vers' daagrlyks cenigc uurcn" in 1602 en 1603, 
niet meer en niet minder en bovcndir.n niet 
verder dan zijn bronnen reikten. Van Trichts 
veronderstelling voor de laatste ·ambtclou! • 
jaren vóór mei 1609 doet overigens te k:cm
lllt'THler de vr;wg rijzen die in noot 209 wordt 
genoemd. 

(;, Brandt. '1 J,eel'cn, cd.-Ll'Cl1lkrtz. p. 1 O/l I 
(met lnlcidin!!. p. XV). liet opschrif1' "voor de 
poort vant Spinhuis" van 1607 noemt Brandt 
niet. Zie voorts noot' 165. Overigens 
stond ook de Oude Kanwr "In Liefde blorycn
dc" niet laag in de maatschappelijke waardc
rinr:, :1ithans niet in de eerste periode na de 
/\Iteratie van 1578. toen velen uit de kring van 
de stadsrq!l'ting, vader ! looft inbegrepen, tot de 
"Brn1indcrs van de Kamer" behoorden. Ook dit 
releveert Il randt. p. Il (voor het jaar 1581 ). Vp,l. 
de lijst van namen die Jonrkbloct uit de Ge
dicl1te11 van Geeraar<lt flnmdt de Jonge van 
1649 ovcrtHllH in 1ijn (;e,irllledenls der Ne<le•' 

landsche letter1<1mcfe, dl. J, in de 4c druk her
zien door C. llonigh (1889) op p. 23 11. l (even-
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eens in Worp-Stcrck, (;esc/Jiedenis van den 

Amsterdamst·ben Sc/Jo11wh11r1<- 1920, p. 13 met 
n. 2). 

1 n C. !'. lloofts Mn11oriën en adviezen, dl. 1, op 
p. 69 in de "Bcdcnckingc op de kcrckclijcke 
geschillen, /\ 0 . 1616", na of voor vergaderingen 
van de Amsterdamse vroedschap opgesteld en 
daterend uit de tweede helft van 1616 tot na 9 
januari 1617, rnaar vóór februari (zie Mrmo

rii'n, dl. 2, p. 397 onder nr. l 4); en op p. 250 in 
de "Considcraticn gestel! den 2oen April is A 0 

161 B" over hetzelfde onderwerp, die "wel bet 
karakter van een rede" hebben, maar op welke 
datum geen vergadering van de vroedschap is 
aangetekend in de Rcsolutiën (zie Mcmorii!n, 

dl. 2, p. 428 onder nr. 23). 

"Voor mijn voorwacr weet ick wel, dat ick uyt 
mijn bedieninge noyt occasie van extraordinaris 
prof1jl, macr louter alleen tgemene beste hcbbe 
gcsocht. Een weldaedt alleen dyc wadt is, heb 
ick voor mijnen oudtslcn won genoten, dat hij 
tot het drostampt van Muydcn is gcpromouccrt, 
twclrk kk met alle mogelijckc gocdwillkhcyd! 
p,acrn, nae eens ydcrs qualitcy t. wille crkt·nncn 
ft•gcn alkn dcngcnen dyc mijn dacrin gunstiëh 
zijn gcw<~cst. 
lek mem~ oock da! mijn heir.elfde be
hoort te mis~tmncn, alsoo vcrschcydcn amforen 
nae mijn in dienst vandt burgcmccstcrampt ge
t:omcn zijnde, in gclijckc zaecken voor den heu· 
ren wel merckelick veel meer hebben genoten, 
daervan wel aenwijsinge zoude kannen werden 
gedacn." (Memm-iën. dl. 1, p. 69/70"cle punten 
159-161 ). 
Op een ingeplakt stukje papier achterin het 
handschrift, volr,t op de laatste zin nog: "Fndc 
evcnw.d dacracn nyel grnoegencie, heeft men 
hacr nu vcrschcyden iarcn syen bearbcyden, dat 
nijet alleen met onderlinge correspondentie het 
burgermeesterschap van iaer tot iaer, by naest 
als gcbeurten onder eendcr!cye luyden, ende 
onder oock twee swagers, (nl. Oetgcns 
en Cromhout), werd! gearresteert met seclusie 
van anderen, zoo veel zy mogen, dye hacr met 
zodanige prnccdurcn nycl begeren i~cmecn te 
macckcn." (M1•morir11, dl. 2, p. 40.'i, aan!. 49). 

!looft zei f was l 6 ! i en daarna niet meer 
herkozen. Zie ook Memoriën, dl. l, p. 16 3 over 
het weren uit clc stadsregering van mogelijke 
opposanten, in dit geval in één adem met direc
te inhaligheid !!,Cnoemd (waarover ook p. !OH 
met aant. 6 in Mcmm·ién, dl. 2, op p. 393). 
Jaarlijks werden volgens handvest van 1400 op 
"Onscr Vrouwcnavont te Uchtmisse" bij meer
derheid van stemmen door de Oudraad, d.w.z. 
door oud-buq:cmcestcrcn (de aftredende daar· 
bij inbegrepen\ en oud-schepenen drie nieuwe 
burgemeesters uit hun midden gekozen. Deze 
drie kozen uit de aftredende burgemeesters 
een vierde, zodat steeds één burgemeester twee 
jaar achtereen aanbleef. 7.ie C.P. lloofts Memo

rii'n, dl. 2, p. 402, aan!. sub 36, no. 164 en 165 
en het daarbij genoemde opstel van Fruin (op p. 
310) dat hierboven in noot 169 reeds werd geci
teerd. (Waar (' . !!ooft zich volgens Van Gel
ders aantekening mee vergist, ls de misstand die 
hij hckdt.) 
De verkier.ingcn vonden plaats op 1 februari 
(Elirns, Gesch., o.a. op p. 50 en S 1 en Frnin, 
1.11.p" hiJv. op p. 313), hoewel gesproken wordt 
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van "Vrouwendag" qf "op (Maria) Lichtmis". 
O.L.V. Lichtmis of Vrouwendag ter Lichtmis is 
echter 2 februari; (Om.cl Vrouwenavond (ter 
Lichtmis) of Lichtavond is de avond (vigilia) 
vóór de Vrouwen.dag op 2 februari, dus de 
avond van 1 februari (l.ie Fg. l.Strubbc en L. 
Voet. /l1• cbro11olo;:i1• van Je Middrlecuwen en 
d1• modrme tijdrn in de Nederlanden, Antwer· 
1wn-Amsterdam 1960, register sub Lichtavond 
en sub Vier Vrouwenavonden). 
l Ict "Collegie van Burgermeesteren en Oudbur· 
gcrmccstercn;' bestond uit twaalf personen: 
Memorió1 I, p. 70 sub 164 en zie noot 169 
hierboven. l n 161 l was C.P. llooft, die in 1610 
een der vier regerende burgemeesters was, weer 
aan de beurt öm herkozen te worden: Memo· 

riè'n Il, p. 219 noot 2; !'lias, Gesch" p. 51. llij 
werd echt~·r gepasseerd. Tegelijkertijd werd het 
college van burgemeesteren en oud-burgemees
teren, dat door het overlijden van Claes Fransz. 
Oetgcns in januari onvoltallig was geworden, 
aangevuld door de verk ic zing van de oud-se he· 
pen Hoclof l·:gbcrtsz. tot burgemeester. 

Memorii;", dl. l,p. 70-71, de punlen 162-166; 
aantckeningl'n van 11.A. Enno van c;clder in 
Mrmorii'n, dl. 2,p. 402 onder aant. nr '.16. (Ook 
gedeeltelijk geciteerd in 11.A.Fnno van Gcldcr, 
/Je !t•vrn.,/Jt!.H'bo11wi11g van Cornelis l'ieterszoon 
/looft, Amsterdam 1918, p. 10-11.) 
Uit het gehele vervolg op de vermelding van 
P.C. 1 loofts benoeming tot Drost blijkt, evenals 
uit de directe toevoeging in noot 173 hierboven 
vermeld, dat het C.P. ! looft in de eerste plaaats 
om politiek 'nepotisme' gaat, al is dat in een 
stad als Amsterdam niet los te maken van ook 
particuliere handelsbelangen .en de daarbij op
tredende baatzucht. Zelfs in punt 168 op p. 71 
(waarbij Memoriën dl. 2, p. 405-6, aant. 50 be
hoort), over het burgemeestcrs-'onder onsje' bij 
de benoeming van bewindhebbers van de kamer 
der "Oostindissche compagnie", gaat het niet 
om directe baatzucht en !looft refereert hier 
ook niet meer aan de geruchtmakende grond
speculatie van Oetgcns en de zijnen ten koste 
van de stadskas. waarbij het in de jaren 1612 
tot 1615 vooral !looft zelf was die de burge
mcesters-'clan' aan de kaak stelde en Oetgens de 
voet dwars zette. Zie voorts noot 185. 

Zie hierover het hoofdstuk "Cornelis Pieters· 
zoon ! looft en Prins Maurits" met noot 298. 

In die context teruggcpl:1atst, lijkt het waar
sd1ijnlijk dat l looiïs hegunstigcrs van 1609 he· 
horen tot de 'clan' dil' hij nu aanvalt. Dut zou 
dan betekenen, dat in de eerste plaats 1:rans 
llcndriksz. Octgcns l'.C'.lloofts benoeming tot 
Drost gesteund wu hebben (zie 11001 230 en 
235), of misschien zelfs Reinier Pauw (zie noot 
227). Zie verder hierover noot 185 en 232. 

Zie noot 172 hierboven. 

Memorirn /, p. 249. Zie noot 299. 

"kk wcte, dat ick in desc zaccke nyets particu
lkrs, maer loulter alleen !gemene beste nae 
mijn verstand! voor ogen hebbe. llet heeft mijn 
heren belieft mijn vandcn jare 1588 totten jare 
161 0, wcscndc xx iij jaren, twalef reysen tot te 
bcdicninge vandt llurgcrmccsterampt te hero
pen, gedurende welckcn tijdt iek wel altemet 
ecnige goede gemene luydckens, zoo van mijn 
eygcn kcnnisse als dye van gocderhandt aen 
mijn waren gerecommendeert, tot eenige kleyne 
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lwdicningl' hchhr )!Cholprn. 111aer tot 1.acrkcn 
van cenich sonderling arnsycn, alken mijnen 
oudtsten won, door behulp vnn mijne mcde
hroedercn ende faveur van zijne 1-:xc tottc be· 
dicningc vandt Drostampt van Muyden hebbe 
gcvoirdert, twckk ick mijn nod1 nyet zoude 
hebben ondcrwondrn, zoo ick in hem zoo veel 
inclinatie totte coopmanschap als tot het stu· 
diumhadde ges peurt." Memorien /,p. 249/250. 

Allern dit citaat hij Van Tricht, p. 8 

Me111orië11 1, p. 251. 

Zie hierover het· hoofdstuk "Cornelis Pieters
zoon lloort en !'rins Maurits": in de tekst na 
noot 2% en bij noot 300 en 311, betrekking 
hcbhend op de tijd ná de staatsgreep van augus· 
tus 1618. 

Gczil.'n de overwegende positie van lrnrgenwes
teren llll't name ten aan1.kn van alle buiten
stl'rdse politiek, waar de vroedschap zoveel mo
gelijk buiten gehouden werd, maar eveneens in 
praktisch alle stadshcnoc111ingcn, is er ook geen 
steun van eni~ gewicht voor een Staten-voor· 
dracht en/of Prinselijke l'lcctic als die van een 
Muider Drost te verwachten uit de vroedschap 
huilen het college van hurgcml'esteren en oud
hurgenwcstcrcn. Zie ll. Brugmans, Opkomst en 
/Jloel van Amstt•rtiam, 2c dr. 1944, p. 160; en 
vgl. noot 229 en noot 295 en 2%. De hicrbo
Vl'n in noot 168 aangehaalde formulering van 
Van Tricht moet dan ook in .elk geval in deze 
zin worden herzien, al bleef de candidaatstclling 
in de Staten natuurlijk formeel voorbehouden 
aan het stemhebbende lid, de stad Amsterdam, 
l'll formeel' dus aan de vroedschap (vgl. noot 
226 en Elias, Gesc/1" p. 125 inzake de candicla
tuur van Albert Burgh in 1647). 

Hooft deed zijn eerste uitspraak in 1616, in elk 
geval vóór 1 februari 1617 (zie noot 172), dat 
wil zeggrn: vóór Heinier Pauw als onbetwiste 
leider van Amsterdam overbleef na "het ver
dringen van Ot'tgcns en ('romhout en het op 
zijde schuiven van \Vitsen" (Flias. Gesc/1.. p. 76; 
zie over \Vitsen noot 227 hieronder.) Zijn twee· 
de uitspraak dateert van 1618. Heinicr Pauw 
laat het dan "eens degelijck over het Landt wa
ycn" (Elias, Gesch. p. 75). Op dàt mornent 
lijkt lloofts opmerking direct te slaan op het 
politieke nepotisme van l'anw, wiens oudste 
zoon in 1611 Pensionaris van de stad geworden 
was (zie noot 237) en wiens derde zoon in 1618 
schepen werd gemaakt (Elias. /Je vroed.vc/1ap I. 
p. 192 en 197). Zie de uitspraak van Mr. Gerrit 
Sdrncp (zie noot 169). aangehaald in Flias, 

Gesc/1" p. 84 l'n vgl. p. 91 hoe in 1621 de l'au
wrn in de stadsregering rén voor één weer opzij 
geschoven werden. De zesde zoon van Heinier 
Pauw werd later baljuw en drossaard van Lies
veld, waarop vs. 68 doelt in Vondels hekeldicht 
op Reinier Pauw Rei11tje de Vos. 
Kortom. wàs lloofts dl-marche voor zijn zoon 
zoiets bijzonders? llijzt•lf zegt -onder bepaald 
opzicht- van niet: zie noot 173. Maar zijn zoon 
was -in elk geval op dat momc1}.t- wel al een 
beroemd dirhter. die rnntact had met llugo de 
Groot, in datzelfde jaar 1616 de woordvoerder 
voor de Staten in de Amsterdamse vroedschap 
op een -vergeefse- bezending aan Amsterdam. 
Over meer "baatwchtig" nepotisme van Pauw 
c.s., zie Elias, Ge.reil., p. 79 (handelend over 
1622); over de eenheid van handelsbelang en 
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politieke stellingname noot 216 en, meer in het 
persoonlijke vlak, noot 322. 

Vgl. noot 177. 

Bij het risico van mislukken behoeft men 
slechts te denken aan hetgeen de Drost in 1623 
schrijft aan de !.O!lll van 1.ijn ambtsvoorganger, 
die dan 1.ijn rnlkp1 en buurman in het ambt is. 
Ml't Keizn Tibcrius, hij monde van Tacitus, 
wijst Hool't er daar op hoc (in zijn eigen Taci
tus-wrtaling:) "ll'anvoq::hlyk" (indccomm) het 
is 7.ich t'ondcrwindrn 't geen men niet tot een 
!!Ocd einde brengen kan (brief Van Vloten nr. 
1 21 aan Jonkheer hederik van Nicvclt, dl. !, p. 
231: Tacitus A111wles 3.52). Dat hij dit juist aan 
Van Nicvl'lt schrijft, is een ·misschien niet toe
vallige- bijzonderheid die bij de verderop ter 
sprake komende gegevens althans voor ons pi
kant zal blijken: pikanter nog dan het !!Cbruik 
van hetzelfde citaat in 1639 in een brief aan 
Oetgcns van Wavcrcn: Van Vloten nr. '/34, dl. 

111, p. 318, besproken in Lccndcrtz, Uit den 

Muiderkrin!(. l 915. p. 9B (en vgl. p. 76). -Vgl. 
ook vs. 31-35. in het bijzonder vs. 34, van 
lloofls Zeedrdicl1te11 (!..-St. l. p. 247). 

Zie voor hctg1·en lloofts vader zich 
111ocst onderwinden noot 220. • 

't l,ee1·e11 van !looft, ed.-Lccmkrtz. p. 11. 

Van Tricht p. !07 !!Ccft hierbij geen bron op. 
Weliswaar had Amsterdam inderdaad wals Van 
Tricht zegt "sedert 1477 de militaire beschik
king over het Muidcr slot" gehad, maar slechts 
voor een korte periode en het had niet "daar· 
door, gelijk Hooft tot zijn voordeel bespeurd 
had, de voordracht voor het kastcleinschap". J. 
Koning, Gesc/liedenis l'an /iel slot te Muiden 

(1827), vermeldt op p. 03 (aan!. 5 bij p. 23) 
Wagcnaar als bron voor de in 1477 door Am· 
stcrdam verkregen "bcwaaring van het Slot": J.
Wagcnaar, Amsterdam, in zyiie opkomst enz", 
4°-cd., 2c stuk (l 761). p. 337·8, die eraan toe
voegt dat hem niet gebleken is, hoc lang Am· 
stcrdam "dezelve behouden hcbbc. Maar Ko
ning publiceerde daarbij ook de stukken waar
uit blijkt dat het "niet vroeger dan in of om
streeks het jaar 1513 weder geheel in (handen) 
van den Graaf is overgegaan." (p. I03; de stuk
ken op p. 104-108). In 1527 weigerde het Slot 
0111 een Amsterdamse bc1.c!ting tegen de Gel
dersen (van Maarten van Rossum) te ontvangen 
(Koning p. 25, Wagcn:iar p. 50 ). In 1587 scha
kelde Lcyccstcr het slot in "ter beteugeling van 
Amsterdam": het ~clukte de stad toen echter 
het voor zich in te nemen (Koning p. 29/30), 
maar van een rechtmatige over het 
slot is dan geen sprake. Amsterdam had uitcr" 
aard als ieder stemhebbend lid de Staten 
het recht van voordracht voor een nieuwe bal
juw en kastelein (vgl. noot 184 en 229). 
Van Tril'11t, p. l O'/ noemt in dit verband tevens 
op, dat Amsterdam bij de inval van Graaf Hen
drik van den Berg in juli 1629 in de Vduwe een 
compagnie naar het Muiderslot zendt "waar
voor llooft tk burgrn1cestcrs bcdan-kt" en dat 
"twee ge111achtit:tkn van Amsterdam" toen 
twee maanden op het M1ridcr slot bleven. Wat 

dit laatste betreft: het waren geen "gemachtig
den van Amstcrda111", maar "!keren Gccom" 
mittccrdc van de Groohno. Hl! Stactcn": zie 
brief nr. 320 en 242, Van Vloten dl. l!. resp. op 
p. 166 en 167 en op p. 37: en vgl. trouwens 
Van Tricht zelf op p. 139, die ald1111r, zonder 
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de1.c te noemen, brief nr. 320 l'itccrt. Wat be
treft liet eerste: liet !.c'rHkn van militaire ver
sterkingen uit Amsterdam geschiedde misschien 
op initatief, maar uit;iard niet op gezag van 
Amsterdam en van een "militaire beschikking 
over het Muidcr slot" is ook in dat geval geen 
sprake. De f!ebcurtcnisscn in l 629 zullen echter 
hi~r niet verder worden behandeld: zie noot 
340. Vgl. voorts noot 22 J. 

In zijn Uit den 

70. 
Haarlem l 935, p. 

1.ccndcrt7. noemt daarbij een "volmacht van 19 
Dcccrnbcr 1642", waarin Hooft zijn instructie 
noemt. Zie verder noot 193. 

Inleiding, p. XV ( 1932). Lecndcrtz vereenzel
vigt de benoeming met wat Brandt de verkie
zing door de Prins noemt: een verschil in ac
cent. J. Koning, GesclJ. van bet slot te Muiden 
(1827), p. 46 evenals A.J. van der Aa's Hiogra

pbiscb woordenboek, dl. 8, t~ stuk ( 1867), p. 

l l 02, volgde nog Brandt met 28 mei (in alle 
edities) . .J .C Mattlics liet in zijn editie van Gcc
racrdt Brandt, Het /eevf'li van I'. C. !looft en de 

l.i1hrcrdr11 ( l H74) de marginalia weg en noemt 
geen datum. 

In elk ~eva! de voordraclrl en de vcrkiezinp,
hcnocming. Maar dan IH·cn hij ook, zoals blij
ken zal, ongetwijldd l lool'ts commissie gezien. 
Misschien bedoelde l.ecndcrtz met 'een instruc
tie als baljuw' (zie bij noot 19 l ), dus nog iets 
anders dan de cornmissic. Zie verder noot 201. 

Lccndcrtz kan de juiste da turn van iloofts be
noeming ook hebben leren kennen uit l'JJ;. 
ten Raa en F. de Bas, lfet Staatse/ie leger, dl. 3, 
1609-1625 (Breda 1915), p. 274 sub Muiden. 
Da;1r wordt echter verwezen naar de Reso/utien, 
die hij elk geval ook voor de voordracht zelf 
~czicn heeft. 
Reeds bij eerste inventarisatie van de bron
nen van en betreffende llooft, nog vóór de in
stelling van de Commissie voor de uifgtwe van 
bet Venmndde Werk 1>om Pieter Conu'liszoon 
lfooft in 1950, werden door de toenmalige sc" 
crctaris, thans Prof. Dr. P"l.H. Vcrmccrcn, de 
belangrijkste bescheiden betreffende Hoofts be" 

nocming tot Drost i:;csignalecrd. Sinds die tijd 
'berusten in het archief van de P.C. llooft
Commissie foto's uit hrt bezit van de !leer ll. 
van der Bijl! van lloofls commissie als baljuw in 
de Minuutresoluties en in de Commissiën van de 
Rdwnka111cr. Nadat bij de hernieuwde verken
nin).: van de arl'hicven door Mej. Drs. J. Do111-
111isse opnieuw <k aandavht was gevestigd op de 
gedrukte ll\'solutks va11 de Stalen van Holland, 
bracht nader, maar nog alli.jd voorlopig, onder
wek op het Algemeen Rijksarchief ook de ove" 
rig.c documenten en gegevens die wij hier be
spreken aan het licht. l let eerste gcdcd!e van 
Hool'ts rn111111issie 11it de Minu11trcsol11tics is gc
rcprnd11cccrd in J. l.. van der Gouw, Oud 

sc/.iriji, Zwolle 1 %1 (Archivistit'a No. 3), op p. 
90 11\Ct itkntilïcatic op p. 77 (nr. 2) en trans
scriptic op p. 195. 

t;ccitecrd naar de eerste druk van de /frso/111i<'ll 

over l 60H, p. 260. Willem van /,uylcn van Nyt> 
velt overleed op 28 oktober 1608: A.J. van der 
Aa's lliogrnp/Jiscb woord1•11boelt, dl. 13 ( 1868), 
p. 3g9"3n, 

Er is geen enkele aanwijzing in de betreffende 
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Oldenbarnevelt in de R.G.P., nr. 80, door S.P. 
llaak gcpublkccrde bescheiden (Johan van 01· 
denbarnevelt, llesc/Jriden betreffende zijn .<taat· 
k1111dig beleid en zijn familie,· dl. 1, Den !laag 
1934), noch in zijn biografie door Den Tex, (zie 
noot 217) dat Oldenbarnevelt in deze zittings
periode niet steeds ter Statenvergadering aanwe· 
zig was. 
Over de functie van "de 'Raad-pensionaris' der 
vergadering" 1.ie het voor een recht begrip van 
lloofts ambtelijke leven onmisbare overzicht 
van S.J. l'ocke1na Andreae, /Je Nederlandse 
staat ouder de republiek, Amsterdam 1961, 
Vcrh. Kon. Ned. Ak. v. Wet" afd. Lctterk" 
N.R., dl. 68, no. 3, p. 44-45. (Een tweede on
veranderde druk verscheen in 1962.) De pensio
naris was "de feitelijke voorzitter, althans leider 
der vergadering, de ambtenaar belast met de 
voorbereiding en uitvoering van het beslotene, 
zelfs de formulering der besluiten". "De raad
pensionaris was tevens pensionaris der Holland
se ridderschap." De functie der secretarissen, 
die het register der resolutiën (het resolutie
boek) bijhielden, werd naast die van de pensio
naris, "wel heel onbelangrijk" (p. 45). 

Van de twee voorgedragencn voor het schout· 
amht van Delft werd de et~rnlgcnocmde door 
Maurits gck01.en. 

Frederik van Zuyicn van Nycveit, geboortig uit 
het tweede huwelijk van zijn vader (dat duurde 
van 1559-1589), was in 1585 in elk geval reeds 
mondig en huwde in 1595. llij zal dus in 1609 
in de 40 geweest zijn. !lij stierf in 1636. Deze 
gegevens zijn bij de eerste oriëntatie ontleend 
aan de lfütoirc des vingt-qllatre Seignellrs dil 
Chateall du Haar 116.5-1890. Extraits dil lit1re 
"La maison de Zuylen" par]. Gaillard (Brugge 
1863), uitgegeven Parijs 1931, p. XXXII· 
xxxm. 
Nicolaas van Bredcrode was de jongste won van 
de in 1592 overleden Artus, bastaard van Brede
rode. Deze was de zoon van Reinoud 111 van 
Brede rode en sedert 15 7 3 raadsheer van het 
!lof van llolland. In 1615 'gaat Nicolaas mee 
met een gezantschap naar Rusland onder leiding 
van 7.ijn neef Reinoud van Brederode, die door 
zijn eerste huwelijk met een dochtrr van Oldcn· 
barnevelt (tot haar dood in 1601) diens schoon
zoon was geworden. Deze Jonkheer Reinoud 
van Brederode, een zoon van Lancelot van Bre. 
derode, was Heer van Veenhuysen en wordt 
meestal Veenhuysen genoemd. Onder die naam 
compareert hij ook onder de praesenten ter 
Statenvergadering zowel op 5 november 1608 
als op 15 mei 1609. Nicolaas van Brederode 
stond in 1609 blijkbaar nog aan het begin van 
zijn loopbaan. Deze gegevens zijn bij de eerste 
oriëntatie ontleend aan A.W.E. Dek, Genealogie 
der lieren van Jlrederode in: Jàarboek van het 
Centraal Bureau voor Genealogie 13 (1959), p. 
l 27-128. 

De voordracht van de Staten spreekt van een 
"Bailliuw van (;oylandt, ende Castcleyn van 
Muyden", Maurits' vcrkie1i11g echter óilk-cn wel 
allereerst· van het Drostambt. Er is echter geen 
aanleiding hier een verschillend inzicht over de 
rcchtl'n vnn nominatie en vcrklc1.ing voor de ver· 
sdilllcndc nmhtcn nchtN te vermoeden. llooftn 
ambten wnrcn stcc.>ds In een en dczclfdc pcrnoon 
verenigd: J. Koning, Gescb. van bet slot te Mui
den (1827), p. 45. Wel dienden Gooiland, waar 
ook Naarden onder viel, en de Kasteleinlj van 
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Muiden, waartoe ook Wcl'sp en Wccsperkarspd 
hchoordt•n, omkrschcidcn te worckn, maar tus
sen 'drost' en 'kastt:lcin' van Muiden was geen 
amhtdi.ik ondcrsdicid: I'. Lccndcrtz Jr., Uit 
dc11 M11iJerkl'i11g (1935), p. 70-73 en 78. De 
titels haljuw, drost of kastelein en hoofdofficier 
(van Weesp en Weesperkarspel), "noemden ge
heel gdijke a111hten", waarvan het baljuwschap 
van (;ooiland het hoogste in rang was: Leen
dertz, p. 78. Desondanks zet Maurits het drost
amht voorop en noemt daarnaast ook nog het 
kastdcinschap. De "Commissie tot bcdicnin
ghe" v;rn de Officie, uitgaande van de Staten, 
spreekt weer alleen van "Castekyn van Muy· 
ckn, ende Bailliuw van Goylandt", de omge
keerde volgorde van de nominatie. Vgl. noot 
207 hieronder. 

Of Lcendcrtl, Uit den Muidcrkring p. 78, met 
de door hem niet gevonden "instructie voor 
Hoolt als baljuw" zulk een commissie op het 
oog had, is nil'I zeker: vlg. noot 193 hicrhovcn. 
Zijn stdlighcid eerder op dezelfde bladzijde, dat 
dl' Staten de bal.iuw henoemclen en "hem zijne 
instmrtk" gaven, kan er echter np berusten dat 
hij wist dat de otlidële commissie (benoeming, 
la,t1~evin1:) van de St;iten uitging. De "volmacht 
van I'> lk<Tlllher 1(142" die Lccndcrl/, op p. 78 
hcdodt, citeert hij op p. ( 111-) 112. De formu
kring daarin geeft echter geen aanleiding om te 
denken aan een gedetailleerder uitgeschreven in
structie dan de in algemene formuleringen ge
houden commissie. 

Ik nominatie van 15 mei en de clcl'lic en com· 
missie van 18 mei l 609 zijn in de geschreven 
Minuutresoluties. waarvan een afschrift tot ko· 
pi.i diende voor de gedrukte resoluties, geheel 
gelijkluidend, behoudens de marginalia en de 
volgende vermeldenswaardige varianten: den 

<werlijclen i.p.v. liet 01'er/yde11 in de eerste en 
011ergesimde11 i.p.v. toegesonden in de laatste 
regel van de voordracht: Pieter /looft Come

/iszoon i.p.v. Pieter Comellsz /looft in de com
missie en éénmaal opte i.p.v. tweemaal op de in 
r. 9/10 van de gedrukte ll'kst. en beletselen 
i.p.v. />elet in dL1 laatste z.i1i daarvan. 
De Minuutresoluties van de Staten van Holland 
berusten in het Algemeen Rijksarchief te 's·Gra
VL'nhagc, Derde Afdeling, Archief Staten van 
Holland 15 72-1795. Vóór 165 2 zijn er behou
dens enkele "secrcte" dossiers slechts "ordinaris 
rcsolutiën", daarna "ordinaris· en sccrctc reso· 
lutiën". De Minnutrcsolnties over de periode 
van 12 december 1608 tot 23 december 1610 
worden bewaard onder inventarisnommcr 37 l. 
Hierin bevindt zich een index, waarin niet 
/looft, nwar wel ll11ill/11 als trefwoord is opgeno
men. De voordrncht op 15 mei 1609 staat op 
fol. 146 V-14 7 R, de verkiezing en lwnocn1ing op 
18 mei 1609 op fol. 150R-t~3R. Ook inventa· 
risnommcr 373 hevat niinnutrcsolnties uit de 
pcrimk van 5 ckL·ernhcr 1606 tot 23 dcccmhcr 
1610, maar !!een hdrct'fcmlc het bn1jnwschap 
van Gooiland. 
Op de !!t•drnkte Uesol11tie11 is een cvt'nl'l'ns ge
druk Il' <:,•11craale l11drx op de rcxlstcrs der Ue

.w/1111<'11 mn dr llccrc11 St11ate11 1•1111 llo/11111<1 c11 

IV1'.vt1•r/<'.da11tl en ..a11 drr .fl'l!ol'r < :ecommlttecrde 

Ua11dc11 !!l'lllaakt, waarin zowl'I Ic ;ils 2c druk 
van de He.w/11tlc11 zijn gdildkecrd. Blijkens het 
deel 1600-1609 v;rn deze index (t\rchicf Staten 
van Holland in het i\lgcmccn Rijksarchief, Der· 
de afdeling, invcntarisnr. 284), sub .!Jalliuwen · 
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en Sc/1011tc11. 1609, 15 mei, staat de Nominatie 
in de 2c druk van de Reso/11tien op p. 900. 
Onder hctzcll'dc trefwoord llalliuwen op 1609, 
18 mei. staat ook de Commissie voor P.C. 
Hooft geïndiceerd, die in de 2e druk voorkomt 
op p. 905. De Ge11eraale index bevat geen eigen· 
namen als trefwoorden. Overigens zi,in in de 2c 
druk zelf ook de corresponderende bladzijde· 
nu mm ers van de Ic druk aangegeven. 

Algemeen Rijksarchief' Ic 's·Gravcnhagc, Derde 
'afdeling, Archief Staten van Holland 15 72-1795, 
inventarisnr. 1789. De tekst hierin heeft de vol· 
gcnde vermeldenswaardige varianten: Pieter 
lfooft Comcliszoon i.p.v. Pieter Corneli.fz 

lfooft; tot bctalin1<e i.p.v. tot /Jetallnge van dien 
in r. 37 van de gedrukte tekst; /Je/ctse/e11 i.p.v. 
/Je/et in de laatste zin. In r. !O is verkles/11Kf! van 
slj11e t:xcie onderstreep!. 

Algemeen R ijksarchicf te 's·Grnvcnhagc, Derde 
afdeling, invcntarisnr. 489 D 1586-1625. De 
tekst hierin heeft de volgende vcrmcldcnswaar· 
digc varianten: in het opschrift t' Caste/ijnschap, 

va11<Je11 lwy.w: van M11yde11, 't Hal/1111scl1ap en 
omme i.p.v. Ca.ftcleyn van M11yde11, lJal/liuw en 
voor. Vertier Pieter !looft Comellszoon i.p.v. 
l'leter Cornelisz /looft; in de aanhef voluit De 
Rldder.vchap Hedelen ende Sleden van !foliant 
en West1•rlesla11t, Representerende den Staten 

vandcn se/l'en Lande i.p.v. alleen De Ridder· 
se/rap, etc.; Denominatie i.p.v. nominatie in r. 9 
van de gedrukte tekst; beletselen i.p.v. /Jelel in 
de laatste zin. Regel 9· 11 zijn onderstreept. 

De plijtke (pliek) is het omgeslagen, omgcvou· 
wen gedeelte van het stuk, het witte de beschre
ven vleeszijde van het perkament. Zie J.L. van 
der Gouw, Inleiding tot de arcllivistiek, Zwolle 
(l 955), (Archivistica No. 1), afb. 9 op blz. 91, 
waarop ook de dubbelde staerte voorko!'nt. 
A. Duijck is hoogstwaarschijnlijk de Adriaan 
Duy(c)k. Heer van Oud·Karspcl en Koedijk, die 
secretaris van de Staten van Holland was. Er is 
echter ook een Adriaan Ouy(c)k die kastelein 
en dijkgraaf van stad en land van Woerden en 
Rekenmeester van llolland was. Zie A.J. van 
der Aa 's lliograplJisclJ woordenboek, dl. 4 
(1858), p. 426-427. 
De gang van zaken was dus dat na de parafering 
van de Commissie door de Raadpensionaris van 
de Staten Oldenbarnevelt, door !looft de eed 
werd afgelegd en de Commissie ter Rekenkamer 
werd geregistreerd in tegenwoordigheid van 
Luchtenburch, waarvan aantekening gemaakt 
werd op het voor Hooft zelf bestemde docu· 
ment. Daarna werden alle toevoegsels aan de 
tekst van de Commissie overgenomen op het 
archiefstuk voor de Rl'kcnkamcr, met onderte· 
kcning voor eensluidend afschrift door Luch· 
tcnburch. 

De eed betreft Gooiland en de Kastclcinij van 
Muiden. die tcsamcn het gehele rccht~gcbied 

van lloofts verschillende ambten bestrijken. Zie 
noot 200 hierboven. De eed die Hooft "ge· 
dacn" heeft "aen handen" van de Rekenkamer, 
"achtcrvolghcnds Commissie van de (;root Mo. 
1111. Stactcn", vermeldt !looft in zi,in brief aan 
"de 1111. van de Rckcningc in Holland!" van 16 
december 1627 (Van Vloten nr. 183, dl. I, p. 
322-J). Dnurnit blijkt niet dat die eed de enige 
amhl~ccd Is die hij voor zijn lastgevcrR, de ver· 
schillende colleges en h1Rta11Ue~ op wie de grafe-
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lijkc rl'l'iltl'll warl'n ovcrgl'gaan, hL'eft afgelegd. 

Ook dl'ZC eed gl'idt het 1<cilrlc rechtsgebied (ge· 
tuigc artikd 3) en alle onderdelen van zijn 
a1nht. Ik eedsalkgging geschiedde 'in handen 
van' een vcrtcgL~nwoordigcr van de Kastclcinij, 
die dus hierbij voor ging. 
Van Trkht. p. 43 vermeldt de be(;diging te Mui· 
drn als a111bts:1a11vaardi11g, "na op 27 Mei de eed 
voor de Rekenkamer te hebben afgelegd". Voor 
de eed op 27 mei geeft hij echter geen bron op. 
(Ik in noot 194 genoe111dc foto's zijn in 194 7 
hij de Hoort-herdenking tentoongesteld ge· 
weest.) lid ritlll'CI en de eed te Muiden deelt 
Van Tricht mee naar .1. Koning, Grsc/1. van liet 

slot te M11itle11 (l 827 ), p. l 17· l l 9. 
Bij dl'ze eL•d van 4 juni wordt ! looft genoemd 
als "gl'commitccrt hij Sijne Fxc. (;raai' Mauris 
van Nassau ende Mijn l lcercn de Staten v:m 's 
Lants van llollant" (Koning. p. 118), terwijl 
toch· ook volgens de commissie - alleen de elec· 
tic aan de Prins stond. l loewcl: de Prins ver· 
zoekt in zijn brief van 18 mei zljnazi/d.r de 
Staten aan de verkozenen "Brieven van Corn· 
missie" te "dcpescheren". Wie is hierbij wiens 
dienaar'> en volgens wie'! 

Zie noot 248 over de politieke positie van l Ic· 
rrn Fdclcn in du,e en de volgende periode van 
de strijd tussen Mamits en Oldcnharncvclt. 
Voor één van de daar nauw verband mee hou· 
dcndc fomilicrclatil's zie noot 243. 

Waarvoor zou M;1urits "behoefte aan Cornelis 
l'ictcrsz' steun" (zie het uit Van Tricht gcci· 
tl'crdc in noot 168) gehad kunnen hebben? De 
strijd om de sluiting van het Bestand was reeds 
beslist en er waren in Amsterdam anderen wier 
steun hij meer behoefde en die geen vrienden 
waren van C.I'. !looft. Vgl. noot 213 en noot 
227-237. 
1-:r is alle reden om voor een juist begrip van 
P.C. lloofts leven en gcschrift,~n weer aandacht 
te besteden aan de opmerking van Matthes (aan
gevuld met een opmerking van Van Tricht, die 
daarmee echter juist aan Matthcs voorbijgaat): 
"Immers hoc eervol ook, belette de Drostclijkc 
waardigheid onzen Hooft ("al bezat hij voor 
een gewichtiger betrekking ruimschoots de be· 
kwaamhcid") om cenigc rol in de staatkunde of 
aan het hof te spelen." .I.C. Matthcs in zijn edi
tie van (;ccracrdt Brandt, lfet lce1'e11 """ f'. C. 
/looft en de Ujkreedc11 (1874). p. 94, aant. 4; 
Van Tricht, p. 43. Vgl. hierover Lccndcrtz, Uit 

den M11lderkrl111< ( l 9J.'i ). p. 109: "Of lloort wel 
crns op hoogerc waardigheden gehoopt heeft, 
weten wij niet." Zie ook Van Tricht p. 137 met 
noot 2 op p. 240. De kwçstk is duidelijk ge· 
stcld door .J. Schcltcrna. /?edew1crl111< 01•er de 
hrlcve11 l'llll l'.C. !looft, Amsterdam 1807, op p. 
9 (met aa11t. 3 en 4 op p. 6'.l-64) en p. ,27. liet is 
hier echter niet de plaats daar nader op in te 
gaan: dit t,al in ander verband geschieden. (Vgl. 
ook noot 244.) 

Ook hier geldt wat M. de Jong llzn in zijn voor· 
dracht over A mstcrdam e11 llolland (l 927) op 
p. 4 als richtsnoer formuleerde: Wat de /1lstorle 

ver<•11/p<I lrceft, zal de historicus ,J1ie t scheiden, 

(Vgl. voort8 noot 170.) 

Brief Van Vloten nr. 5, dl. 1, p. 18·29. Zie daar· 
over noot 256. Vgl. voorts noot 170 en noot 
209. 
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W.J.M. van Fysinga, [)e wording van bet 
Twaalfjarig Bestand van 9 april 1609, Amster
dam 1959 (Verh. Kon. Ned. Ak. van Wet., afd. 
Lctterk., N.R., dl. 66, no. 3), p. 131-140. (De 
µehruiktc formuleringen naar p. 133, 131, 137, 
136, 139.) 

Johan E. Elias, Gescb. van /Jet/\ msterdamscbe 
rege11tenpatrici1111t ( 1923), p. 45-46. Zowel 
Elias, p. 46 en 77 als 11. llrnµmans, Opkomst en 
bloei,va11 J\msterd<1m, 2e dr. (1944), p. 165, 
stellen het zo dat Amsterdam de Landsadvocaat 
deze nederlaag nooit heeft vergeven: "hij heeft 
voor het sluiten van het Bestand geboet met 
zijn bloed." Vgl. ook noot 236. 

Van Fysinga (1.ie noot 212), p. 136. 

Zie voor Oldcnbarncvelts füncties noot 196 
hierboven; voor de Ridderschap in de Staten 
noot 248. 

Voor het conflict bij de benoeming van lloofts 
opvolger in 164 7-1649, zie noot 238. 

Jlugo Muys van lloly werd eerst ná 1616 een 
"woeste tci~enst:1ndcr van Oldenbarnevelt", 
overigens uit weinig verheffende motieven: J. 
den Tex, O/denharnrvr.lt, dl. 4(1locumcntatie), 
llaarlcm 1970, p. 319-320. 

Of werd P.C. llooft door de lieren Staten alleen 
op de nominatie gezet "om het drietal vol te 
maken", wals zij, volgens Flias, Gescb., p. 126 
n. 3, in 1649 bij de nominatie van lloofts op
volger bij de namen van de twee candidaten tus
sen wie het ging, een Pauw en een Bicker, nog 
de naam voegden van Johan van der Meyden, 
die gehuwd was geweest met lloofts stiefdoch
ter Constantia Bartolotti en na haar dood her
trouwd was met een dochter van lloofts neef 
Willem Janszoon !looft en Ida Quekels (Leen· 
dertz, Uit den M11iderkri11g, p. 20)?Vgl. noot 
225 en 226. Indien Hooft echter door de Staten 
slechts pro forma op de nominatie werd gezet, 
heeft Hooft zijn benoeming geheel te danken 
gehad aan de Prins of aan hen die hem tot voor
spraak waren bij de Prins. (Vgl. noot 249.) 

lloofts opvolger was weer een Amsterdamse 
burgcmeesterszoon: Gerard Bicker; maar de po
litieke verhoudingen lagen toen geheel anders, 
m.n. tussen het Bickerse Amsterdam en de 
Prins, die in 1650, langs het Muiderslot heen, 
zijn aanslag op de stad deed. Zie noot 225-226. 

Voodfgaand aan de electie van P.C. !looft door 
de Prins voor het drostschap van Muiden heeft 
lloofts vader immers eerst de stadsregering van 
Amsterdam er toe moeten hcwege,1 dat Amster
dam als Statenlid zijn zoon in de Staten als can
didaat voor zou stellen; vervolgens moesten vol
doende Statenleden worden bewogen om geen 
andere derde randidaat naar voren te brengen, 
dan wel een andere derde niet bij het ~pmakcn 
van de no111inatk tl' verkiezen in plaats van 
! looft als donr A 1nsterda111 voorgestelde; ten
slotte zou eventueel voorspraak bi.i de Prins 
voor de l'lel'lk moeten zijn "georganiseerd". 
Welkl' van deze fasen voor vader llooft de moci
lijkstt• was. WL'tl'n wij niet. liet is echter geens
zins uitgesloten dat dit de eerste fase was. (Vgl. 
noot 244) 

Niettegenstaande dat F.J.G. ten Raa en F. de 
Bas, Het Staatscbe leger, dl. 3, 1609-1625 (Bre
da 1915), p. 274 stellen dat Muiden in het alge-
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meen gesproken "reeds gernimen tijd alle krijgs
kundige hetcckenis verloren" had. Amsterdam 
had er vooral belang hij dat er effectieve verde
digingswerken waren te Muidrn om de ooste
lijke toegangsweg tol de stad te kunnen afslui
ten en het heplcitte dan ook dikwijls in de Sta
ten dat dc1.c zouden worden aangelegd. De 
andere Staten-leden zullen dit belang zeker 
hchbcn erkend en vooral om de kosten van die 
fortifïcaties dan op Amsterdam ar te schuivcn
waardoor daar maar weinig van kwam. Maar 
overigens kon de erkenning van Amsterdams 
militaire belang bij Muiden onder naijverige 
stemmende steden evenzeer leiden tot dwarsbo
ming van Amsterdams wensen ten aanzien van 
voordracht en ke1ne van een kastelein, als tot 
steun. Over kastelein en slot had Amsterdam 
echter !\l'en cnkde zeg~enschap. niet alleen in 
militair opzicht niet: V!(I. Leendertz, Uit den 
M11idrrkri11g, p. 78 en Van Tricht, p. 97, over 
de instanties waaraan Hooft ondergeschikt was; 
crl zie noot 189. 

(;crard llickcr waarschuwde in 1650 de stad 
tijdig voor de aanslag van Willem Il en kon niet 
Wl'lcn dat de llamhurgsl' postbode dat al vlak 
vliiir hem ook 1~edaan had. l.il' het Vl'rhaal in 
J. I'. Arend, A/J11't11<'1'11r )(t'.td1/t•<ln1/s <le.v 1•t11i1•r-

1"11ds, dl. 4, Ic stuk, l.ciden 1877, p. 131. llct 
slot had toen uitcrnard ~een lwt.l'tting. 
Over de onbetekenende en vooral onzclrstandi
gc positie van de Drost in militaire zaken, zie 
Lt•c1Hlertz, Uit <len. M11/clerkrl11g, p. 72 (geci
teerd), 82 en 103-105; Van Tricht, p. 106-107. 

Zie n. 189 en n. 280: art. twee van de door 
!looft op 4 juni 1609 te Muiden afgelegde 
ambtseed, geciteerd bij Van Tricht, p. 106. De 
Staten konden beschikken over waardgelders, 
zoals het geval was in 1629. Of zij deze echter 
buiten de respectieve steden konden doen op
treden zonder bevel of machtiging van de kapi
tein-generaal, dus de Prins, moet hier nu buiten 
beschouwing blijven. 

Brief Van Vloten nr. 4, dl. 1, p. 16-17. Vgl. 
Lecndcrtz, Uit den M11iderkri11g, p. 81 /82. 
lloofts vader is dan gedeputeerde ter dagvaart 
(van de Staten) voor Amsterdam. 

Voorzover het de persoon betreft ging die strijd 
(in 1649) tussen de zoon van Bickcr en de zoon 
van Adriaan Pauw en het gevolg was een breuk 
tussen Bkkcr l'll l'auw die weer zijn gevolgen 
had toen in 1 (i5 I Jarnh <'ats als Raadpensiona
ris Vl'rvan1ten werd (het \Vl'rd toen: Adri:wn 
l'auw). l::cn ander gevolg was dat de zoon van 
Adriaan Pauw in hetzclrde jaar 1651 buiten de 
"rccomm<111d11tie" (of "voordracht") van /l11rge
mrestercn van /\ m.Herda111 om, door de Reken
kamer (-er was toen geen stadhouder-), waarvan 
Adriaan Pauw president was, werd benoe;~d tot 
baljuw van Amstclland, waaronder Amsterdam 
formeel r.cssortccrdc. (!·:lias, <;r.ffb., p. 1 25-126, 
p. 14 2/3 en p. HU noot 4.) 
/,ic owr het rnntlict in 1647-1649 onder een 
ander aspect noot 238. 

Fn juist daarom koos de Prins uit de heide riva
len, wiq vaders heiden tegenstrevers waren van 
zijn politiek, de meest Amsterdamse candi<laat, 
offïciecl gccandidecrd door de Amsterdamse 
Vroedschap; zonder dat dit hem echter de we· 
dcrgunst van Andries llicker opleverde. (Elias, 
GeulJ., p. 126). 
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Reinier Pauw was clé tc~cnspclcr van C.P. 
Hooft: !·lias, Gesch., p. 60 vlgg" waar beider 
tegengesteld karakter tegenover elkaar wordt 
afgezet. In ·1609 was Pauw overigens nog niet 
de onbetwiste leider van de Calvinistische partij 
(Flias, (;1•scb., p. 52) en in één kwestie, die van 
de grondspeculaties van Oetgcns c.s., viel l'auw 
!looft in de jaren ná 16 ! 1 in de vroedschap bij 
(Flias, Gcscb., p. 63 vlgg en 69 vlgg); maar zie 
daarbij noot 232. Zie voor Reinier Pauw, "deze 
persoonlijke en politieke vijand van Oldenbar
nevelt" (J. den Tex, O!denl>ameve/t, dl. 4 (Do
cumentatie), 1 laarlem 1970, p. 32.0 en pas
sim), ook noot 185. Eerst in l 617 schoof Pauw 
als "leider der Calvinisten in de Raad" Gerrit 
Jacob Witsen opzij, een "fel vijand van Hooft": 
Van Gelder, aant. 18 in Memoriën Il, p. 236, bij 
lloofts aanval op Octgens en Witsen uit 
1611-1612 in Memoriën l, p. 1.'î / 16. 

11.A.E. van Gl"ldcr, De levc11sbeschouwing va11 
C.I'. Hooft, Amsterdam 1918, p. 9, waar hier
aan wordt toegevoegd: "l.ijn redevoeringen wor
den voortaan tot doovcmansoorcn gesproken" 
(altlwns: hij de st:ulsregcring).r Flias, r;rsc/1" p. 
.~'!: "lkdl lloofl nok voiH 1610, 1.oolan}( zijn 
lijtli:enoolcn nov nwdc aan 't TOFt 1.atn1, In 
vlocll op den loop 1kr 1.akcn 111iv,cm:fcnl!, na 
dien tljtl hrcft hij tfü•n geheel in11,choct <!oor 1..ljn 
wcii~cring om, 111\'I verkrachting van 1.ij11 po' 
litiekc overtuiging, zkh aan de zijde van de 
vijanden van Oldenbarnevelt, wiens "rijpheydt 
van oordeel, wackerheyt, sorchfuldicheydt, 
ecnparichcydt van gemoed! en beleydt van 
zaccken" hij luide bleef prijzen, te scharen." 
(liet citaat is van lloofi zelf; Memoriën l, p. 
302, uit 1618, mi de gevangenname van Olden
barnevelt.) 

In de Amsterdamse Vroedsc/Japsresolutiën 
1603-1610, het Resolutieboek van de regerende 
b11rgenlt'esters en oud-burgemeesters 1603-
1649, de t'xtract-resolutien van dezelfden 
1607-1794, de l<esnlutien van dezelfden 
1608-1683, alle in het Gemeente Archief van 
Amsterdam, komen geen gegevens voor over de 
vervulling van de op 28 oktober 1608 ontstane 
en op 18 mri 1609 vervulde vacature van het 
Drostambt. (Missiven van gedep11ree~de11 ter 

dagvaart aan hun committenten en Korte No
tulen of Aantekeningen der verschil/ende pen
sionarissen en gedeputeerden zijn alle van later 
tijd.) 
lloe de lastgeving van de gedeputeerden ter dag
vaart, die formeel bij meerderheid van stemmen 
door de Vroedschap werd bepaald, in feite door 
burgemecstcren werd opgesteld, lczc men in het 
in noot 169 genoemde opstel van Fruin, het 
citaat op p. 330, dat weliswaar van omstreeks 
1675 dateert, maar dat dezelfde toestand be
schrijft als die C. I'. Hooft na 16 l I aan de kaak 
strlde: zie C.l'. Hooft, Memoriën !, p. 7 l sub 
168 (met Il, 406), p. 84 sub 204, p. 192-3. Vgl. 
voorts noot 184. 

Ol'fjcns is hoogstwaarschijnlijk niet Claes 
Fransz" die in 1609 eerste regerend burge
meester was, maar hans llenricksz" Op 5 no
vember 1608, toen tijdelijk voorzien werd in de 
vacature te Muiden, waren onder de praesenten 
van Amsterdam "Claes Fransz" èn "Oetgens" 
(met nog andere heren, onder wie Cromhout); 
in januari 1608 wordt ''F. Il Oetjem" genoemd. 
(Vgl. noot 177.) 
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Hoewel de grotere steden "elk met een eigen 
pensionaris" ter Statcnverp1dering kwamen 
(S.J. Fockcma Andrcac, De Nederlandse staat 
onder de Hcpubliek, Amsterdam 1961, p. 45), 
en dus bij Verius allereerst aan de Amsterdamse 
pensionaris Albert de Veer gedacht moet wor
den, wordt in de gedrukte resoluties van de 
Staten (zie bij noot 194) bij november 1609 bij 
uitzondering Verius' naam voorzien van voorna
men en dan is het Jan Thomasz" Maar wellicht 
bevestigt dat alleen maar dat anders normaal de 
pensionaris Albert de Veer bedoeld wordt. (Zie 
over hem noot 237.) 

De "coalitie" kwam in 1610 tot stand: Eiias, 
(;esc/J" p. 50. C.P. Hooft werd in de eerste 
plaats "gewipt" door Oetgens en Cromhout: 
Elias, Gesc/J" p. 57. Zie verder Memoriën ll, p. 
219 noot 2. Zelf zegt !looft ervan in een stuk 
over de predikantenbemoeienissen met de stads
regering: "Maer dat is zeecker, dat ick wel scs 
ofte scven rnacndcn voor de electie dat iaer 
1611 gevallen, van een prcdicant zelfs. hcbbe 
verstacn de mcellingc ( de bedoeling) te wcscn 
om den hcerc Roelof Lgbcrlss7. lol het hurgcr
mccsfcrampt Ic hrf'ill'.Cll, p,rlyrk het oock ge 
volcht k" (Mc111ori<'11 11, p. ))ll.) 11•·1.~ pa~~ilf'.~ 

moel <lateren 1111 tk ja11·11 11,1 \ llil'/ ft.i<'. 

Ml'l1wrié11 Il, p. ll.4 11\ "'"VIII). l.e• ol 7.e 
ven 111aande11 voor 1 fcliruari 1(,11 breng! ons 
naar juni of juli 1610. !looft was toen voor het 
laatste jaar burgemeester. Na l februari 16 l l 
bekleedde hij alleen nog politiek "onschadelijke" 
ambten: in plaats van (regerend) burgemeester 
werd hij in 1611 weesmeester en in 1614 
commissaris van de Wisselbank. Eind 1614 nam 
hij ontslag uit de stadsregering, maar bleef in de 
vroedschap, ook na 1618. Wel werd hij in 1611 
lid van de commissie voor de stadsvergroting en 
trad in die functie op tegen de grondspeculaties 
van Oetgens en Cromhout. (Elias, Gesc/J" p. 51 
met noot 3 en Memoriën 11, p. IX) 

Zie noot 174. liet 1.ijn in de eerste periode na 
februari 16 l 1 de zwagers Oetgcns en Cromhout 
die "te Amsterdam hel meest te zeggen" had· 
den (Elias, Gescb" p. 52). liet "magnificat" 
("het door den meest invloedrijken Burgemee
ster der stad uitgeoefende oppergezag": Elias, 
Gescb" p. 49 n. 1) was daarmee overgegaan op 
de familie Oetgens; in 1615 leed het echter (tij
delijk) weer afbreuk, mede door het optreden 
van C.I'. !looft, maar ten gunste van de Calvi
nistische coalitie-genoten. (Elias, Gesch" p. 
69-71 ). 
Over het "magnificat" zegt Mr. Gerrit Schaep 
(zie noot 169): "in dese mijne vaderstad! 
(heeft) altoos t'eene geslacht of persoon, cum 
suis, wat meer gesagh in de regeringe aenge
nomcn als t'andcr" (p. 195/6). (Ook geciteerd 
door Flias, p. 27 .) 

Geeraardt Brandt, liet leven van Pieter Corn. 
llooft,ed-Leendertz, 1932, p. 15. 

Flias, (;r.w:/J" p. 50 n. 2, die een overeenkomen
de plaats In llrandts lli.<tori1• da Urformatir 
110('11\I. Flia• noemt illlf',llstu• 1<i11 als het hl·~in 
van de kwestk over de !lrnnthpl'c11latic vnn 
Oetgcns en Cromhout c.s. ten nadele van de 
Rtad, waarin C.I'. !looft tc~enover hen kwam te 
~taan. 11.A.E. van (;cider, f)e levens/Je.tchow 
win!( van C.I'. /loof't, Arnstcrdam 1918, p. 13 
noemt het bcgJ111t van de vroedschap van 29 
augustus 16 l l ah eernte rechtstreekse confrnn-
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tatic. Zie voorts Elias, Ge.çc/J., p. 63-71 en de 
betreffende stukken in C.P. lloofts Memoriën en 
adviezen 1 e11 ll. 

Zie over Frans llendricksz. Octgcns de karakte· 
ristick die Elias, (;escb., p. 49/50 van hem en 
zijn zwager Cromhout geeft en zie wat C.P. 
!looft van hem vertelt in 1611-1612 (dus nádat 
!looft werd "gewipt" als burgemeester): Memo
riin !, p. 15 met Mcmoriën ll, p. 235-6 sub 17 
en p. 230 (over de datering). Vgl. ook van 
Tricht p. 8. 

C.P. l!oofts sc]1erpe aanval op' Antony Oetgens 
(eerst later door koop van een heerlijkheid: Van 
Waveren): Mcmoriiin !, p. 124 sub 85 en 86 
(van 7 december 1615) met Memoriën 11, p. 
394, aant. t 2. Elias, Gesch" p. 64 (met noot 4) 
en p. t 05 spreekt hierbij rechtstreeks van chan· 
tage door Antony Oetgens, die in 1614 schepen 
was. llij was vier jaar jonger dan P.C. Hooft. 
liet is dezelfde Antony Oetgens, met wie Anna 
Jansdr. Spiegels gehuwd is, Brechjes zuster, de 
"troosteresse goedich" van Claecb·Leidt vs. 111 
en de "Electra" van een aantal van lloofts ge· 
dichten van na Brcchjcs dood tot in 1607, die 
llooft nimmer in druk gegeven heeft. Zie Leen· 
dertz·Stoett 1, p. 61 in de noot bij C/aec/J·Leidt, 
waar echter jaar en dag van het huwelijk niet 
genoemd worden en waar Antony Oetgens ten 
onrechte als Oetgens van Waveren vermeld 
wordt. 
liet huwelijk vond plaats op 8 februari 1611, 
een week nadat in Amsterdam "de ommekeer 
in de regeering tot stand kwam" (Elias, Gesch., 
p. 50), waarbij lloofts vader bij de burgemees
tersverkiezing. werd gepasseerd en door Anto
ny's vader en oom "in de Weeskamer werd 
opgeborgen" (Eli as, GesdJ. p. 51 ). Binnen de 
biografie van P.C. !looft is deze omstandigheid 
zeker niet onbelangrijk. (Voor welke gelegen· 
heid waren de Veltdermtjem bestemd die Hooft 
op 9 en l 0 frhruari 161 l dateerde? ·Op blz. 356 
in hs. A, dal is in het tweede Rijmkladboek, 
staat onder het laatste "lO Feb. 1611 
Woonsd. ''. L.-St. 1, p. 112 heeft dit echter ver· 
beterd tot "9 Feb.", de datum waarop de eerste 
vijf zijn gedateerd, omdat ook daarbij steeds 
"Wonsd." staat. Inderdaad was 9 februari in 
1611, nieuwe stijl, een woensdag. Hooft vergis
te zich dus bij het laatste Of in de dag, Of in de 
datum.) 
Alleen als feit vermeldt ook W.A.P. Smit, Hooft 
en Via, Amsterdam 1968, p. 231 Anna Spiegels' 
huwelijk, met de datum, maar hij noemt de 
bruidegom eveneens Oetgens van Waveren, op 
grond van Johan E. Elias, !Je vroedsc/Jap van 
Amsterdam 1578-1795, dl. 1, 1903 (reprint 
1963), waar hij aldus onder nr. 107 op p. 331 
(met 335) wordt behandeld. Daarmee wordt 
voorbijgegaan aan een niet minder belangrijk 
aspect: het feit dat nu juist de Oetgens .bij uit
stek ren familia nova vormden, die er blijkbaar 
toch achteraf in geslaagd is mr.t temgwerkende 
kr,rcbt Van Wavt'fcns te worden en daarmee zijn 
obscure afkomst te hcdekken, benevens de 
schandelijke en schaamteloze praktijken met 
behulp waarvan de familie zich "Van Waveren" 
heeft kunnen kopen. Elias, IJe vroedschap 1, nr. 
35 (het geslacht Oetgens), noot 1 formuleert het 
zo: "Geen lid der familie Oetgens komt, voor· 
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dat Anthony de heerlijkheid \Vavcren kocht, 
ooit met den toenaam "van Waveren" voor: de 
afstamming van de Octgens'cn uit een denkbecl· 
dig adellijk geslacht van Wav~rrn is ccnc fictie, 
door Anthony in 't leven geroepen, ten einde 
hij het bezit van zijne heerlijkheid tevens den 
schijn van eene adellijke afkomst te voegen, die 
lwter bij zijne aanzienlijke positie paste dan het 
obscure voorgeslacht waaruil hij in wc-rkclijk
ht•id gesproten was." (p. 107); vgl. tevens noot j 
op p. 106. Over de vele "genealogische windeie
rt•n" die in die tijd werden uitgebroed of "uut 
Arnadijs van Gaulc gesmeed" zie men Elias, 
Gt'.ffb" p. I 00/ I 01. 
De aankoop van de heerlijkheid Wavcren, Bots· 
hol en Ruige Wilnis vond eerst plaats in 1624 
door koop van het kapittel van Sint-Marie te 
Utrecht: Elias, /Je vroedscbap 1, onder nr. 107 
op p. 331. In 1635 werd Antony Oetgens door 
Kei1.er Ferdinand Il tot de ridderstand verheven 
(Flias t.a.p.); P.C. !looft eerst in 1639 door de 
Franse koning. Ondanks enkele onjuistheden in 
de data, was de vermelding door R.A. Kollewijn 
van het huwelijk van Anna Spiegels met Antony 
Oetgens, eerst later ridder en llccr van Wavercn, 
dus juister: lloo/t l'll d1• ml'i1jl'.< Spie}{d in: ·raaf 

"" 1.r11n,.,, 11<1 <>o:i1. p. 21. 
Anna Spiegels huwde in khruari 1611 "de zoon 
van een protestantse /Jomo 1wv11s van matige 
intq:ritcit", zoals Van Tricht p. 40 het mild 
formukert. (Ol'tg1•m is niet in het register van 
Van Tricht opgenomen.) Helaas is in de aante· 
kcningen van Mr. Gerrit Schacp (zie noot 169) 
onder nr. 13 van de door hem behandelde en 
gcclasseerde geslachten, nl. de familie "Oetgens, 
daerna van Waveren", niets ingevuld. 
Behalve de genoemde 'relaties' van Antony 
Oetgens tot vader en zoon llooft, had de laatste 
ook later nog in velerlei opzicht met hem van 
doen. Maar dat is nadat ook deze Oetgens in 
1626 burgemeester geworden was en in omstan· 
digheden, die ook politiek gesproken inmiddels 
weer geheel waren gewijzigd. (Vgl. ook noot 
187.) 

Hierbij, evenals bij alle aanhalingen uit Elias te 
dezer zake, dient er wel rekening mee gehouden 
te worden dat het hier in het kader van "de 
benoeming van P.C. ! looft tot Drost van Mui
dt•n" niet gaat 0111 een interpretatie van conti· 
nuilict of disrnntinuileit van de politil'k van 
Amstt•rdam, maar alleen 0111 de politieke stel
lingname van lloofts vader in de raad en temid· 
den van de persolll'n met wie hij zoveel jaren 
samen de stad bestuurde en die ook een aspect 
van de biografische 'omgeving' vormden van 
zijn oudste zoon. Met de 'zege' van Oetgens c.s. 
of van Pauw c.s. wordt hier dan ook niet be· 
docld te suggereren dat de politiek van Amster· 
dam (in en tegenover de Staten) fundamenteel 
veranderde. Wat dat betreft heeft M. de Jong 
llzn terecht kritiek op Elias geuit in zijn voor· 
dracht op het 12c Neder!. Philologe'ncongres 
over Amsterdam l'n !lol/and voor en na de 
koersverandering te Amsterdam in de eerste 
jaren na 1620, afwnderlijk uitgegeven In 1927 
(Groningen, Den llaug). Met name op p. 8 stelt 
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hij tegenover F!ias (nl. Gesel!., p. 71 /72 en p. 
41 vlgg.) dat er geen enkele grond is om een 
selwidingsstrcep te zetten bij l 607 of 1609 
(vgl. noot 21 3), omdat de door Amsterdam 
daarná µenomcn koers tegen Oldenbarnevelt 
geen crnnomisch bepaalde partijstrijd was die 
onder het mom van het Calvinisme werd uitge
vochten, maar integendeel de regering van 
Reinier Pauw in zijn economische politiek de 
lijnrechte voortzl'lting was van die van de 
"Oude Gcmcn", tic leiders van na de Alteratie 
van 1.'178. (Vgl ook noot 322.) 

In het biogralïsch verband waarin 
hier de omstandigheden rond lloofts benoe
ming worden besproken, telt echter niet het his
torisch oordeel over de loop der dingen en de 
spelers in 's werelds treurtoneel, maar telt alleen 
de wi_izc waarop de personen destijds de gang 
van zaken omkrvondcn en erop reageerden in 
woord en daad tegenover hun tijdgenoten, even
tueel: wat him dircelc motieven geweest kun· 
ncn zijn voor een bepaalde handelwijze, of wat 
de tijdgenoten voor motieven konden vcrondcr
skllcn. 

Zie !-:lias, Ge.rdr., p. 51: Dr. Al hert de Veer 
werd H aadslwn in de !loge Haad. Ml'I hem wan 
P.C. Hooft "zeer hcvricnd. Zij noemden clkan 
der "neef"": 1-t·cmlcrtz, Uit den Mulderkrlng, p. 
66, onder "On hek ende verwantschap." Zie ook 
noot 333 en 337. 
Dr. Adriacn l'auw werd "den 2cn Juni l 611 
door het nieuwe bewind lot Pensionaris aange
steld": Elias, Gesel!" p. 5 2. Zie over hem ook 
CP. lloofts Memoriën l, p. 138 met aanl. nr. 8 
op p. 408 in Memoriën ll, maar vooral, over 
zijn praalzucht, Elias, Gesel!" p. 100. In 1620 
kocht hij de heerlijkheid llecmstcdc; in 1621 
werd hij reeds voorgedragen als Raadpensionaris 
(Flias, Gesch" p. 91), welk a1nbt hij van 
1631-1636 en van 1651-1653 bekleedde; in 
1624 werd hij Ridder in de orde van Sint Mi
èhicl (wat P.C. Hooft eerst in 1639 werd); o.a. 
in de jaren 1634-1636 was hij ambassadcur
extraordinaris aan het Franse hof; enz. enz. 
(Flias. De vroed.re/rap 1, p. 192-3 onder nr. 61). 

De reden waarom het drostambt na lloofts 
dood in l 64 7 zo lang vaceerde, lag in de weige
ring van de Ridderschap, twee jaren lang, om 
ter Statenvergadering "de nominatie van alle 
opcnkomcndl' ambten in behandeling te ne
men" zolang hu ar eisen (nl. zitting in de Gcnc
raliteits Rekenkamer en drie zetels in het Hof 
vun Holh1nd) niet door de Staten werden inge
willigd. (!-:lias, Gesel!. p. 125). 

Vgl. Adr. Stolker, Prins Maurits vim Nassau 

geenzi11s de vijand, zijn liroeder Frederik !le11-

drik, de vriend, der Remo11stra11len, Rotterdam 
1827, p. 8-9, over de ckctic door de Prins van 
de i\lkmaarsc magistraat in 1609. 

7.o;il' in 1.~H7 voor i <'V<'<'S(l'T (1k'noot lfl9) t:'l1 

''"'''in i h\ll """' l'1ins Wlih•m 11(rl1'11001 ] l '1 
c-11 }.'n \'\1tH A111:1tc.1diam: rlt' ooof 111. 

/.il' lll Hl( }.\ 4, 

/.Îl' noot l 98. 

Zie noot 199. Over Nicolaas van llrcdcrodc te 
Venlo, zie 1:.J.(;, ten Raa en F. de Bas, Het 

Staatsche leger, dl. 4 (1625·1648), llrcda 1918, 
p. 60, en 97 met 304-305 (aan!. nr. 45). 
lloe verwikkeld de persoonlijke (en daarmee 
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ook politieke) verhoudingen lagen, kan blijken 
uit het feit dat neer Rcinoud van Brcdcrode, 
!leer van Vecnhuyscn, die gehuwd was rnet een 
dochter van Oldcnharnevelt tol haar dood in 
1601, in f6l8 pogingen in het werk stelde om 
zijn cx··schoonvadn uit gevangenschap te doen 
ontslaan. 

Ik oudste zonen van burgc1nccstcr Reinier 
1';1t1w en van hurµrn1l'l'stcr Frans 1 lcnrieksz. 
Octgcns, nl. Adriarn l'at1w l'.11 /\ntony Octgc11s, 
heiden vier jaar jonger dan P.C. l loort. zullen in 
1609 geen gegadigden zijn geweest voor het 
an1ht waar de oudste zoon van burgemeester 
Hoort (met hulp, zoals wij zagen, uit de kring 
van btrrgcmeestcrcn en van ! leren Edelen) in 
wnd geschoven. Voor hen was een groter toe
komst wcggdegd (zie noot 215 en 237 en vgl. 
noot 185). Maar waren er niet meer zonen in 
Amsterdam voor wie een passrnd ambt gezocht 
werd? 
! Ict onderzoek naar de relaties en daarmee naar 
de kansen van de beide jonkheren hij hun candi
datuur in 1609, zal zich verder voort mcwten 
zet ten in de archieven, elk noi; 1.0 veel meer 
mogelijkheden hicdrn dan thans 1.ijn hcnot, l'fl 
vooral ook in de l:1111illc arrl11cv1·11 van ck Van 
/.11ilc11s 1·11 l!rcck11><ks. l>e Wl')'. claa1hccn vont 
clan allereerst naar h\'t ( 'c11l1aal Register van 
homiiic·archievcn dat is ondergchrnchl in het 
Rijksard1id te lltrccht. 
Voor de mogelijk heden van voortgezet ondt~r
zoek in de officiële archieven, zie men: N. Ja. 
piksc, Verslag l'<!tl ee11 onderzoek n1111r onge

dmk te reso/11 tië11 der St11te11 1'1111 Jlolla11d na 

15 72 in liiidr. Mcd. !list. Gen. te Utrecilt 28 
(1907), p. LXXVlll-CXlll. (lielaas lopen de 
Korte Notule11 van Mr. Adriaan Tcding van 
Berkhout, berustend op het Algemeen Rijksar
chkf te 's-Gravcnhagc, niet over de jaren 
1608-1609. Zie over Tcding van Berkhout noot 
333 en 337). · 

Van Vloten brief nr. 6 van 21 febr. l 610 (dl. 1, 
p. 29-:l(l): "van dcwclckc ik 111c! onsterffelijcke 
danckbacrhcit, erkcnnc de gcnacdc in de proba
tie mijncs persoons hy vorderingc tot mijn offi
cie, en de ccre van dit sijn l'rincclijck gchodt 
my hewcscn". Brief nr. 9 van 6 aug. 1611(dl.1, 
p. 34-5): "met wcnschc, van ccnmac! gocdt ge
noeg te moghen werden, om dadl'lijck te hcwij· 
sen d'crkcntcnissc van de wcldact die my gceo·· 
men is van sijnc l'rincclijckc ende vorderende 
handt". lkidc citaten zijn uit de slotformules 
van ambtelijke brieven aan "Sijn Fxcellentic" 
de Prins. 
Zk over deze slotformules J. Bax, !'rins Maurits 

/11 de volks1m•e11ill11 tier /6r e11 J 7c ee11w, A111·· 

sll'rdarn 1940, p. 76 noot 6, die daarbij terecht 
verwijst naar .I.C. llrccn, P.C. lloo/t, als scbrij
ver der Nederla11dsc/J1' flistoriihi,' 1894, p. 14 7. 
Vgl. ook Van Trkht, p. 154. 

Voor de vri.jhl'id dk ck !'rins hij de kcnzlf'"had 
en soms gl'lirnikie, vgl. non! 126 rn zie ht't in 
1100( 1 (,') gl'tHw11Hil' opsll'I van 1:ruin, p. 
.11 1 /.11 2. 

/.il' tlOl>I 249. 

Van Trid1t p. 43 noemt (zonder bron) cvcnc(ms 
de voorspraak van de ridderschap (zie noot 
16!!). llonvcl niet alk edelen ook ridder zijn, 
lijn "llt•rt•n Fdckn" en "lliddrrschap" in de 
Staten één rnllt'gc (vgl. noot 204) met één stem 
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naast 18 stcdcstcmn1cn; de ridderschap was "in 
de vergadering het voorzittende en eerst-advise
rende lid" en had d:;arcloor aanzienlijke invloed, 
groter dan zijn ene stem (S.J. l'ockcnrn An
dreac, De Nederlandse staat onder de Repu

bliek, Amsterdam 1961, p. 43). Over de functie 
van Oldenbarnevelt als pensionaris van lieren 
Fdclcn, z.ie noot 196. 
In de toespitsing van de conflicten, bleef de 
Ridderschap in de Staten aan de zijde van Ol
denbarnevelt, hijvoorheeld ook inzake de 
'Scherpe Resolutie' van augustus 1617, en dus 
tegen het Amsterdam van Reinier Pauw. 

. Na de staatsgreep in augustus 1618 moesten de 
Staten van llolland worden gezuiverd om llol
land hij het proces tegen Oldenbarnevelt en de 
andere gevangenen te kunnen betrekken. "Met 
zijn gewone bedachtzaamheid" deed Prins Mau
rits daar twee maanden over. "Hij begon met 
het lid der edelen, in grote meerderheid ver
knocht aan hun pensionaris Oldenbarnevelt." 
(J. den Tex, Oldenhame1•elt, dl. 3, Haarlem 
1966, p. 644·5.) /\Is eerste edele "bt•schrijft" de 
Prins dan vijr nirnwc edelen (waaronder een 
llrcdcrodl'), waardoor binnen het college van 
de Riddnschap in de Staten een mecrdcrlwid 
werd verkregen voor zijn politiek. Voorlopig 
hlccf Rcinoud van Brcdcrodc, fleer van Vccn
huyscn, Oldenbarncvelts cx-schoonzui>n, toen 
nog beschreven in de Ridderschap. (Den Tex, p. 
645; en vgl. hickcma Andrcac, p. 44: de stad
houder gold als eerste edele in llolland, "hij 
beschik te feitelijk over de beschrijving van nieu
we leden.") 

ilricf vun Vloten nr. 33, dl. 1, p. 13-74. Over 
dezelfde kwestie waarover deze brief handelt, 
handckn ook brief nr. 32 en nr. 34 van dezelf
de datum. Men vindt de kwestie toelichtend be· 
sproken hij Lccndertz Uit de11 M11lderkrlng, 

1935, p. l 02. De betrokken Jonkheer van Zui
len is niet Frl·dcrik van Zuilen van Nicvclt. 
Johan van Schagen was in 1614 lid van Gecom
mitteerde Raden. Zijn voorspraak bij lloofts be
noeming, werd reeds gereleveerd door J. Schel
tema in 1807 in zijn Redevoering over de brie

ven ••an Pieter Comeliszoon lloo.ft, p. 9, en 
door J. Koning in 1827 in zijn Gesch. van liet 

Slot te Muiden. p. 117, die uit lloofts brief 
opmaakten dat hij zijn hcvordcring tot Drost 
van Muiden (voorna111clijk) tr danken had aan 
Johan van lldjl'frn Schagen. Zij verwezen daar· 
hij n;iar de hricf zoals deze is afgedrukt in de 
uitgave van floofls flriel'l.'11 van 1738 als nr. 30. 
De toevoeging Ueijcrc11 in de naam is echter niet 
uit die editie overgenomen. Johan van Schag~n 
dankt deze toevoeging lian zijn afkomst uit het 
geslacht van Willem van Schagen, gestorven in 
1473, die t•çn bastaardzoon van graa(Aulbrecht 
van llcicrcn was. 
Johan van Srhaf1cn lwhoordc tot de mcdestan· 
dcrs van OltknharrH·vclt en tcsamt·n met de 
!leer Van /\speren heeft hi.i in 1618 gl'tracht 
hl'lll vrij te krijgen uit f1evangcnsclrnp. (/,ic /\..1. 
van d\'r /\a's lliol(mplllsc/1 woorde11bork, dl. 17, 
1 c sf uk ( 18 74 ), p. 208; .Johan vnn Schagen is 
niet opgl'llollll'n in het N. N.11. W.) Onder cle 
pracscntcn "uyt de l lccrcn !-:<leien" ter Staten 
vergadering van 15 mei 1609, toen de nomina· 
tic werd opgemaakt, compareert eveneens de 
lleer van Schagen, evenals op 5 november 1608 
toen in de tijdelijke waarneming van het baljuw
schap werd voorzien. Op beide vergaderingen 
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was ook ·oldcnharncvclts cx"schoonzoon Rci
noud van Brcdcrodc, !leer van Vccnhuysen (zie 
noot 199, 243 en 248), die misschien lloofts 
mcdc-cnmlidaat, Jonkheer Nicolaas van Brede· 
rode, stcu nde. 

S.J. l'ockenw /\ndrcae, Dr Nederland.re staat 

onder de Rep11/Jliek, Amsterdam 1961, p. 44. 

llocwel toch lloofts vader ook de steun ver
meldt uit de kring van burgemeesters en oud
hurgcmeesters (zie hi.i noot 184 ). Weliswaar zijn 
de hcdoclde hrieven van Hooft ambtelijk van 
aard, 'maar die aan de Prins waarin hij zijn dank 
betuigt, zijn dat eveneens. Aan Amsterdam is 
gericht hricr Van Vloten nr. 13 van april 1612; 
aan Oldcnharncvclt nr. 3 l van januari 1614 (zie 
daarover noot 335) en nr. 56 van novemhcr 
1616, waaraan misschien toe te voegen Is nr. 5 2 
van septcmhcr 1616. 

Zie noot 3 35. 

Zie de brieven van !looft v:111 14 en 24 mei 
1614, Van Vloten nr. 35 en 37, dl. I, p. 76-7 en 
p. 79-80. Die van 24 mei nok in de ll/oc111lezl11g 

11/t 1/e llrlrve11 door .Van Tricht, lutphcn 1967, 
nr. 5, p. 20·21. "de enige hm.c hricr die wij van 
!looft kcnnl'n". Zie daarover V:111 Tricht p. 
110. Zie ook brief nr. J<i. llovt'ndicn in er nog 
een ongcpuhliccerck, door Hooft niet verzon" 
den brief van 17 maart 1614 aan l'rcdcrik van. 
Zuylen van Nicvclt. 

Brief Van Vloten nr. 124 (abusievelijk genum
merd 121), dl. 1, p. 229-232. Over de beide 
kwesties met Van Zuylcn van Nievelt: Leen
dcrtz, Uit den Muiderkring, 1935, respectieve
lijk p. 111 en p. 108 met p. 155-157 (in het 
opstel /looft en de dissenters); zie ook noot 
187. 

Lccndcrtz, Uit dtm M11iderkrlng, 1935, p. 108. 
Vgl. ook p. 311 en 312 in P. Leendertz ]f, Hoe 

/looft Ridder va11 St. Michiel werd, in: Bijdra

gen voor Vader/. Gesch. en 011dlaeidk11nde, 6e 
reeks, dl. 9 (l 930), p. 309-320. 

MAURITS TE MUIDl·:N 

Dat blijkt uit zijn brief van begin 1609 over de 
Bestandsonderhandelingen: Van Vloten nr. 5, 
dl. 1, P.· 18-29; Bloemlez/ng uit de brie11e11 door 
Van Tricht, 1967, nr. l, p. 8-16. Zie het oor
dl'cl over deze brief van J. Scheltcma, l?edevo11-
ring over de brieven van Pieter Cornelis·won 
Hooft, Amsterdam 1807, p. LO met aant. 5 op 
p. 64/5; de brief bewijst ten vollen, "dat Hooft 
rcl•ds ckstijds van de Staatkunde. en van de toe· 
passing lkr gcschicdl'His op dezelve. zijn hoofd
werk maakte." (p. 65). Vgl. Van Tricht, p. 38 
met noot 3 en p. l 36-7. 
lid citaat over het begin van lloofts werk als 
geschiedschrijver is uit Van Tricht, p. 78, geba
seerd op de brief van die dag van !looft aan 
Grotius (zie Van Tricht, p. 72; brief Van Vloten 
nr. 75, dl. I, p. 142-4), drie maanden v,;;H dc7.c 
bij de sta:1tsgrecp gevangen wnd f1C110111en. 

Zekerheid dat het op l:tst van de Statcrd;enc
rnal f1Cschil'ddc, Vl'rk n·~rn dl' gesdiicdschrijvcrs 
eerst In 1842, toen ll. Vollcnhovcn de betref
fende resolutie uit het Seerccthock van de Sta
ten Generaal puhlirccrdc In: llroedera gevange

nlase. IJagboek van Willem de Groot betreffen· 

de liet verblijf van zijnen broeder /f11go op I,oe

ve11teln. Uit ecllte be11clrelden aangevuld en op-
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ge/1e/derd door ll. Vollen/roven. 's-Gravcnhagc 
1842, p. 38-40. 

G. Brandt, llistorie der Rrformatie, dl. 2, Am
sterdam 1674, p. 818. 

J. Wagenaar, Vaderla11dscl1e Historie, dl. 10, Am
sterdam 1793, p. 254. 

G. Baudartius, Memoryen ofte Cort Verbael, 

2c cd .. Arnhem 1624, hk. 10. p. 62. 

J. Uytenbogaert, K<'rckelicke 1/istorie, 1646, p. 
1006; llaudartius, hk. 10, p. 65 vermeldt het 
uur van zijn dood. Ledcnbergs lotgevallen wor
den verhaald in Baudartius 1624, Uytenbogaert 
1646, Brandt 1674. Wagcnaar 1793, maar de 
vcrschillclllk data worden niet door allen pre
cies genoemd. De aanstelling van Van Leeuwen 
en diens dreiging mei de pijnbank (soo men sey
dc) op 28 september wordt niet vermeld door 
llaudartius en Brandt p. 875, maar wel door 
Uy tenbogaert p. 1005 en Wagenaar p. 291. 

lloofts vader behandelde deze kwestie eveneens 
in 1618 en 1619: Memorlën en adviezen 1, p. 
307 vlgg en 331-365; zie Memorlfn Il, p. 435-7 
en 438441 over de hctrdfonde ~tukken. 

(;. Brandt, 111.Ytorle der Reformatie, dl. 2, p. 
848. Ook Wagcnaar vermeldt deze hrlef: Vader
/andsclle 111.rtorle, dl. 10, p. 265. 

Vad. lf/.rt., dl. l 0, p. 26.'i· 27 I en lllst. der Re· 
form., dl. 2, p. 849-852 en 994-995. 

Citaat uit C.M. van der Kemp, Ma11rlt11 mn Na11· 
sa11, Prins van Oran;e, 111 zl;n leven, waardig/Je· 
den en i•erdienste11 voorgesteld, dl. 4, Rotter·· 
dam 1843, p. 98. 

Citaat uit het voorhcricht. op fol. *2. De bezor
gt·r van deze tweede druk wordt in het bock 
niet genoemd, muar uit de brief van Spex aan 
lluydecoper die nog ter sprnke komt ~n noot 
336, blijkt dat Joan de llaes de aantekeningen 
toevoegde. De derde druk van l 721 is ongewij
zigd. 

Van der Kemp (zie noot 265) noot 249 bij p. 
98. 

Lettre.~. m;moires et neg()cit1tio11s du Chei•a/ler 
(Dud/ey) Carleton, ... trad11it de l'A11glols, Tom. 
Il, La llayc etc., 1759, p. 352. 

Karaktrriscring van Maurits' rondgang naar 1. 
Schöffcr in de Algemene Gescllied1mls der Neder
ltmden, dl. 6 (1953), p. 45. 

Lcendcrtz, Bi/Jliograp/1/e nr. 103. Zie voorts 
noot 279. Over lloofts mede-auteurschap in het 
hier besproken verband, zie J.W. Muller, 
/looft 's Raeto, in TNTL 50 ( 1931 ), p. 254 noot 
2. Over Costcrs aandeel en tic bewerking naar 
Ariosto's Or/a11<lo //11rioso, 7.ic Samuel Costers 

Werken, cd. K.A. Kollcwijn. ll;iarlcm 1883, p. 
297-8, met aant. bij p. 298 op p. 634; het door 
Stoctt in aan tekening bij Lccndertz' Inleiding in 
L.-St. 1, p. XLIV-XLV uit Jonckbloct·cn Worp 
aangehaalde; en voorts: M. M. Klccrkooper, Een 
ver,;eten catalogus, de C:atalog11s Jlibliothecae [), 

Sam11e/l.r Costerl, in TNTL 17 (1898), p. 176/7. 

J. Koning, Oeschledenla van het Slot te Muiden, 

en /looft$ leven op hetzelve. Amsterdam 1827, 
p. 88-90. 

Van Tricht noot 4 bij p. 65 op p. 227. 
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.J. Wagenaar. A111s1crda111 /11 zy11e opkom.ft enz" 
4°-ctl., 4e stuk, (1763) p. 298·299. 

IC W. P. de Vries, f>r /1/iidf' i11ko111stcn van l'Or

stcliikc pcrso11e11 in A111strrda111, Amsterdam 
1879, p. 3-4. !lier en in de volgende noten 
wordt alken verwezen naar Ik Vries en niet 
rechtstreci<s naar de bronnen, noch naar de litc
ratum over ! looft waarin over de vertoningen 
van 1618 wordt gehandeld. Beide zullen te gele
gener tijd afzonderlijk worden besproken. 

Zie C. I'. lloort, Memorii:in en adviezen Jl, p. 
429. 

Ik Vries (zie noot 2741 p. 4-6. Vlg. Van Tricht 
p. 63 over llaeto en Maurits. Zie voorts ook 
noot 278, 304 en 341. 

Dit l'n het volgende citaat: De Vries (zie noot 
274) p. 5. 

Tot de gebruik te fragmenten behoorde, naast 
die uit de Geeraerdt van Velsen. ook een lied 
uit de Ac/1il/es e11 Polyxena: zie de opgave hij 
J .. W. Muller, lfoo.f't'.r H1wto, in TNTL 50 ( 1931 ), 
p. 261-2. 
(;ezicn de gehele g;111p, vau zaken was er nauwe· 
li,iks gckgenlll'id voor enig aandcd van ! looft in 
de gci'lnprovisccrdc arl ivitdtcn van de Acadcmis-· 

k11 op de 2:k. 24c,cn 2'.ic mei te i\msterda1n. 
Nodi. l loolt, nod1 ( 'ostcr hadden 1.id1 voorhc

rcid:.nlet op een hcwek van Maurits aan Mui
den (dat in geen geval in md plaats vond en 
waarvoor ook geen enkele aanleiding is tot de 
veronderstelling dat het voor mei zou zijn aan
gt•kondigd), en niet voor de ontvangst van Mau
rits in i\111skrdam. De l 9e mei schreef llooft 
aan llugo de Groot van uit Muiden, waar hij dus 
I0\~11 verbleef. Als hij de 23c in i\msterdam was 
of er naar toe gegaan is, kan hij in principe des 
avonds nog hchht•n deelgenomen aan de voorbe
reidingen voor de vertoningen op d~ 24e des 
middags.'· Maar de Geeraerdt 1•a11 Velsen zelf 
moet in l'lk geval rct·ds ingestudeerd zijn gc-
1\'l'cst do.or til' spelers van de i\radernic en stond 
<fon ook misschien al cl·nkr op het repertoire. 
Indien er keus geweest is uit meerdere ingestu
dccnk stukken om op Ic voeren voor de Prins, 
was de keuze van .de Geeraerdt van Velsen met 
zijn w;rnrschuwcndc schildering van burgeroor
log, wanneer de Vorst de wl'tten breekt, een 
duidelijk politieke daad. ! Ict feit dat juist toen 
Il' Amsterdam dit stuk door de Academie ge
bracht was or zou worden. was overigens niet 
minder "politiek". Fr is dan ook geen cnkl·lc 
grond voor hetgeen Van Tricht p. 69 over de 
opvocrin)l van de <;,"•randt van V1•/sl!11 opmerkt, 
noch voor de impliciete veronderstelling op p. 
70 dat (looft het was die tiicn voor de Prins èn 
de <lecraerdt l'afl Velsen èn de t<1blcaux liet ver
lonen, noch ook voor het daarbij gegeven oor
deel. 

Zie het hoofdstuk over de datering van de /s(I· 

/Ic/la. 

Toen !looft 4 juni 160') zijn :imhhccd aflegde, 
ZWOl'r hij als artikel twee: "Dat ick dat ('astcd 
van Muydcn tot eer ende dienste van sijner 
i:x. til' l'ndc den 1 keren Stall'n 'slants van l lol
landt voors1 .. Cetrouwclijk zall bewaren." J. 
Koning, Gesel!. Slot te M11ide11, 1827, p. 
118/119; eveneens in de ''luiere aantckl•ningcn" 
in dl' editic-J.C. Matthcs van Brandts Leeven 
van l'.C. Hooft, 1874, p. 93-94. Verkort in 
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Van Tricht, p. 43, uit Koning; artikel 2 volledig 
op p. l 06. "Tweemaal werd dit ernst, in l 624 
en in 1629, toen de vijand in Gelderland viel." 
(Van Tricht p. 106.) Maar de eerste maal, eind 
september 1618, was de vervulling van lloofts 
kasteleins-plicht tegenover de Prins zeker niet 
minder ernst. 

Wagcnaar, Vad<'rl. l li.~t" dl. t 0, p. 266. lJy tcn
bogaert, /\crckel. /list" p. 1011-I012noemt 
twee geruchten, een van 4 en een van 26 sep
tember, het laastc over tien Jezuictcn. Zoals 
Wagenaar het formuleert is het niet zeker of 
Maurits' 'lijfwacht vóór of tijdens zijn tocht van 
6 september tot 12 oktober 1618 werd ver· 
sterkt en blijft dus de mogelijkheid open dat de 
sterkte tot 300 man werd opgevoerd vlak vóór 
de aankomst in Monnikcndam de 30e septem· 
ber. Als dat het geval was, kunnen de verster
kingen vÓ{>r of op 29 of 30 september op het 
Muiderslot zijn aangekomen, Of zich de 30e op 
zee bij Maurits hebben gevoegd, J. den Tex, Ol
denbarnevelt, dl. 4 (Documentatie), Haarlem 
1970, p. 308 met noot 11 vermeldt alleen een 
versterking van 's Prinsen lijfwacht door de Sta
ten-Generaal begin december 1618. 

C.P. !looft, Memoriën en adviezen I p. 317. 
l loorn was in 161 2 al in open conflict gekomen 
met Amsterdam en het feit dat Oldenbarnevelt, 
wiens partijgangers daar in de regering zaten, 
voor Hoorn en tegen Amsterdam gekozen had, 
in 1612 en 1614, vormde een der grieven tegen 
hem: Elias, Gesch" p. 72-73. 

Zie met name noot 338. 

CORNELIS PIETERSZOON HOOFT EN 
PRINS MAURITS 

Zie noot 168. 

Er is dan ook alk aanleiding om, voor een be
oordeling van de situatie zoals de tijdgenoot die 
kende, terug te keren tot het thema van Adr. 
Stolkcr, /'rins Maririts van Nassau gecnzins de 
vijand, zijn broeder Frederik Hendrik, de 
vriend, der Remonstranten, Rotterdam 1827. 
Op het boek van Stolker werd gereageerd door 
de biograaf van Prins Maurits C.M. van der 
Kemp: Het gedrag van Prins Maurits van Oranje 
omtrent de Remonstranten, verdedigd tegen de 
aanmerkingen van Adr. Stalker, 's-Gravenhage 
1828. 

Pag. 328 in stuk nr. 16 {p. 327-331) in de Me
mmiën en adviezen van Cornelis Pieterszoon 
Hooft, ! dl. l j, Werken ! list. Genootschap te 
Utrecht, N.R. no. 16, 1871. 
In dl. Il, uit!!ci::cven en toegelicht door 11.A. 
Fnno van (lcldcr, Werken !list. Gen" 3e serie, 
no. 48, 1925, werden zowel nieuwe stukken 
uitgcgrvcn als de reeds in dl.I uitgcgcvene tocgc
lkht en aangevuld met daarin weggelaten aante
keningen van C.I'. Il ooft. Nieuwe stukken en 
toelichtingen op de reeds uitgegevcne werden in 
chronologische orde opgenomen en genum· 
merd. Stuk nr. 16 in, Memoriën l, is aldus nr. 
27 in Memoriën (1, aldaar slechts bestaande uit 
een toelichting op p. 437-438. Bovendien bevat 
dl. Il een personen- en zakenregister op beide 
delen en een chronologische lijst van alle beken
de stukken van C.P. !looft in de Inleiding op p. 
XIII nqq. In die lijst is dit stuk nr. 58. 
Bij het citaat van C.P. Hooft uit 1618 vergelijke 

287 

288 

289 

290 

men wat 1.ijn zoon P.C. ! looft in de opdracht 
aan hederik Hendrik van de Neederlandsche 
llistnorien van 1642 memoreert van en over de 
woorden van zijn vader, toén in 1593 Louise 
Juliane, dochter van Willem van Oranje en Char
lotte de Bourbon (vgl. G. DJ. Schotel, lJe Win
terkoni11g e11 zijn gezin, Tiel 1859, p. 1-2) te 
Amstcrdain kwam: 
"My, die met de verheevcne luiden nauwlyx op 
ecnen dagh te noemen ben, hcught noch, hoc 
ik, in mync kindsheil, mynen zaalighcn vaader, 
kcerende, van de Doorluchtigheit der Palts·· 
graavinne, zuster uwer llooghcit, !'Amsterdam 
te be wel koomen, toen zy naa Duitsland! reizde 
om haar huwlyk met dien Keurvorst te vol· 
trekken, hoorde zeggen, dat hy de naa
koomclingen van zynen lleere den !'rinse 
llooghloflyker Gcdachtenissc, niet aanschou· 
wen kon, zonder dat hem de vernieuwing, van 
'tgcen wylcn zyn' Vorstclyke Doorluchtigheit, 
voor dceze Landen, gedaan en gclecden had, tot 
wecncn bcwecghdc." 
Over de ontwikkeling van 1.ijn eigen gevoelens 
tegenover hel huis Nassau vervolgt de Drost 

• dan: "Welke tecdcrc woorden, van dien crnsti
ghen man, my 7.yn gevoelen en genecghenheit 
zoo diep inboezemden, dat z' 'er, misschien, 
niet veel onvaster zaaien, toen ik ze enkelyk 
geloofde op rcede gegrond! te weezen; dan jee· 
ghcnwoordclyk, nu ik, door 't oordeel allcngs
kens wat gerypt, en de berichting gehaalt uit 
meenigherley !esse, myn waanen in weeten ver· 
wisselt vind:. hoewel my, nocht deeze, nocht 
andre zucht oft inzight, heeft, weetends, tee
gcns de Waarheit doen zondighen, oft yets van 
belang in duister houden." 
Op het eerste citaat is gewezen door J.C.Breen, 
P.C. Hooft, als schrijver der Nederlandsche His
toriën, Amsterdam 1894, p. 13 ert 146 (met 
gedeeltelijke citering, maar zonder \datering). 
Vgl. voorts l)Oot 307. 

Memoriënll, p. 437. 

Elias, Gesc/J., p. 57 /58, daterend van 1923 (zie 
noot 169) en dus vóórdat dl. Il van C.P. lloofts 
Memoriën verscheen (zie noot 286 en Memo· 
riën Tl, p. XVI/XVII). 
Een veel positiever oordeel over lloofts protest 
in de Vroedschap op 3 november 1618 geeft 
11.A.E. van Gelder, De levenbeschouwing van 
C.P. Hooft, 1918, p. 174·5, en eveneens in zijn 
inleiding bij Memoriën 11 (1925), op p. IX: 
!looft "was de enige, die ook nog in 't gezicht 
van de Prins zijn afkeurende mening durfde uit
spreken." 

Nr. 15 in Memoriën I (p. 297-327)= nr. 26 in 
Memoriiin ll, (p. 435-437). 

Een soortgelijk misverstand bij J.C. Breen, P.C. 

/looft, als scbrijver der Nederlandse/Je llisto
riën, 1894, is in een ander geval wel door Van 
Gelders aantekeningen in Memoriën Il, 1925, 
weggenomen. De kritiek die Breen p. i 39 uit, dat 
in C.I'. lloofts "Bcdcnkingc op het veranderen 
vandc Hcgkringc, ofte acnncmcn van een Prin
ce" (M1•111orii'l1 l, p. 154-166) niet of nauwelijks 
over dat onderwerp wordt gchnndcld, "doch de 
redenaar d,in stokpaardje berijdt: de verhouding 
tusschen Staat en Kerk", valt geheel weg nu 
Van (;cider in Memoriiin Il, p. 416-418, zowel 
de oorsprong van de titel als, daarmee, de reden 
waaro.m lfoofts "stokpaardje" ter zake was, 
heeft achterhaald. liet stuk moet betrekking 
hebben op de vroedschapsvergaderingen van 16 
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en 17 augustus 1617 en zoals met alle "memo
riën en adviezen" het geval is, is het zeer de 
vraag of het stuk een weergave geeft van de 
redenaar aan het woord. Er zijn concepten voor 
redevoeringen onder, aantekeningen ter bespre
king of achteraf gemaakt, latere uitwerkingen 
daarvan of zelfs voor een breder publiek bedoel
de verhandelingen (zie 11.A.E. van Gelder, De 

levensbesc/Jouwinl{ van C.I'. flooft, 1918, p. 
225). De hier bedoelde /ledenkinge heeft Van 
Gel der in /11emorië11 Il besproken als Ver/Jande
ling, in het bijzonder omdat lloofts eigen titel 
"wat de inhoud betreft misleidend" is: p. 416. 
Dat laatstq:cldt dan voor de buitenstaander, want 
blijkens Van Gelders eigen onderzoek was 
lloofts titel wèl ter rnkc voor een lid van de 
Vroedschap in de actuele situatie van augustus 
1617. liet zijn vooral de onbekendheid met die 
situaties en de miskenning van de wisselende 
aard van C.P. lloofts "memoriën en adviezen" 
in hun overgeleverde vorm, die Breen en Elias 
tot hun kritiek brachten; een kritiek die er in
tussen toe bijgedragen heeft dat zich een onjuist 
beeld van C.P. !looft heeft gevormd. 

Memoriën Il, p. 435. De datum in Memoriiin l, 
P.· 325. 

In de chronologische lijst van alle overgeleverde 
stukken in de lnkiding, ls dit nr.41 vlgg. op 
p.XXIV sqq. De teksten van deze stukken wa
ren merendeels reeds, zonder toelichting, In 
Memoriën l gepubliceerd, maar niet geheel in 
chronologische volgorde. 

Elias, Gesc/Jiedcnis, p. 54 met noot 2 en p. 
79/80. Zie voorts noot 305. 

Elias, Gescb., p. 57 en 65, resp. p. 51 met noot 
3 (vgl. daarbij noot 231 hierboven). 

Ondanks het feit dat men over het 
algemeen aanneemt dat C.P. !looft in de Am
sterdamse politiek geen rol van betekenis meer 
speelde in de crisisjaren 1617-1618, roept Ol
dcnba rncvclt nog op 5 april 1617 "zijne hulp in 
om de l'ransche rcgeering te steunen": zje de 
Medcdecling van P.J. Blok uit de Minuten wm 
Oldenbarnevelt, behorend bij het VeY$/ag van de 
Commi.~sie voor gesc/Jied- en oudbeidkunde in 
de Handelingrn en Mededeelingen van de Maat
scbappij der Nederlandsc/.1e Letterkunde te Lei
den 1895-1896, p. 180. 

Memoriën l, p. 71 sub 167 en 168(met11406), 
en p. 192-3; Elias, Gescb., p. 58 n. 3 naar Me
moriën l, p. 304 en 309 uit de 'bedenkinge' van 
september 1618 - mei 1619. Bij de kritiek die 
Fiias aan deze noot (op p. 59) toevoegt op C.P. 
lloofts opmerkingen naar aanleiding van de 
Scherpe Resolutie, vergelijke men de passage na 
noot 288 in de tekst en voorts noot 299. 

H. Brugmans, Opkomst en bloei van Amster
dam, 2c dr. hcrz. en bijgew. door A. Ie Cosqui
no de Bussy en N.W. Posthumus, Amsterdam 
1944 (Ned. !list. Bibi. dl. 4), p. 159-161. Zie 
ook: R. Fruin. liijdrage tot de gesc/Jiedenis van 
bet b11rgemeesterscbap van A mstei·dam tijdens 
de. Republiek, in: Verspreide gesc/Jriften dl. 4, 
's-Gravenhagc 1901, p. :109-312 en het citaat op 
p. 330 en 331. (Oorspronkelijk verschenen in 
Bijdragen Vader!. Gesch. en Oudheidkunde, 3e 
reeks, dl. 5, l 889). 
Over de positie van burgemeesteren merkte Mr. 
Gerrit Schaep (zie noot 169) op: "Sulx oock 
dat men voor een gcmein seggen tot Aemster-
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da111 wel gewent is te seggcn van de 36 Rad~n: 
Datkr van de selvc sijn 12 /\lle, 12 Malle, 12 
Niet-111l't-alle" (p. 195). ook geciteerd in l·:li;is, 
Gescll., p. 28. Vgl. nok ll.A.I·:. van Gclder, [)e 
/c1•e11s/>csc/w11wi11g 1'011 C.I'. /looft. p. 175. 

De w:1:mlc van de overtuigingen van de 'gccstc
licken van onsen lijdt' analyseert Hooft daarbij, 
nok 'sociologisrh'. in i\1t'nwrii'11 l. p. 41 suh 45 
naar Saravia, 220·!, 2<i8-9, .135-7 en in Il 
292-3. (Vgl. ll.AY. van (;cider. De /c1•e11sl1c

scl1or11vi11g 1•1111 C.I'. /looft, 1918, p. 128-9 met 
daar hij p. 5 2). 
Voortdurend hnhaalt hij ann hun adres het 
"ghij 111acrk t het te veel. ghij kinderen l.cui! " 
(Me111orii-11 /.p. :1<1, 128, 164.216,269,361, 

3 71. Numeri 16: 7 naar de door C. I'. ! looft gc

hrnik tc "tluytschen llortsl'11en" Deux·aes bijbel 
van 1580: zie 11.A.I·:. van Gcldcr, !Je Jeve11s/1e
scbouwi11g, p. 236ontler "Bijbel" en Memoriën. 
ll. p. 253 en 283.) Vgl. daarbij Brecn, p. 139. 

Fen oligarchie gcvor111d door de Oetgcns-'clan' 
(Mcmoriën /, p. 7 l suh l 65 ). overgenomen 
door de leider der rechtzinnigen Hcinkr l'a11w, 
in l<ilS sa1111·n n1d Ccrrit .farnh Witscn, sinds 
1(,(7 alleen ( Uias, <;e,vc/1. p. 69, 75/76). 

"llurge1111·1·st1·r ('.I'. !looft. die hij de lwhandc
ling .van de Scherpe l{esolutic ter Vrocdsrh<ips· 
vergadering van oordeel was. dat er ovcrstcm-
111ing moest zijn in alle zaken. behalve in contri
hutil'n, toonde zich al hl•,·I slecht op de hoogte 
van het gcldcmk staatsrecht en de antccctkntcn 
van zijn eigen stad." /\ltlus de kritiek in M. de 
Jong llzn, Amsterdam e11 lfol/and, Groningcn
Den !laag 1927, p. 7. liet is zonder meer duide
lijk dat deze kritiek onjuist is: uit de aard der 
zaak waren C. i'. !loon en degenen tot wie hij 
zkh richtte heter op de hoogte van het gelden
de staatsrecht en de antecedenten van hun eigen 
stad dan welke moderne historicus ook l'n 
!looft was zeer goed op tic hoogte van de zaken 
waar hij zich tegen keerde. Mrn iczc bijv. Me
morirn 1, p. 22-2.~. Dat hij zich tegen de strikte 
toepassing door /\mstcrdam van het geldende 
staatsrecht keerde, toont slechts de ernst van 
zowel de omlcrlrnvigc zaak nis van Hoofts poli
tieke stellingname daarin. (Vgl. ook J.C. llrcen, 
!'. C. Hooft, 11/s sc/1rij1•er der Nedcrla11dsc/1e lfis

toriën,, 1894, p. 140.) ('.I'. Hooft zegt ook niet 
dat Amsterdams vcrzl't in de Staten onwettig is, 
hij wijst de vrocdsrhap er alleen op hoc "onbil
lijk" het is "dat 111c11 als<m de Rcgieringc van 
!landt gacrn soutien voorschrivcn wetten, dye 
men l.ell's nyet ondcrwurpcn wil wescn" (nl. het 
vereist zijn van crndrarhtîgheid van stemmen, 
consl·nsus: zie M1•morii;11 !, p. 16 l ). door in de 
Staten een meerdnlwid van "omtrl·nt" drie te
gen Ç[~n (nl. 14 tegen .'i) te trotseren op grond 
van besluiten die in de Vroedschap zelf met 
skd1ts crn mcnderlwitl van twee of één (nl. 19 
or 18 tegen 17) reno1111•11 zijn. en in ovcrcc11-
strnrn1ing llll't h•:slnitcn die in de Staten (;e11c
raal md een mcnderheid van slecht; vier tc~rn 
drie 7.ijn gcno111rn. Zie bijv. de citaten uit Me-

111orië11 /, p. 249, voor en na noot 179 in de 
tekst van het hool'dst11!.. "1 loorts benoeming tot 
Drost". waarhij C.I'. !looft "111ijn heren" bidt 
dat 1.ij hun hantering van het staatsrecht "in der 
hillickhcydt" zullen overwegen; of zie een over
eenkomstige passage op p. 195 in Memorién I, in 
het door De Jong bedoelde stuk, waar· c.r. 
!looft het Amsterdams verzet tegen overstem-
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ming in de Staten aanvalt en er aan toevoegt: 
"lloc mogen dcsc din~~cn inder billickhcydt be
staen?" Zelfs 1_~aat het l!oofl daarbij niet er orn 
de exemptie van overstemming inzake religie 
Ic willen opheffen, maar hij keert zich tegen 
het misbruik van deze exemptie in een voor 
hem en bijna de helft van de raden zo duidelijk 
"scheve" situatie en zijn doel is de stadsregering 
haar krappe meerderheid in de raad te ontne
men. 
Beha! vc De Jong p. 6-7 en 13-t4 zie men over 
Amsterdams afwijzing van overstemming en ver
werping van submissie bij niet overeenstemming 
ook aantekening 24 van 11.A.E. van Gelder in 
Memoriën Il, p. 237. Voor een geval waarin 
C. P. Il ooft ·achteraf- voorstander was van sub
missie van een geschil aan de Prins, zie noot 319 
hierachter en vgl. noot 304. Dcgecn die echter 
het meest inbreuk maakte op de Amsterdamse 
afwijzing van de submissie-regel, was niet C.P. 
llooft, maar zijn tegenstander Reinier Pauw, 
lie.tgeen een der oorzaken vormde van diens val 
in 1622: zie De Jong p. 14, die stelt dat Pauw 
"meer dan voor een Amsterdammer behoorlijk 
was, geneigd scheen te zijn tot submissie van 
onoplosbare geschillen aan Zijne Excellentie." 

Over C.P. lloofts zakelijke standpunt 
inzake de Scherpe Resolutie zie men voorts 
11.A.E. van (;eider, f)e levensbescbouwing van 
C.I'. /looft, 191 8. p. 173-4 en over de kwestie 
van meerderheidsbesluiten in de Staten tevens 
p. 169-171. In beide kwesties sluit lloofts stel
lini-'îlame geheel aan bij die van Oldenbarnevelt 
en llugo de Groot, die, zoal "slecht op de hoog· 
te van het geldende staatsrecht", daar dan toch 
zeer reëel staatspolitiek mee bedreven. (Voor 
Elias' kritiek zie noot 295.) 

Zie noot 31 2. 

In hetgeen vader !looft hier als de gczametuijke 
verdienste van Oldenb<irncvelt en Maurits rele
veert, school, naar de zoon als aanmerkelijks 
aantekende uit Ujtenboogaarts Kerklijke llisto
rien blz. 521, volgens Oldenbarnevelt de on
overbrugbare tegenstelling tussen "twee Dicta
turen" (zie de reproductie op p. 59. ). 

Dit stuk handelt over het proces tegen Plden· 
bamcvelt. Ongetwijfeld geldt niet alleen voor 
dit, maar voor de meeste, zo niet alle andere 
stukken, dat het 'wel waarschijnlijk' is 'dat het 
althans deels redevoeringen zijn, die Hooft la ter 
uitwerkte' (Memoriën Il, p. 439). Vgl. noot 
290. 

Zie het hoofdstuk "Maurits te Muiden". Blij
kens Memoriën 1, p. 315 en 317 was vader 
/looft -uitaard· geheel op de hoogte van Mau
rits' rondgang van 6 september tot 12 oktober 
1618 langs een aantal steden in Holland om de 
wet te verzetten. (Amsterdam kwam pas in no
vember aan de beurt.) Vgl. Memoriën 11"p. 436. 

Wat volgde is dan ook inderdaad geen eigenlijk 
protest. Ook in het citaat dat 11.A.E. van Gel
dcr, /Je leve11.1bescbo11wing van C.I'. /looft, p. 
175 (met noot 88) aanhaalt uit een ander stuk 
(nl. uit Mi'morién l, p. 315) en dat dus niet 
'Zijne Ex. in 't gezicht' gc1.cgd werd, maar wel 
lloofts standpunt in del.en weergeeft, wordt 
niet Prins Maurits zèl f verantwoordelijk gesteld. 
1 n de gegeven omstandigheden in november 
1618, nu de staatsgreep van augu~tus was door· 
gevoerd in de steden, in Amsterdam in de eerste 
plaats door de regering-Pauw zèlf, betekende 
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het feit dat C.l'. ! looft de Prins hoven de. partij
en stelde (dat zijn dus die van Pauw en die der 
gevangen heren), een dringend beroep op de 
Prins om de partijstrijd niet ten uitersten met 
partijstrijd te hcslcchtcn, maar allereerst als een 
waarlijk vorst de eenheid van het land boven
partijdig te herstellen. 1 n die zin had ook de 
Akadcmie bij de Blijde Inkomst van de Prins in 
A mstcrdam in ml'i 1618 een beroep op Maurits 
gedaan, zich bedienend van de woorden van 
P.C. !looft als nationaal dichter: zie bij noot 
276 en noot 278. 

! looft werd in 1618 bij het verzetten van de 
wet door Maurits niet uit de vroedschap gere
moveerd "al behoorde hij tot de ovcrtuigdstc 
aanhangers van Oldenbarnevelt" (11.A.E. van 
Gel der in Me111orii;11 Il, p. 1 X), en hij is ook 
daarna, in 1619 nog, opgetreden als "een vurig 
en overtuigd woordvoerder voor de partij van 
Oldenbarncveld" (11.A.F. van Gelder, /Je levens· 
besc/Jouwing van Cl'. Hooft, p. 8): men zie de 
stukken 28 en 29 in Memorién fl, p. 438-443. 
Van Gcldcr meent dat hij niet ontslagen werd 
"om zijn hoogc ouderdom" èn "omdat men hem 
n•kcr niet meer vreesde" (p. 8). lfoort bleef 
cd1tcr tegenover de nog altijd geringe "contra
n·monstrnntsc" meerderheid in elk geval één 
stem en bovendien een stem die zieh liet horen. 
De lijst van af te 1.cttcn raadsleden werd opgc· 
stcld door Reinier Pauw "rnct ecnige partijge
nooten" en naar Den !laag gebracht "om ze aan 
Maurits te overhandigen" door burgemeester 
lloyngh, die er zelf nog een naam in wijzigde 
(Elias, Gescb. p. 81 ). Welke overwegingen Pauw 
en de zijnen gehad kunnen hebben C.P. Hooft 
niet op de lijst te zetten, blijft aldus nog een 
open vraag. liet is echter geenszins ondenkbaar 
dat zij daarbij rekening hielden met wat zij wis· 
ten of vermoedden van Prins Maurits' opinie 
over Hooft, misschien zelfs over vader èn zoon. 
Misschien ook wilde men zo weinig mogelijk 
opzien baren en genoot oud-burgemeester 
llooft in de stad zelf nog een te groot persoon· 
lijk gezag in wijder kring. 

llrandts /.reven van P.C. llooft, ed.-Lcendertz 
( 1932), p. 15 (met p. XXI). Vgl. Brcen p. 12. 
Voor Brandts gebruik van de handschriften van 
C.P. llooft, zie 11.A .F. van Gel der, De levensbe
scbouwing van C.l'. llooft, p. 234·5, met opga· 
ve van de plaatsen waar Brandt in zijn llistorir. 
d1!r Ueformatie .stukken van C.P. !looft citeert 
of vcrml'ldl. Daaraan kunnen nog vijf andere 
plaatsen worden toegevoegd, die het totaal op 
19 brengen, uit de opgave van J. Scheltema in 
aanl. 31 bij i.ijn Hedevot'Ying over de brieven 
van P.C. /looft, Amsterdam 1807, p. 90, die 
Van Geldcr blijkbaar niet kende. Dit betreft 
llistorie der Uejimnatie, dl. Il, en wel p. 170, 
321. 491, 627 en 867. (!let door Van Geldcr 
onder nr. 11 genoemde bladzijdenummer is te 
verbeteren in 274.) 
Brandt krèeg de handschriften van C.P. Hooft 
hoogstwaarschijnlijk ter inzage van Arnout llel
lcmans !looft, met wie hij in 1671 de uitgave 
der Werken van P.C. !looft had bezorgd. Van 
een aantal der handschriften van C.P. !looft is 
het in elk geval zeker dat zij in het bezit van 
zijn kleinzoon zijn geweest: zie noot 371 en bij 
noot 372 en 373. 

J.C. Breen, I'. C. l/ooft, als scbrijver der Neder

landse/re Historiën, l 894, p. 200 met noot 2; 
~!.A.E. van Gcldcr, !Je levensbPscbouwing van 
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C.P. /looft, 1918, p. 9 rnct noot 25 op p. 217; 
11.A.E. van Geldcr in C.I'. !looft, Memoriiin lf, 
J 925, p. 76 noot 1. 
Breen p. 200 handelt tevens over het gevaar dat 
C.P. llooft van de kant van Leycester te vrezen 
1.0u hebben gehad, waarvoor P.C. Hooft in de 
llistoriën zijn vader niet als bron opgeeft: vgl. 
Brcen p. 12/13, 93 met noot 4 en p. 191; vgl. 
daarbij Il reen p. 145/ 146 over een ander geval 
waarin P.C. lloort zijn vader niet vermeldt. (Zie 
voor een vermelding door C.l'. !looft zelf van 
dit gevaar, waarbij hij overigens geen namen, 
dus ook zichzelf niet, noemt: 11.A.E. van Gel
dcr, ne levensbescbouwing, p. 126 met noot 9, 
waarin echter de prcciesc plaats niet is opge
geven. Deze is Memoriën ll, p. 76; vgl. daarbij 
p. 398 sub 5.) 
Alleen dit aspect, nirt C.P. lloofts trouw aan 
Oranje, memoreert P.C. Hooft in /Jankbaar Ge· 
noegen vs.· 85-88 (L.-St.l,p.273) en Vondel in 
vs. 30 van zijn Roskam (van 1626 of 1630). De 
plaats in l>ankl>aar Genoegen wordt genoemd 
bij Van Tricht p. 119 noot 5 (op p. 237) en 
gcdtccrd op p. 195 mei noot 8 op p. 25 l; voor 
een andere vcrn1ddi11g zie Van Tricht p. 150 
(vrJ. Brandt, ·1 l.Nven, cd. fA)cndcr11., p. 25). 1·'. 
Vcenstra, lilhiek rn moraal bij f'.C. lloo/I, 
1968, p. 174 bespreekt de kwestie niet en gaat 
dan ook niet in op het accentverschil. 
De plaats in de Nederla11dsclw Historiën komt 
voor in boek 26, het voorlaatste bock, dus in 
het posthuum uitgegeven en niet meer door 
Hooft definitief afgewerkte Vervolgh, in de edi
tie-1703 op p. 1200/1201, bij de bespreking 
van het optreden van burgemeester Boom in 
1587. Daar is sprake van lloof!s vader onder 
"de vroomste voorstanders der vryhei! en ge
troustc aankleevers van 't !luis Nassau", wat la· 
ter veelal een contradictio in terminis werd. 
In de opdraéht van de Neederlandsche Histoo· 
rien van 1642 aan Frederik llendrik memoreert 
P.C. !looft uit de aard der zaak van zijn vader 
alleen diens bijzondere z.ucht. tot den huize van 
Nassauw: zie noot 286. Aan het daar geciteerde 
dient hier echter te worden toegevoegd wat de 
zoon in 1642 impliciet als zijn oordeel geeft 
over het optreden van Prins Maurits in 1618 en 
1619: in de passage die volgt op het in noot 
286 gegeven citaat, stelt hij dat "de stam Nas· 
sauw zoo zuiver van schandtvlekken" is, "dat 
de spruiten, in onpartydighe llistorien, niet 
snoods van de haaren zouden kunnen ontmoe· 
ten". lloofts eigen aantekeningen achter zijn 
Aa111n1'rkll/k'1r<'dr11 111 U/ll'nl>oal(aart.f K t•rkllfke 
ll/storlc11, (lic de reproductie, p,62) kunnen 
bewijzen hoezeer hij onpartijdig tot een gerijpt 
oordeel trachtte te komen over de gebeurtenis· 
sen van 1618. 

11ronnen tot de gescbiedenis van den Levant· 
scbe11 /Jandel. Verz,1meld door K.Heei-inga. DU, 
Eerste stuk. 's-Gravenhage 1910 m.G.P. 9), p. 
12-14. 

Van Gclder, /Je /evensbescbouwing van C.P. 
/looft (1918). p. 30 met noot 43a. Ook J.11. 
Kernkamp, De bande/ op den vijand 

1572-1609, dl. 2 (1588-1609), Utrecht (1934), 
p. 9 3 vc rm el d t het proces en oordeelt dat de 
boete laag was. 

Memoriën l, p. 35 2. 

Memoriiin l, p. 353. 

312 Vgl. voor de laatste jaren vóórchi staatsgreep bij 
noot 182 en 183. 
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314 
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Memorii'n //, p. VI 11-1 X. Overigens was het de 
afgevaardigden van de steden in Den !laag "ver· 
boden in openbare gelegenheden te maaltij
den." (S.J. Fockc111a Andreae, /Je Nederlandse 

staat onder de Hep11hlick, 1%1, p. 45.) 

llrm/111'11 tot dr xrsl'/Jicde11is van den l.evant· 
scb1'r1 /Jandd. \lerza111dd door /\. lleerinxa. Dl. 
1, Fnstc stuk. \.(;ravcnhagc 1910 (R.C.I'. 9), 
p. 20 resp. 19. De gehele kwestie: p. 17-27. Zie 
voorts over Amsterdams· wisselende· houding 
tegenover de handelspolitiek van de Staten van 
l loll;ind en van de Staten-Generaal in deze ja· 
ren: .1.11. Kcrnkamp, Pe bande/ op Jrn vijand 
1572-1609, dl. 2 (1588-1609), Utrecht [1934], 
rnct name p. 190 vlgg. Over C.P. lloofts rol in 
dezen p. t 92 (over eind 1596) en p. 198 (over 
begin 1597). 

ffr01111en tot de i;esc/Jiedenis van den l.evant· 

se/Jen bande!. Verzamdd door!<. lleeringa. Dl. 
l,h·rste stuk. 's-nravcnhage 19 l 0 (R.G.P. 9); 
citaten resp. op p. 24.26,2 l en 26. 
A rnstcrdam ver1,ctte zich reeds tegen Oranje en 
tegen Lcyccslcr op het punt van het verbod van 
handel op 'de vijand' en later, in 1596, evcn1.ccr 
legen Oldcnharncvdt. Dat verzet duurde tol 
1 S'l9, toen de 01nslandighedcn in1niddels waren 
gcwij1.igd. :1.ic Elias, (;1•1</J" p. ll Tl. Nagq(aan 
1011 dienen Ic worden hoc Maurit.~' positie in 
1591-1592 was ten aanzien van de rechten van 
convooi op rogge bestemd voor /taliii. 

"Waar het dct.c dierbare vrijheid van den koop· 
handel betrof wist Amsterdam van geen buigen 
of wijken. Niet alleen wanneer het in laatste 
instantie ging om de "vrijheid" van 't fraudee· 
ren van de belastingen, zoals in 1580, toen de 
Staten in hun strijd met de koppige stad om de 
llinncnlandsche Convooicn tevergeefs hun oor· 
logsschepcn in het 1.1 posteerden 0111 de Amstcr· 
dammers tot rede te brengen. "(Elias, Gesch" p. 
30.) Zowel tijdens als na Oldenbarnevelts "be· 
wind" bleef dit steeds het constante richtsnoer 
voor de Amsterdamse politiek, aldus het thema 
van M. de Jong llzn, Amsterdam en Holland, 
1927. De wisselende houding van Amsterdam in 
de Staten (zie noot 314 en 315) wordt dan ook 
veroorzaakt door veranderde omstandigheden, 
niet door een fundamentele wijziging in Arn· 
stcrdams positie. Zie daarbij~bijvoorbeeld C.I'. 
lloofts "redevoering" uit 1605 over de korting 
der renten in Mcmoriën Il, p. 204-211. Na een 
zesjarige strijd in de Staten over de betreffende 
heffing stemt Amsterdam tenslotte in 1606 
"onder protest" in met... een uitzonderingspo· 
si tie voor Amsterdam (p. 207). 
Zie over de "oude" en "nieuwe" geuzen noot 
322. 

Uias, (;c.1cb" p. 7 3. Flias wekt hierbij de ge
dachte aan een tegen Oldenbarnevelt gevoerde 
"partijstrijd" nadat Amsterdam in de Staten en 
bij de Advocaat zdf geen steun t~en Hoorn 
had vcrkre~cn. De punten die Llias echter op p. 
72 vlgg. rdcvccrt uit de voortdurende strijd van 
Amsterdam tegen concurrenten en het tegen· 
houden van elke verhoging van de convooien, 
maken de continuitcit duidelijk die M. de Jong 
in zijn kritiek op Flias <tanwces in Amsterdams 
politiek-economische stellingname 1.0wel vóór 
als ná het "Calvinistisch" worden van de stadre
gcring (7.Îc noot 316 en noot 236). 

Mcinorii;n I, p. 160 en ! 87, uangchuald door 
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ll.A.I·:. van Gclder, De lcvensbcscbouwing van 

C.P. /looft, p. 42 met noot 9. Voor het karak
ter vnn bl'idt• stukken, zie Memorii;n 11 nr. 18 (p. 
408) en nr. 20 (p. 416). Op welke vermindering 
der convooicn Hooft hier doelt, is onduidelijk: 
zie Mrmoriën Il, p.413 aant. 17: er was tijdens 
het Bestand slechts sprake van verhogingen, 
waartegen Amsterdam zich dan steeds verzette. 

Zie het beroep dat het !lof op partijen doet om 
tot een minnelijke schikking te komen: IJron· 
nen tot dr gescbiedenis van den L,evantscben 
bande/. Verzameld door K. llerringa. Dl. 1, Eer
ste stuk. 's-Gravcnhagc 1910 (R.G.P. 9), p. 14 
onder 24 fchruari 1592. Misschien vreesde de 
Prins een onnodig principiëcl conflict, nu !looft 
immers achteraf toch direct het convooirccht 
had betaald en het is dan ook geenszins uitge
sloten dat hij niet op instigatie van !looft zelf 
interveniëerde. Op 3 november 1618, bij het 
verzetten van de wet in Amsterdam, releveert 
llooft bijvoorbeeld in lovende termen het op· 
treden van de Prins als arbiter boven de partijen 
in een conflkt tussen Amsterdam en llaarlcm in 
1603 en 1605 (Mrmorlën I, p. 329 met Il, p. 
437). M. de .long llzn in zijn reeds enkele malen 
aangchaahlc voordracht over l\m.!fndam e11 
lfolland (1927) geeft op p. 8 een voorbeeld van 
een (mislukte) bemiddeling van Maurits tussen 
de Staten en Amsterdam uit 1600 en 1602, en 
uit later jaren nog een ander voorbeeld, "ook 
zeer leerzaam voor hen, die in Maurits na 1618 
nog altijd de dictator en usurpator zien, wien 
alles van de hand vloog" (p. 11), waarbij 
Amsterdam in de jaren 1622-1623, na aan· 
vankelijke weigering, tenslotte erin toestemde 
een hooglopend fiscaal geschil met de Staten te 
submittercn aan de Stadhouder, waarop de 
Staten hadden aangedrongen (p. 13). (Over de 
submissie bij niet-overeenstemming, vgl. ,noot 
299~ • 

Dat er inderdaad àndcrc conflictstof gemoeid 
was met het proces tegen C.P. Hooft, vermeldt 
J.11. Kernkamp met evenzovele woorden: De 
bande/ op den vijand 1572-1609, dl. 2 
(1588-1609), Utrecht (1934] p. 94. Conflict
stof nanwlijk tussen llo!land en Zeeland, die de 
Prins, terwille van de eenheid, zeker niet op de 
spits gedreven zal hebben willen zien. Vgl. daar· 
bij Kcrnkamp p. 30 (met noot 1) over onenig· 
heid tussen Holland en Zeeland in 1589 (met 
als bron C.P. !looft). 
Bij deze stand van kennis is het duidelijk, dat 
een geval waarin een der burgemeesters van Am
sterdam in 1591 zich schuldig heeft gemaakt 
aan het laten uitvaren van een schip zonder 
vooraf de convooien te hebben betaald, maar 
waarin hij na ontdekking direct i.ijn schuld 
voldoet (misschien wel op vermaan van derden 
om geen geschil te veroorzaken), niet zonder 
meer teruggebracht kan worden tot het per
soonlijke vlak van individuele belastingontdui
king, gezien het "fiscaal verzet, dat soms de 
vorm aannam van fiscale chantage" (De Jong p. 
8) de spil van Amsterdams economisch-politie-' 
kc stellîngname vormde en bijvoorbeeld in 1596 
de stad tegen het Statenverbod van handel op 
de vijand "eigenmachtig zijn kooplieden vergun
ning gaf achter Engeland om, met vreemd pas
poort, het verboden gebied te bevaren." 
(Eli11s, Gesc/J" p. 32). . 
Een veelvoorkomende reden om niet te wach-
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ten met het laten uitvaren van een beladen 
schip tot de controleurs de convooi-rcchten 
zouden zijn komen vaststellen op de lading, was, 
dat daarmee dikwijls een gunstige wind voor 
uitzeilen werd gemist en het schip bevracht en 
al nog langer renteloos moest blijven wachten. 
In zo'n geval ging het er dan ook niet om dat de 
reders de belastingen niet wilden betalen, maar 
dat men de koopha11del niet wilde laten hinde
ren door de formalitcikn die met de toch al 
ondraaglijk geachte belastingen gepaard gingen. 

11.A.1·:. van (;c!tkr, f)e lt•1•r11shesclro11wi11K ..an 
C f'. !/ooft, p. 12, voetnoot 1. in een veralgemc· 
nende formulering van het éne bekende geval, 
waarbij het (veronderstelde) verband met Mau
rits' interventie zelfs voorop geplaatst wordt: 
"Wel heeft hij (nl. !looft) zijn invloed op en 
betrekkingen tot hooggeplaatste personen ge
bruikt om de wet te onduikcn, waar het zijn 
handel bl'tror'. en p. 209 in het hoofdstuk over 
"lloofts karakter": .""maar daarnaast ook ze
ker winstwcht en eigenbaat (hij ontduikt de 
convooigeldcn en roept de hulp van Maurits in 
om 1.ich tegen straf te vrijwaren.)" Vgl. Van 
Tricht p. 8 met noot 1. 
J.11. Kcrnkarnp, De liandl'/ op den vl/a11d 
1572-1609, dl. 2 ( 1588-1609), p. 93, noot 3 
formuleert het - ondanks het hierboven in noot 
319 genoemde · aldus: "Ware Vondel bekend 
geweest met des burgervaders ontoelaatbare 
handeling, misschien zou hij dan in zijn "Ros· 
kam" niet getuigd hebben: "Een hoofd vol 
kreu~·ken, een geweten sonder rimpel." " De 
vraag die zulk een veronderstelling oproept, is 
ontweken in S.F. Witstein, Funeraire poëzie in 
de Nederlandse Renaissance, Assen l 969, p. 
290 met noot 7. Zij baseert zich daarbij voor de 
"feiten" alleen op de hierboven geciteerde con
cluderende uitspraak van Van Gelder op p. 209, 
niet op de eigenlijke vermelding van het voorval 
op p. 30 met noot 43a, en dus niet op de plaats 
waar Van Geldcr zijn bron bij opgeeft (zie daar
bij echter tevens het reeds in de tekst na noot 
309 opgemerkte over de door Van Geldcr niet 
opgegeven plaats uit Memoriën 1). Daardoor 
wor.dt de weg terug naar een nieuwe beoorde
ling van de gegevens in de bronnen afgesneden 
en een in dit geval te enen male onvoldoende 
verantwoord oordeel over een persoon besten· 
digd. liet door Witstcin op p. 290 gestelde over 
de verhouding tussen "histtirischc juistheid" en 
poëtiekc eisen, sluit eveneens bij voorbaat de 
weg af naar onderzoek van de werkelijke beoor· 
deling van de (veronderstelde) baatzucht in de 
handelwijze van c. r. Il ooft door de tijdgeno
ten-lezers van Vondels gedicht, zonder welk on
derzoek een uitspraak over de verhouding tus
sen de werkelijkheid waar het om gaat en de 
poëzie niet mogelijk is. 
Voor de beoordeling door Amsterdamse krin· 
gen van verzet en weigering tegenover door de 
Sinten ingestelde lands-belastingen,. in casu van 
de verpondingen in de jaren '20, zie men M. de 
Jong llzn, Am.Herdam en llo/la11d, 1927, p. 
11-13, en, daarmee in onlosmakelijk verband, 
over Vondel en zijn hekeldichten (van na 
1622): p. 16. 

H. A.1·:. van Gelder, De leve11s1>escho11wing van 
C.P. !looft, p. 5 en 24; Elias, Gesch., p. 60. 

Zie hierover Elias, Gesch., p. 44-46 .en p. 73. 
Amsterdam heeft zich ook tot het laatst toe 
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verzet tegen het sluiten van het Twaalfjarig Be
stand, dat het - voorlopig - einde betekende van 

de plannen tot oprichting van een W.l.C. en het 
uitzicht op de buit van een zilvervloot door 
kaapvaart ben;im. -Vóor zich de mogelijkheid 
tot vredesonderhandelingen had voorgedaan, 
die Oldenbarnevelt en de Staten··meerderheid 
wilden benutten, had Oldenbarnevelt de plan
nen voor een W.1.C. overigens evenzeer ge
steund als Amsterdam.- De vervulling van Am
sterdams wensen na de hervatting van de oorlog 
in 1621 (met de W.l.C. werd reeds direct na de 
arrestatie van Oldenbarnevelt in 1618 haast 
gemaakt, met Reinier Pauw vooraan, zie E!ias, 
Grscb" p. 78-9), leidde echter niet tot een 
harmonie met de fiscale politiek van de Staten: 
zie M. de Jong Hzn, A msierdam en Holland p. 
11 vlru;. (en vgl. noot 2 36, 316, 317 en 320 
hierboven). 
Wat betreft de op Elias gebaseerde tegenstelling 
tussen "oude" en "nieuwe" geuzen: zie het 
daarover opgemerkte in noot 169. De Jong be· 
nadrukt de eenheid van politieke en economi
sche positie, en wel op het niveau van Amster
dam "als een poli1i1•k ·aonomiu eenheid, een 
histories individu" (p. 4); op het niveau van de 
111·rrnnrn nccrnt hij dan ook hij zijn kritiek op 
p. 8/9 op C.I'. Hooft, die zich z.i. ten onrcchlc 
opwierp als een der ware "Oude (;cuz.cn", niet 
de verschuivingen in handelsbelang en handels
mentaliteit in ogenschouw. 

Elias, Gesch" p. 60/61 (over lloon en Pauw). 
Vgl. ook noot 175 en 185. 

H.A.E. van Geldcr, De van 
C.P. Hooft, 1918, p. 30; Van Tricht p. 8; Van 
Gclder in Memoriën Il, 1925, p. 403 sub 37. 
P.C: !looft handelde in 1633 (onvoordelig) met 
aandelen 0.1.C.: zie Van Tricht, noot l bij p. 
135 op p. 239. 

Het oudste aandeelhoudersregister van de Ka
mer Amsterdam der OosHndiscbe Comtiagnie 
door J.G. van Dillen, 1958 (Wer· 
ken uitgcg. door de Ver. Het Nederlrmdsch 
Economisch·llistorisch Archief m. 14), p. 71. 
Hoofts inschrijving op p. 200. Ter vergelijking: 
Pauw participeerde voor f.30.000,-. 

"AANMERKUJKHEEDEN IN UJTENBOO· 
GAARTS KERKUJKE l!ISTORIEN, EN 
EENIGllE BIJTEEKENINGEN VAN MIJ." 

De beschrijving van m. 735 luidt: P.Cz. Hooft, 
Eigenhandig stuk. 4 pag. fol.. Uittreksels uit de 
Kerkelijke Historiën van J. Wtenbogacrt me.t 
cigcnh. noten betr. prins Maurits van Oranje, 
Oldenbarnevelt enz. 

Daardoor ontsnapte van de brief van !looft aan 
Barlaeus van 21 mei 1639 ook het origineel aan 
zijn aandacht, dat in het Vondclmusemn in de
zelfde omslag berust onder signatuur m K 2l, 
Een klad en een afschrift hiervan waren.al be
kend: Van Vloten nr. 715, dl. Il!, p. 292-4. Wel 
had Lecndertz in de Bijlage hij zijn nagelaten 
studie over de Gesc/JieJenis der /Jcmdscbriften 
van Hooft het origineel gesignaleerd in de cat<:
logus van de veiling· Van flfaanen van l-3 decem
ber 1862, bij Nijhoff te Den Haag (Cata/ogue 

d'une collection de Manuscrits 
etc.), onder nr. 1020. verder noot l 3.S over 

· deze catalogus en over lfoofts brief aan Scrive
rius van 9 m11art 1626, nr. 1019 In dezelfdé 
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catalogus. De twee hricvrn ):ini!c'n een verschil
kndc weg: die aan Serivcrius ll'l'rd in 1862 ge
kocht door de nog niet gcidcntiiïcccnk koper 
Visser. die aan llarlac11s door <il- nog niet gei'. 
dcntilïcecrdc koper Van Doorn. 

! let origineel van 1 loolh brief aan 
llarlaeus ·bracht in dit geval een bijzonderheid, 
die het klad rn het afschrift missen. !\Is adres 
schrecl' !looft, :wn de buitcn1ijdc: "t\cn mijnen 

' llccrc.// Mijnen lieert: Caspar Barlçus.// Vorst 
der Pol'etcn." In het IA!c1•c11 van Il ooft heeft 
Brandt hierop de aandacht gevestigd: "Aan Bar
lacus gaf hy den tytcl, 1.elfs in 't opschrift zyncr 
brieven, van Vorst der l'oëetc11 ": cd. Lecndcrtz 
(l 93 l), p. 33 zonder aantekening; in de cd. J.C. 
Mat!hcs (1874), p. 58 met noot 3 (waarin een 
aantal andere pbatscn i11 brieven met deze "ti· 
tel" worden genoemd) en noot 4 (over de brief 
waarnaar Brandt vervolgens citeert). 

Over Arnouts aantekening: zie p. 2, noot 3 in 
/Je 11i1•11w<' l'.C. Nooft·rtlitic. De door l.cen
dcrtz. hcdocldc a:mll'krnin,: ovn l·înris V (waar
van hij de plaats niet opg<'l'rt), ~ornt voor in hl'! 
"'l'oczii"·hs. Á (llll i\m,lcrd:11n hs. Il C 14) op 
bit. 640. een vcrdn lilanl'o blad dal als 01mla~ 
g1·l>111ikl is. Ik aa11lt·kc11i111'. j", uilcrn:ird niet bc
o.;tl'1nd 1!,('Weesf voor dl' llr.v.lnrln1, die Ct'rst aan 
vangen 111cl tic lroo11sln·st1111.i111'. van l'hilqrn Il, 
111:1ar toont wel l looi'ts wnk wijze als hbtorin1s 

over een onderwerp w;1arovcr zijn treurspel 
Gecracrdt 111111 Velsen handelt. De aantekening 
luidt: 
"Florcns de Vc sterft den 27 Junio anno 1296. 
stact achter de Hijmdironijck. Op de vijfde ka
kndc van Julius scjt de Chronijck. 
De rijmd1ronijck scjdt th1t hij gevangen werd int 
sclvc jacr op de vigilie van St. fans missc. dats 
den 23, ende op den vij fdcn dacghcn dacr nae 
omgebracht, ergo 27. De vijde kalende van Ju· 
lius op 't Latijnsch gcrckcnt is mede den 27en. 
ergo accorderen." 
Met. achter de !Ujmclmmijck is bedoeld de 
chronologische lijst van de graven van l lolland 
en Zeeland,achtcrindc uitgave-- 1591 van Melis Sto
h (N 3 verso en N 4 n>'c!o); de gegevens uit de 
tekst va11 de ri/111chrm1ijck zelf zijn te vinden op 
hlz. 42 en 43 van deze uitgave. Met de C/iro

nijck is de zogenaamde Divisiekroniek bedoeld 
(in de uitgave van 1591 op fol. 107 recto). - Zie 
voorts ook noot J78. 

l·'.cn andere aantekening, over Medemblik, 
wordt hes pro ken op p. !SS. 

Soms vult Hooft Uytcnhogarrt aan met gege
vens die deze zelf niet noemt, bijv. bij blz. 521, 
waar Uytcnbogacrt de naam Van 7.a11tt'11 niet 
noemt, en bij hlz. 8B l, waar ! looft de naam 
"Ujtenhoogaart" gchrnikt i.p.v. "sccd<er Rc
monstrantsch l'rcdk:111t''. In zijn aantekening 
bij blz. l l 90 noemt 1 loof't niet alleen de naam 
van "den Koninck van Vranckri.jek", maar 
voegt hij ook als gegeven het bedrag toe (name· 
lijk 20000 g/), dat "llarneveldt" van de 'l<oning 
")'l'rwoten" heeft. 
Op een andere plaats preciseert ! looft een ge)!c
vcn van Uytcnhogacrt: 1.0 bijvoorbeeld bij blz. 
805, waar hij '\vartgcldns" optckrnt in plaats 
van "1•cnkh Krijch.wolck". h·n voorhcl'id van 
een kritische• rnrrcrtic, of van een vergissing, is 
zijn aantekening hij hlz. 802, waar hij niet de 
getallen "nes of scvcn" (" lfomorrntrantschc l'rcdi· 
cantcn") overneemt, maai· 1.clf noteert "S of! 
6". 
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Op amine plaatsen vermijdt lloort blijkbaar het 
gebruik van bastaardwoorden, zoals in zijn aan
kkrningcn hij blz. 802 "de wak /Ji/ te l<'!(!(en" 

in plaats van l!ytrnllOgacrts "de sacck liaest ge· 

'""·"11111110decrt soudc wesen"; bij blz. 948 "ver
claadi!(ilschrift" in plaats van Uytcnhogaerts 
"l{c111onstranlic": hij blz. 977 "011tw11ape11e11" 
in pla;1ls v;1n "afdanckcn, casseren"; blz. 994 
"m11g1»1" in plaats van Uytenhogaerts "apprc
bc11derc11" in de marge en "nc111cn in appre/Je11-
sic" in de lekst; hij blz. l088 "af~cbrift" in 
pla;its van "Copye". 
Ook geert Il.ooft hij blz. 7 30 vragenderwijs ei
gen comrncntaar ("Wie zal dan van de gcschil~cn 
oordelen?") en voegt hij een eigen opmerktng 
toe bij blz. 81 7 en 1204. 

lkze brief van !looft aan Barlacus is door Van 
Vloten uitgegeven als nr. 948, dl. IV, p. 214-5, 
naar de gedrukte redactie in de door Brandt en 
Arnout llellemans llooft bezorgde Werken van 
1671 {brief nr. 206), de door David van lloog
stratcn in 1704 bezorgde Me11!(elwerke11 {brief 
nr. 215) en in de door lluydernpcr in 1738 
he7,orgdc Hriel'en (brief nr. 761 ). Daarin is een 
andere passage dan die over het "grootc hoek" 
weggelaten. liet ontbrekende werd, met corn
mcntaar, aangevuld door J. te Winkel in TNTL 
3 {1883), 173-6. liet aan Barlacus gezonden ori
ginct'l van deze brief, dat Te Winkel ter beschik
king had. bevond zich toen in particulier bezit; 
het berust thans in de collectic-Diederiehs in de 
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, sign. 
ll N 2 (Cat. llss. I, 1899, p. 97). Mej. G. F.C. 
van Nop gebruikte het ·in 1909 voor haar 
8loemlezi11g uit de brieven l'an P.C. Hooft 
(K.LP. 148/149), waarin i,ij de integrale tekst 
gaf als brief nr. 115 op p. 205-6. (Niet opgeno
men in de in 1967 verschenen hcrzicnc"uitgavc 
van deze bloemlezing door Van Tricht.) Een 
klad is niet overgeleverd onder llooft~ papieren. 

De aantekening van Mej. van Nop (zie noot 
331) dat het een aantekening van Hooft is 
{noot 4 op p. 206), is dan ook onjuist. 

Dl' f{actshcer lkrckhout wordt genoemd in 
Jloorts brief van 22 mei 1614, Van Vloten nr. 
36. dl. 1. p. 78. Zie ovl'f Adriaan Teding van 
Berkhout verder noot 337. Voor Albert de Veer 
zie noot 230 en 237. 

J. den Tex, Olclc11hamel'elt, dl. 3, Haarlem 
.1966, p. 503, 509, 515 en 527; dl. 4. (Docu
mentatie), llaarlcm 1970, p. 21 en 237-8. Uy
tcnhogaert zelf vermeldt op p. 817 wel dat na 
het gdieurde Il' Den Briel de Ccrnmmittecrde 
Raden dit heril'httcn aan Oldenbarnevelt, "die 
daemaels noch !'Utrecht was, om te hebben sijn 
Advijs. Sijnc Antwoort was dat hy sich daer 
over bedroefde, en dat men de Steden, van alles 
wat 'er ge passeert was, na wacrhcyt bclW!orde t.e 
adverteren, ende op alles rijpelijck te letten, ten 
besten nemende sijne absentie." 

J. Wagcnaar, Va<ier/1md.vd1e 11/storlc, dl. 10, 
1793, p. 220. Oldenbarnevelt logeerde te 
Utrecht echter hoog~! waarschijnlijk bij de 
raadsheer Sijl, dat is lijn rousijn Hendrik van 
Zijl!: zie Jo//1111 1•a11 O/<ienbamevelt. /Je.vcllelde11 
hetreffende zli11 staatkundig l>eleld en zijn faml· 
/Ie. l>erde deel 1614-1620 uitgegeven door A.J. 
Veenendaal, 's-Gravenhagc 196 7 {R.G.P. Gr. Se
rie 121), p. 362 noot 4. 

336 

-102-

Fr 1.ijn slechts cnkdc ambtelijke brieven van 
lloot't aan Oldenbarnevelt overgeleverd. Fen 
daarvan, van 20 .ianuari 1614, ovn een amhtclij
ke aangelegenheid, lwvat tevens lloofts (her
haalde?) verontschuldiging dat Oldenbarnevelt 
hij een onaangekondigd bezoek aan het Muider
slot niemand thuis getroffen had, daar 1 looft 
zelf in verband met ziekte van zijn vrouw in 
Amsterdam was en "juist te dien daeghe oock 
het gesin" vanwege de kermis in Amsterdam 
was; waaraan !looft dan nog toevoegt: "om 's 
avonts wederom te kenen." (Van Vloten nr. 
31, dl. 1. p. 69- 71; in de lllocmlezi11g 11it <Ie 

brie1•c11 door Van Tricht, Zutphen 1967, nr. 4, 
p. 19-20. Vgl. Van Tricht, p. 48 md noot 2.) 
Behalve ten dienste van de Stadhouder, had de 
kastelein van Muiden het Castccl ook getrouwe
lijk te bewaren ten dienste van de lieren Staten, 
zo;1ls zijn ambtseed luidde {zie noot 280). Dat 
hklcl in dat !looft "ook onderdak {moest) ver
schaffen aan de verfl'genwoordiµers van de Sta
!l'n en andnc offidële personrn, die op dil'nst
rl'izen. Muiden bezochten." (IC van Luttervclt, 
!~eter Comcllsz llooft, /)ro.vsaert Pan Goeylant 
e11 Casteld11 op '/'/111y.r te M11y<'ll, Amsterdam 
1947, p. 17.) Waarschijnlijk slaat de formule in 
Jloolh liricf van 20 januari 1(,14 aan Oldenbar
nevelt {"alle den dirnst die kk h;1cr (nl. UFd.) 
schuldiçl1 hen") dan ook slechts op "de scrvi
tujt, van dan zijne Vorst!. Doorl.. dan Gecom
mitteerde der <irootmo. Il.Il. Stactcn te loge· 
ren" (brief nr. 242 aan de Auditeur .van de Rc
kcninge, Van Vloten dl. Il, op p. 37). 
Meer clan de brief van 20 januari 1614. zou dan 
ook de ontmoeting te Utrecht in 1617 kunnen 
doen denken aan "zekere persoonlijke betrek
king" van l'.C 'llooft tot Oldenbarnevelt, een 
betrekking, "die ook uit hoofde der rclatiën tus
schen zijn vader en 0. verre van onwaarschijn
lijk mag hcetcn." (J.W. Muller in TNTL 50, 
1931,p. 265 noot l). Vgl. ook noot 294 en 
251. 

J.C. Brccn, Pieter Corneliszoon /looft, als 
se/1rijver der Nederlandse/re llistorië11, Amstcr·· 
dam 1894. l'rocfschrirt V.U., p. 25 met n. l, 
noemt beide plaatsen in de Historie mn de 
Reclltsplcging, ed1ter zonder de inhoud van De 
llacs' aantekeningen te vermelden en ook zon
der het handsd1rift van de Aanmerkli/k/1eede11 

gekend te hehhcn. 
In 1710 was het handschrift in het bezit van De 
llal'S, zoals deze i.clf in de aantekening bij 
Brandts Reehtsp/egi11g p; 25 zegt en zoals ook 
blijkt uit de brief van J. Spcx aan ll. fluydcco
pcr van 23 juni 1739, afgcdrnkt als nr. 49 op p. 
87-9 in: Henri A. Ett, Ver/a1mf briefge/1eim. 
Rriel'en aan Baltllazar lf11ytlecoper, Amsterdam 
enz. 1956 (Wereld boog nr. 79). p. 88. Op deze 
brief werden wij indertijd geattendeerd door 
Prol'. L.C. Michcls te Nijmegen. In 1739 was het 
handschrift van de Aa11merkli/k/1eetle11 in het 
be?.it "van den 1 lccr Advt. Vollenhove-" te 
\-{;ravcnhagc. Spcx had het f'.clccnd en stuurde 
ll11yde('opcr een ahchrift. llij Vl'rwccs daarbij 
alkrn 1war Il<'. llacs' noot hi1 p. 2~ in Brandts 
l<rcill.f/>lrgl11!( 'en 111H·111dc alleen de derde druk 
daarvan. De aantekening op het hand~chrift "tl' 

e/xt? 110111 l'Oll tien /)m.rt /looft" 1s vermoedelijk 
van l>c 1 lacs. 
Brnndt heeft, zoals De llaes zelf reeds 
opmerkte, lloofts aantekeningen blijkbaar niet 

gekend: zie bij noot 266. 
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Dat llerkhout zich zorgen had gemaakt over dit 
stuk, lwd lloort van hem zelf gehoord; dat 
Berkhout het stuk inderdaad had teruggekre· 
gen, had deze hem echter niet zelf verteld, maar 
had Hooft van Albert de Veer gehoord. liet 
voorval wordt ook vermeld in het artikel over 
Adriaan Teding van Berkhout (1571··1620) in 
NNBW 4(1918), kol. 124·6; en in J. den Tex, 
Oldenbarnevelt, dl. 3 (1966), p. 762 (mei de 
-voor de studie van P.C. l!ooft-intcrcssante noot 
2). 

Zie vooral de bladzijde met lloofts eigen aante
keningen acbter de aantekeningen over Uyten
bogaert. Daar geeft llooft juist ook "de andere 
kant" het woord. Zie voorts noot 341. 

339 In Hoofts ambtseed was zijn ondergeschiktheid 
aan de Prins als kastelein niet impliciet zoals 
Van Tricht p. 69 zegt, maar be krach· 
tigd: zie noot 280 en Van Tricht p. l 06 (het 
citaat uit de eed). Voor Mami!s' escorte van 
300 soldaten 1.ie noot 281. 

340 V1~l. Van Tricht p. 33: "al had het Muiderslot 
gcrn ivoren toH'ns, toch was ! l looft J een he
voorrcch! kluiwnaar, die de wereld, toen die 
he111 ic onhcrhngzaam werd ( 1618) op de llf· 
stand kon houden diü hem ~ocel doch!." Dil 
laarstc is nu dus feitelijk niet juist gebleken 
voor 1618, en ook gold het niet voor 1624 en 
1629 bij de beide invallen van Graaf llcndrik 
van den Berg op de Veluwe (Van Tricht p. 
106-107 ). liet is dan echter bovendien zeer de 
vraag of lfooft "de wereld" wel op een afstand 
wilde houden, "zelfs" in 1618. Van een zich 
innerlijk afsluiten van "de wereld" is nooit ook 
maar één moment sprake en wat betreft de let
terlijke afstand: in elk geval wijst in 1629 niets 
erop dat de gebeurtenissen !mm "de wereld" 
weer even naar Muiden kwam, hem onwelkom 
waren, integendeel. En waaruit anders zullen 
wij lloofts levenshouding mogen interpreteren 
dan ui! hetgeen wij van hem weten; dus niet ex 
silcntio, maar uil zijn reacties op zowel het we
relds gebeuren (men lcze bijv. Van Tricht p. 
137 en p. 144-145), als op zijn isolement te 
Muiden (vgl. Van Trirht p. 70·71). Daarom 7.al 
ook het accent verlegd moeten worden in het 
gangbare beeld van !looft als hij dag-ui! 
(slaat) te werken in zijn torentje, met zijn foli
anten alleen. /lene qui latuit, bene uixi1." (Van 
Tricht p. 70). Maar al deze vrngen vergen een 
bredere uitwerking, die dan ook in een afzon
derlijke studie zal worden gegeven en waarin 
behalve over de mogelijkheden en onmogelijk" 
heden voor llooft om een rol in hcjl politieke 
leven te spelen, in het bijwnder ook gehandeld 
zal worden over de gebeurtenissen in l 629 en 
over de even dikwijls geciteerde als misverstane 
brief aan Back van 8 april van dat jaar, waarin 
llooft zich beklaagt in Muiden te moeten leven 
"als die de wcrclt gestorven zijn, of! ten mins
ten lecrcn sterven, op zijn l'hilosoophs," (Van 
Vloten nr. t 94, dl. 1, p. 336-338; 
uit de brie11en door Van Tricht, 196 7, nr. 39 op 
p. 64-5. V!!I. ook Van Tricht p. 49.) 
Met "het Toorentjcn" (Van Vloten brief nr. 
187, aan lluygcns, JO juni 1628, dl. !,p. 328), 
later "mijn Toorcnljc(n)", waar !looft in werk
te, was er overigens in die tijd een andere associ
atie-mogelijkheid dan met 'ivoren l.orens': nl. 
met Burgemeesterskamer in Amstcrdiun, die het 
"torentje" werd genoemd (Elfas, Gesch., p. 51 
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341 

358 

359 

noot 2) en waaruit lloofis vader in 16 l l gesto
ten was (vgl. !-:lias, p. 65). 

Vgl. het eerste µedcdtc van het hoofdstuk over 
"Cornelis Pieterszoon l loofl en Prins Maurits", 
en over de houding van vader ! looft tegenover 
de Prins in 16l8 nog n;Î de '1aatsgrccp in het 
hijwndcr noot 304. Wat Van Tricht p. 62/3 
opmerkt over 1616 ("/\Is llooft de llaeto 
schrijft, kan hij nog hopen dat Maurits als on· 

partijdig souvcrcin het land eenheid en leiding 
zal geven": p. 63), geldt, met een nuance ver· 
sd1i!, nog in mei 1618: zie bij noot 276, noot, 
278 en het slot van het hoofstuk over de Isabel· 
la. 

Vi\Rli\ BIO<;RAl'lllCA 

DE JOODSE BEGRAAFPLAATS TE MUI· 
DFRBERG (1642) 

S.I. Mulder, Iets over de bevaafplaatsen der 
Nederlandsch-lsmëliti.çcbe Gemcénte te A m.lter· 
dam, en bijzonder over die te Muiderberg. Met 
eene opgave van twintig grafçcbrifien, i\mstcr·· 
dam 1851, p. 3-4. Van deze moeilijk bereikbare 
publicatie mochten wij een cxcrnpla;v raadple
gen in eigendom van de inmiddels overleden Dr. 
Arthur Polak te Amsterdam, dat werd opgc· 
spoor<! door bemiddeling van Drs. D.C.Carasso 
v;1n het i\rmtcrd;nm llistori,d1 Museum. 
l!oofts consent wordt ook genoemd in de Ge· 
scbiedenis der Joden in Nederland, onder redac· 
tic van llk. llrugmans en A.hank, Eerste deel, 
Amsterdam 1940, p. 312. 

Wijlen de llecr L l!eijermans spoorde de acte 
op en maakte een tra11slittcratie van het thans 
~!echt leesbare document. 



360 Nadat, na vl'le voorgaande verzoeken, in 1614 
als eerste begraafplaats in de omgeving van Am
sterdam die Ic Ouderkerk aan de Amstel was 
toegewezen, in dit geval aan de Portugces
.loodsc gemeente, moest de baljuw van Amstcl
land er hij deze begraafplaats op toe zien "dat
tcr gene supcrstitien ende afgoderijen in't begra· 
ven van hare doockn en werden gcplcccht" (C. 
·Rcijnders, Va11 "Jnodsc/1e natiën" tot Joodse 
Nederlanders. Fen onderzoek naar getto· en as
si111ilatlel'ersc/1ijnsclen tussen J 600 en 1942, 

Amstcrdum 1969, Proefschrift Utrecht, p. 3 \). 
In 1618 rezen er inderdaad mocili.ikhcdcn daar· 
omtrent. Te Muiderberg deden zich echter geen 
moeilijkheden voor; zelfs werd bij de eerste be
grafenis de dorpsklok izeluid: S.I. Mulder (zie 
noot 358), p. 6. 

361 "lek hebhe tot nochtoc van geen ander ver· 
stand! gewest, dan dat een Magistract, onder de 
wctfcn end<' lasten dacrtoc st;wnck. incum
hccrt. voor opcnbat•r geweld! ende rnoctwillc te 
beschermen alle dye gccne. wyc het ooek sij, 
dyc onder si.in gchid t•nde jurisdictie sijn gesc
tcn." C. P. Hooft, Mrmorirn /, p. 169, uit een 
rede van februari 1617 (1.ic '!'.iremnrlën Il, p. 
408-410). Woordelijk hc!1.dfdc op p. 243, in 
een (later) stuk van 8 januari 161 R (zie Memo· 
rliin Il, p. 427), in hetzelfde verband over de 
baldadigheden in februari 1617. 

362 Memorlii11 l, p. 169/170. Woordelijk hetzelfde 
op p. 243 (zie noot 361), waar Hooft er alleen 
nog aan toevoegde: "(... nae de discretie van 
tgcmcne volck), veel min vande slechtste soorte 
van de sclvc." 

363 Memoriën l, p. 170. Woordelijk hetzelfde op p. 
243/4. De "voors(cydc) luydcn" zijn de aanwe
zigen op 12 februari op een remonstrantse bij
eenkomst die gewelddadig verstoord werd, en 
Rl·m Bisschop en de zijnen, wiens huis op 19 
februari werd geplunderd. 

364 Hugo de Groot, Remonstrantie nopende de or-. 

dre dye in de l..anden mn lfollamlt ende West
i•riesla11dt dyen t ge.Helt op de Joden. Naar l1e t 
manuscript in de /,ivrarla D. Monte:tinos uitge
ge1•e11 en ingeleid door J. Meyer. Amsterdam 
1949. p. 50. W.J.M. van Eysinga,· De Groots 
Jodenreglement, Amsterdam 1950 (Meel. Kon. 
Ned. Ak. v. Wet" afd. Letterkunde, N.R" dl. 
13, nr. l), p. 2. 

365 Van Eysinga, p. 2·3. In april 1618 werd een 
verzoek van Portugese Joden voor aankoop van 
grond voor een hcgraafplaats binnen de jurisdic
tie van Amsterdam ook afgewezen: llugo de 
Groot. lfrmm1.vtrt111tle, cd. J. Mcyt•r, p. 37. 

366 Me111orltJ11 1. p. 140 in de "l~edcncn wacrommc 
irk van over lange gc111ijdct hcl!he mijn In de 
gemeente vamlc kcrcke dcscr stede te begeven", 
waarin hij burgemeester Reinier Pauw en zijn 
zoon, de pensionaris Adriaan Pauw, ook met 
name noemt (p. 138). Over deze rede Memorlën 
Il, p. 408.' 

367 llugo cle Groot. Remonstrantie, ed. J.· Meyer, p. 
47. 

368 Vgl. ook Memorië11 I, p. 16 en 344. De 'vrij
hcyclt' overigens die de Paus "den Joden was 
toelatende", was naar het oordeel van !looft 
"apparenlelick geweest den slcchstcn staet ende 
aldcrverwerpclijckstcn van 11lle d'ander ondersa· 
tefl, ronder ergcm cenich gcsach In de regleringe 
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te hchhen oitc te verwachten. (Memorièl1,l, p. 
135/6.) 

Deze plaats (Memoriën l, p. 184), evenals de 
bovengenoemde op p. 16, 135/136 en 140, toe 
te voegen in het register van zaken s.v. Joden 
achterin Mrmoriën, 11. 

MEDEMBLIK 1584 

Zie Van Tricht p. 103-4;J.C. llrc1•n, l'.C. llooft, 
als .vc/Jrijver der Nederlandse/re llistorlë11, Am· 
stcrdam 1894, p. 151·4, 

Dat !looft handschriften van zijn vader bezeten 
en gelezen heeft, blijkt bijv. uit enkele aanteke
ningen van zijn hand in de onder signatuur A v 
23-49 ter Ul:l Amsterdam berustende stukken, 
die nog niet in de Cat. llss. Il van 1902 beschre
ven staan. Zie over deze handschriften Van Gel
der in Memoriën en ad1•icze11 11.p. XII. Hieron
der bèvinckn zich ook twee tot dusver onopge
ITI('rk t gebleven stukken betreffende P.C. lfooft 
zelf: A v 27 is een stuk in lloofts hand betref· 
fcndc zijn benoeming tot ridd.cr van St. Michel 
in het !'rans (een reeds bekend stuk berust ter 
UB Amsterdam onder signatuur 11 N 3); A v 44 
een advies van P.J. C'locrk van 5 oktober 1634 
inzake d(' Majoraatskwcstic. Aantekeningen van 
Boort komen voor op A v 358 en A v 49a; 
aantckc11i11gc11 in de hand van Arnout óp A v 
29, A v 30 en A v 31 ( Uyttocl1t 11yt nor, door 
grotevader llooft). 

Over het al dan niet vermelden van C.P. Hooft 
in de Nederlandse lllstorlën zie noot 307. 

vervallen 

Ook vermeld als "l(n) m(argine)" in Memoriën-
11, p. 94 noot 1. 

Bij zijn werk aan de llistoorien heeft Hooft van 
particulieren stuk ken ter inzage gekregen en na 
lezing weer geretourneerd. Zie !heen p. 5 3-4 en 
vgl. p. 91-2. 

In de cditie-Lccndertz, 1932, p. 27. Vgl. ook 
llrcen, p. 208-9 over Hoofts behandeling van 
kerkelijke gescliillcn, waaronder die te Medem
blik in 1584 (p. 209 met noot 2). 

Hooft schreef, zoals Van Tricht heeft aange
toond, het 2 le bock tussen maart en december 
1640 in het net: zie Van Tricht p. 195 (met 
noot 9), p. 197 (hij noot 3), en noot 2 hij p. 
196 (op p. 251). M<iar van de eerste 20 boeken 
weten wij, dat llooft in 7.ijn eerste netschrift 
achteraf nog vele wij1.igingcn en toevoegingen 
aanbrad1t. vooral wanneer hij nadien nog stuk· 
ken in handen gckregt•n had: zie Van Tricht p. 
195 met noot 3 op p. 251. 

Van Tricht p. l 84 met noot 5 op p. 249; uit
voerig bij Brecn p. 87-92. 

Over lloofts nauwkeurig gebruik van zijn bron
nen, zie llrccn p. 129-130 en Van Tricht p. 185 
(met noot 3 ). Vgl. ook noot 3 28 en de tekst na 
noot 330. 

J'.m1delbrfeve11, editie J. F. M. Sterck, Am~ter· 

dam 1935, p. 105. 
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GFDICllTFN 01' 1'.C. l!OOFTS JmNm?I!< Dl\ 
(;/WOTI·.' 

Op de titelpagina en in de opdracht van de uit· 
gever /\rent van den llcuvel van de druk v;1n 

Jlenrik de Clrorc van 1661 (l.ccmkrtz nr. 120) 
en van 16114 (Lccndertz nr. 122 en 122a). staat 
de saanrhnrigheid met de Rampsallgl1edc11 ook 
vcrml'id. Dal is cciltcr nid het geval met tic 
uitgaven van 1648 (l.ccnder!7. nr. 119) en van 
166 2 ( l.cendcrtz m. 121) van Van Ravcstcy 11. 

Er is geen ncmplaar gerqdstrecrd in de Centra·· 
Ic Catalogus ter Koninklijke Bibliotheek te 
's-Gravcnl;agc, noch in de K. B. zelf en ook ni?t 
in de gedrukte cat1h1gi van het llritish Museum 
te Londen en de llibliothèquc Nationale te l'a· 
rijs. Evenmin in de W. l'. van Stockmn-hibliogra· 
tïe en de C;1rtotheek Fnsehcdé {op de naam 
Van Ravcsteyn) ter bibliotheek van de Vcrccni· 
ging ter bevordering van de belangen des Boek· 
handels te Amsterdam. Ook komt het niet voor 
in de gedrukte catalogi van pamfkttcn·vcrzamc· 
lingcn van Van Alphen (U.B. ·Groningen), Broc· 
kcma (l'rov. Bibi. Zeeland). K nutte! (Kon. lli· 
hl.-Dcn ll;rng), l'l'tit (l/.11. Leiden en Bibi. 

Thys.), Ho!TC (H\'111011st1. Kerk i\1mlc1tlam), 

V;111 Sornnen (ll.11. lllrcchl), Tidc (llihl. Ned. 

pa111ilctlc11, Verzarnding !'red. Muller) en Van 

der Wulp (('ollcdic Mc11l111a11). 

Van Vloten, brief nr. 146, dl. !, p. 261-262; 
opgenomen in de door H. W. van Tricht bezorg· 
de moemlezing uit de brieven van l'.C. !looft, 
Zutphen [ 1967)(K.L.P. 148), als nr. 24 op p. 
45-6. 

Huygens aan Hooft, 7 augustus 1627, Van Vlo· 
ten nr. 169, dl. 1, p. 30!; Van Tricht, Bloemle· 

zing, nr. 25 op p. 46. Zie over de corresponden
tie tussen ! looft en Huygens hij die gelegenheid 
gewisseld en over de verdere Grol-gedichten van 
beiden ll. W. van Tricht, Jlooft,lfuygens en 
Grol, in TNTL 79 ( 1962). p. l -9; en de toclich· 
ting bij de betrcffcm!c brieven opgenomen in 
Van Tricht, Bloemlezing nr. 25-27 en 33··36; en 
vgl. p. 208-210 in P.C. lloof!, Gedichten »oor 
Huygens. cd. Tuynman·Zwaan, Amsterdam 
1968 (Proel'en Il, Vcrh. Kon. Ned. Ak. van 
Wet., af;!. Lettcrk" N.R. dl. 73, no.4). 

Van Vloten nr. 414, dl. il, p. 295"296. 

Zie de brieven in Van Vloten dl. Il, p. 295 vlgg. 
en in Worp, De l>rirfwi.\we/ing van Co11sta11tlj11 

ll11ygens, dl. l, p. 393 vlgg" en wel de nrs. Van 
Vloten 414, 415 (in Vun Tril'hL Bloemlezi11g, 
p. 92-94),416, 423 en 441; bij Worp de nrs. 
762, 769. 771. 778, 810 (niet bij Van Vloten) 
en 812. 
Het onvoltooid gebleven Franse lofdic,bt is uit
gegeven in Worps editie van De gedicl1ten van 
lluygens, dl. 2, p. 250·25 l, het aan !looft toe· 
g<:zondcn Franse lofdirht op p. 254. 

Zie hierover I'. Lccmkrtz .lr" ffoe Uooft Ridder 
van St. Mic/Jicl werd, in: voor Vader/. 

Gesc/1. en 011<llleidlw11de, reeks, dl. 9 
(1930), p. 309-320. Van Tricht p. 149-150 
noemt allct•n tic onderhandelingen in 1624 en 
de la ten· in 16 39 en 1naak t gt•rn meiding van een 
poging in l<i.B. Wd wi.ist Van Trichl in zijn 
Hloem/t'z/111( uit de brlcwm l'<m l'.C. lloofl ·op p. 
93 hi.i !looft.s brief van 12 111;wr! 1633 aan Huy
gt•ns (Van Vloten nr. 415) zonder meer op 
lloofts streven rnrnr een 11dcllijkc titel t'n zijn 
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verzoek daartoe aan de Franse koning. 
ll11ygc11s, die reeds in 1<122 (op 27 oktober) 
door de Fngdsc koning J;rrnhus 11 lot ridder 
was ~cslagen, ontving zclr op 21 fchrnari 1633 
de ondcrsd1ciding van opnal\\c als Ridder in de 
Ordl' van Sint Mirhiel. !lat was dus n;i 1 loofts 
cl'fste verzoek 0111 Cl'll hans lofdicht op l 7 fc. 
bruari, rnaar vó(ir l lool!s herhaalde verzoek op 
l 2 maart. Huygens bcnoc111ing tol ridder dagtc· 
kent echter reeds van 4 dcccrnbcr 1632: zie 
A.D. Schinkel. Nadere l>ijzonderl1eden betrek· 
kcll/k Comta11/ijn /l11yl(e11s en zijne familie, 

t85l. p. 78/79 (met noot IL niet vermeld in 
J)e l>rlefwfaseling. cd. J./\. Worp, 1(R.G.P.15), 
1911, p. XI.IX. 

Wel had !looft waarschijnlijk reeds het vicrrcgc· 
ligc Latijnse lofdicht van l'c!rus Scrivcrius, dat 
achter de l!enrlk de Gr()óte in de Werken van 
1671 werd gedrukt, in zijn bezit (zie noot 421), 
maar achtte hij dit niet voldoende voor het 
Franse hof. 

Van Vloten nr. 684, dl. m. p. 249··250. Wij 
dieren nu naar Van Tricht, llloem/ezing, p. 128 
(m. 89). 

V;in Vlolrn m. <iH.l, dl. 111, p. 248 11. 

Van Violen nr. <>H4, dl. 111, p. 249-250. 1;1~d· 
kcrd naar Van lrkht, Hlo«mlezt11x, p. l :rn (nr. 
8'1). 

lloort schrijft in 1kzc brief, Van Vloten nr. 
684: "de eerste druk is schoondcr, ende in 
grootcr form; de tweede al te slecht; de laesie in 
klcendcr letter en form, doch wat duidtlykcr 
gcstclt, ende vermeerdert." Wij citeren hier naar 
de door Van Tricht bezorgde ll/oemlezing uit 
de /Jriewm van Pieter Comeliszoon llooft, Zut· 
phcn (1 %7), p. 128. In Van Vlotcns tekst 
staat: "de lacstc in klccnder letter en form dan 

de eerste". Dat !looft met de llleste niet de 
laatstgenoemde, nl. "tweede" druk, bedoelt, en 
ml'! "de tweede" dan ·uiteraard· de tweede 
door hem zelf bt'zorgde rn vermeerderde druk, 
dus die van 1638, met stilzwijgend voorbijgaan 
aan de druk van 1636, maar dat hij hier met 
"de tweede" die druk van 1636 op het oog 
heeft, zoals ook Van Tricht het interpreteert, 
blijkt uit de fornrnlcring van de brief aan Jóa
chim van Wickcvoort van 21 februari 1639, Van 
Vloten nr. 705, dl. 111, p. 279-280, waarin de 
eerste l'l1 de laatste drnk onderscheiden worden 
van de tweede. Met "de. tweede" die "al te 
slecht" is, bl'dül'!t !looft dus inderdaad de go: 
druk van 1616 bij Wcslmsch in llaarlcm (Lccn
dcrtz m. 116), ccn 11;1druk die geheel buiten 
llooft orn op de markt was gebracht zodra 
Bl;icu's privilege voor fien jaar op de eerste druk 
(!.ccndcrtz nr. l L'i, van 1626) wu;;.. verlopen. 
Het is overigens merk waardig genoeg dat !looft 
hier over een dergelijke nadrnk spreekt. Blijk· 
haar wilde hij ·wat ook uit de prccicsc fornrnlc· 
rin!:en in al deze brieven blijkt iedere mogelijk· 
heid to! misverstand hij anderen uitsluiten en 
moest hij dus wel sprl'kcn over Wesb11sch' druk, 
die zich zdf als "Den tweeden Druck" prcsen· 
teert en die zeker aftrek gevonden zal hebben, 

Van Vloten nr. 678, dl. lil, p. 240-241. 

Van Vloten nr. 684. dl. Il!, p. 249-250. Gcci· 
terrd naar Van Trirh!. n/oemlezlrig, p. 128 (nr 
89). Zie voorts noot 391. 



394 Van Vloten nr. 701, dl. !Il, p. 275-276. 

395 Van Vloten nr. 705, dl. 111, p. 279-280. 

396 Van Vloten nr. 708, dl. 111, p. 283-284. 

397 Van Vloten nr. 705, dl. 111, p. 279-280. 

398 Unger, Bil>liograpl1ie van Vondel.Y werken, nr. 
155; Leendcr!7. nr. 202. 

399 Van de zes naar l'rankrijk gezonden exemplaren 
kende Lccndcrtz er L:én, en wel één van de 
derde druk van 1638, thans berustend in de lli
bliothèquc Nationale te Parijs onder signatuur 
40, L b 35. 18A. Alken daaruit was hem ook 
het invoegsel met de drie lofdichten hekend, 
beschreven in zijn Bllil/ograplrle bi.i nr. 115. Een 
tweede exemplaar, op dezelfde wijze gebonden 
en voorzien van het invoegsel. maar van de eers
te druk van 1626, bevindt zich in de Bibliothè
quc Mazarinc te Parijs onder signatuur 5935. 
Dat deze twee exemplaren het stel vormen dat 
!looft in 1639 bestemd had voor de Bibliothè
que Royale, blijkt uit het ontbreken van een 
opdracht. De twee andere stellen had hij van 
een "inscription" voorzien "vis à vis des fron!i
npiccs" (brief Van Vloten nr. 7011 van 17 rnaart 
1639). Van dcw stellen met opdrac:ht-irrncriptic 
is nog geen exemplaar teruggevonden. 

400 Behalve het Nederlandse gedicht van Huygens 
van 7 augirntus 1627 van 32 versrcgcls('Tbe
rouwt mij 1>a11 eertijds, Worp Il, p. 1111·2). dat 
Hooft voor dit doel koos, had hij ook dat van 9 
augustus 1627 van Huygens van 12 versregels 
(Waerom en leeft glrl/ niet, Worp Il, p. 182-3) 
en Vander llurghs gedicht van 32 versregels dat 
deze In 't leger voor Grol in 1627 op de /lenrik 
de Gróte had gemaakt. Bovendien had !looft 
hoogstwaarschijnlijk toen ook reeds het Neder
landse lofdicht van l'ctrns Seriverius van 28 
versregels, da! achter de lfe11rik de Gróóte in de 
Werken van 1671 is gedrukt (zie noot 421 ). In
dien wij ervan uitgaan dat het 12-rcgclige ge
dicht van Huygens als te gering in omvang niet 
in aanmerking kwam, koos Hooft dus uit Scri
vcrius, Vander Burgh en Huygens deze laatste, 
hoewel het Franse lofdicht ook reeds van lluy
gcns was. Missd1icn was· positief - op deze keu
ze ook van invloed dat Huygens reeds ridder 
van St. Michiel was. 

401 De hiermee wellicht samenhangende vraag op 
welke wijze Van Ravestcyn "bij geval" de kopij 
in handen kreeg voor zijn uitgave van 1649 van 
de Ra111psallg/1eden, laten wij hier buiten be· 
schouwing. 

402 Vermeld bij Lcendcrtz nr. 1, noot 6. 

403 Vermeld in Worp Il, p. 254, noot 2. 

404 Worp ll. p. 181 vermeldt alleen tie publicatie in 
Vomkls Vero1•eri11g mn Grol, niet de opname 
in de f,edige urm van 1644. 

405 Zie de beschrijving bij llngcr, nr. 155. 

406 Dat Van Ravcsteyn nil't ook de passage uit Gro· 
tius' brief druk te. kan zowel tot oorzaak heb
ben dat hij of dcgcen die de kopij voor de ge
dichten k~t·rdc, deze passage niet kende omdat 
hij het inseraat van 1639 niet had, als de ovcr
w~ging dat in een afzonderlijk uitgaafje als het 
zijne dat type lofwerk niet op zijn plaats was. 

407 Vander Burgh heeft dan misschien niet de be
schikking gehad .over een afochrlft v11n !luygens' 
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tweede tijdens de hckgering van Grol gemaakte 
lofdicht op de ileiirik de Gróte (Waerom en 
/c<'fl gllij niet; Worp Il, p. 182·3). Dit was in 
1649 nog nil't gedrukt en kon dus, gesteld dat 
Van Ravesteyn dat zou hchhcn gewild. ook niet 
uit L'en gL·druktc uitgave worden toegevoegd. In 
l<i.58 werd he! opgL'IH1n1en in Jluygcns' Koren· 

hlor111c11, met een variant in vs. 1 (Worp ll. p. 
l 112 aant.). (;et11ige die variant nam de uitgever 
Van den l ll'uvl'I hl'! uit de Koren-bloemen over 
in zijn uitgaven van lloofts lfe11rik de Grote van 
1661en1664 (Lccndertz nr. 120 en 122·122a), 
waarmee zijn uitgaven zich onderscheidden van 
de uitgaven van Van Ravestcyn van 1648 en 
1 (,(,2 (Lccndcrtz nr. 119 en 12 l ). 

408 Zie hij Leender!z nr. 115 en nr. 1. 

409 Tussen het inseraat van 1639 en Werken 1671 
zijn slechts enkele minieme verschillen. 

410 Zie .Lccndertz nr. l met noot 10, 11en12. 

41 l Het dan inmiddels in Huygens' Koren-bloemen 

van 1658 wel gedrukte tweede lofdicht van 
Huygens 11it 1627 (zie noot 407 hierboven) na
men 1.ij niet op. 

4l2 In de Werken van 16'/I hchhcn Arnout lfollc· 
111ans llooft en ( ;ccraanlt llrandl de door Il ooft 
gewijzigde tekst van de lle11rlk de c;róte van 
1638 afgedrukt, met enkele veranderingen die 
hier nu niet verder hcsprokcn behoeven te wor· 
den. Daarbij drukten zij tevens, voor het eerst, 
de spreuken die llooft bij hl't eerste gedeelte 
van dl· tekst gemaakt ht'eft en waarvan zij het 
handschrift zullen hebben aangetroffen hetzij 
onder lloofts handschrifkn, hetzij gevoegd in 
een exemplaar van de ge druk te llenrik Jè Gróte 
in lloofts nah1tcnschap. In het handschrift van 
de llenrik de Gróte heeft !looft 111ct letters de 
plaatsen aangegeven. waar hij deze spreuken bij 
de tekst wilde laten aansluiten. behalve van de 
laatste achttien. In zijn handexemplaar van de 
druk van 1626 ~il 1111111 ~ 1111 111101 * Il!' il• 4~ 
heeft Hooft de plaatsen eveneens aangegeven en 
hierin ook van de laatste achttien. Arnout en 
Brnndt hebben, toen zij de spreuken in 1671 
mede deden drukken, de plaats van deze laatste 
achttien Ofwel uit floofts handexemplaar van 
de druk van 1626 overgenomen, ofwel uit een 
ander CXl'lllplaar vnn de druk van 1626 of 1638 
waarin !looft de plaatsen eveneens knn hebben 
genoteerd. 
!loc dit nu ook zij, in elk geval nrnaktcn Arnout 
en Brandt voor hun uitgave in de Werken van 
1671 gebruik van een handexemplaar van ! looft 
van crn der edities van de l/e11l'ik de Gróte·, 
zoals zij voor hun uitgave van de Ne<lerlamlsc/1e 

lli.Horiën in 1677 (IL·cntkrtz nr. 126) eveneens 
gebruik maakten van lloorts e\cmpbnr.~ 
m:111t~, Waarschijnlijk heeft juist het 
voorkomen van de plaatsaanduidingen voor de 
spreuken in zulk eL'n handcsc111plaar van dt• 
l/cmik de (;"[,1e voor hrn <IL' th,orslag gq:evcn 
hij hun ovnwq:in~cn of 1ij dL'/.l' spreuken zn11-
dc11 uitgl'vt'll. Hierbij sluit LIL' wrnnderstelling 
aan dat zij hct inseraat van lti39 en de lofdirh· 
ten van Snivcrius en Va11der Burgh in hetzelfde 
handexemplaar zullen hebben aangetroffen en 
dat het dan waarschijnlijk e•·n exemplaar was 
van de vermeerderde editie van 1638, die zij in 
hun uitgave van de Werke11 volgden. 

413 Zie de varianten hij Worp ll. p. 1111-182. 



414 (;crnllationl'crd werd het exemplaar U.B. Am· 
stcrdam 551 G 7. 

41.5 Lce11dcrt1. nr. !, voetnoot 12 noemt alleen 
Apol/os Harp. De opgave van Klioo.f Kraam 

dan km wij ;1an Mej. Drs. A.J. Flipsc. 

416 Ccrnllatinncenl werd het exemplaar IJ.Il. Am· 
stcrdam 205 1" 19. 

417 Zie J./\. Worp. Apollo's lfarp (1658), in TNTL 
7 (1891), p. 92-·96. 

418 Vgl. ook l.ccndcrt?.' opmerking onder nr. 123 
in zijn Bil>liograpl1ie. 

419 In de Me11gelwerken van 1704 (Lccndcrtz nr. 2) 
werd dit als anomalie 'hersteld' en werden alle 
lofdichten vóór (k tekst van f!enrik de Gróàte 

!ll'Zl't. 

420 Ik opnamt' van (;rnti11s' omdccl over de Ware· 
nar l'll van Vondels gedichtje daarop, vormde 
als hl'! ware een 'vcrontsch11ldiging' voor het 

feit dat zij zich gedwongen vodden ook de 
Ware-nar aan de ranon van Hool'ts werken toe 
te VOL'!\l'll, doordat de af1..ondcrlijkc drukkl'n 

van <k W11rr-1111r onder l loolts naam werden uit" 

l'"f'.l'V\'11 (in 1(,(i1 111!'1 ook ( ""''"' naam, in 
1 (,()/ l'll 111'/fl all<'cn otHkr llooll' naam). l"ld-

1.df1k tal lwt J',l'Val l'.<'IV<'l''I 1,ij11 11wl de U1w1f'· 

.w/19/11•<11·11, wa;uv;iu 111 11>'/ 1 111111i<ld<:I~ 1.n <lrnk 
ken onder Hoot'ts 11aa111wa1cn11itgcgcvrn. llicr· 
hij namen zij Vondels lofdil'hl over uit Van Ra" 
vcstcyns eerste druk van 1649. 

421 lloogstwaarschijnlijk zond Scrivcrius zijn lof" 
dichten als dank voor de ontvangst van een ex· 
emplaar van de eerste druk: zie noot 135. 

422 De Werken van 1671 werden gecompleteerd 
met de uitgave"1677 van de Nederl1md.wcf1e lfü

toriën tot de Werke11 van 1677 in twee delen 
(Leendcrtz m. la en l 26a). 

-107-


